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แนวทางการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดสําหรับนักศึกษาพยาบาล
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1

บทคัดยอ
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เปนหัวใจสําคัญของการพยาบาลจิตเวช นักศึกษาพยาบาลยัง
ขาดทักษะและประสบการณ จึงเปนเรื่องยากที่จะใชตนเองเปนเครื่องมือบําบัดทางการพยาบาล
จิตเวช บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
สําหรับนักศึกษาพยาบาล สัมพันธภาพระหวางนักศึกษาพยาบาลกับผูรับบริการจะดําเนินไปได
ด ว ยดี นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจะต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ความหมายสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ า บั ด
องคประกอบสัมพันธภาพเพื่ อการบํ าบัด ขั้นตอนการสนทนาเพื่อการบําบัด ปญหาที่เกิดขึ้นกั บ
นักศึกษาพยาบาลและผูรับบริการรวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางแกไข เทคนิคสนทนาเพื่อการบําบัด
และแนวทางในการพัฒนาสั มพั นธภาพเพื่ อการบําบั ด โดยใชเทคนิคต าง ๆ ในการส งเสริ มให
นักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู เชน บทบาทสมมติ ตัวแบบ การสอน การใหขอมูลปอนกลับ การ
ใหแรงเสริมทางสังคม และเทคนิคการฝกซอม ใหนักศึกษาพยาบาลฝกประสบการณในสถานการณ
จําลอง เพื่อนําสูการชวยเหลือผูรับบริการแกไขปญหาในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะ
เปนประโยชนในดานการเรียนการสอนและการพยาบาลทางดานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษาพยาบาลและผูรับบริการ
คําสําคัญ: แนวทางการสรางสัมพันธภาพ, สัมพันธภาพการเพื่อการบําบัด, นักศึกษาพยาบาล
Abstract
Psychiatric nursing is a therapeutic skill considered to be an important
aspect of nursing care. Nursing students who train in psychiatric clinics lack the
skills and experience to build therapeutic relationships with psychiatric patients.
For students, it is difficult to use them as a tool for psychiatric nursing. This article
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is intended to be utilized as a guideline for the development of therapeutic
relationships for nursing students. Nursing students must have knowledge and
understanding of the relational elements for treatment in the conversation
process of healing. This article presents a framework for building therapeutic
relationship between nursing students and patients and encourages nursing students
to learn to become more effective role models. The teaching model, feedback
information, social reinforcement and suggested training and practice for nursing
students is demonstrated using simulated situations. This is a guideline for building
relationships between nursing students and psychiatric patients. This guideline will be
beneficial in teaching nursing students about general mental health and psychiatric
nursing in order to provide a more efficient and beneficial result.
Keywords: Guidelines for building relationship, therapeutic relationship, nursing
students
บทนํา

สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด (Therapeutic Relationships) เปนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
ระหวางผูบําบัดและผูรับบริการโดยผูบําบัดใชตัวเองเปนเครื่องมือในการบําบัดผูรับบริการ ซึ่ง
ผู รั บ บริ ก ารเป น ผู ที่ มี ค วามทุ ก ข ใ จ ในกระบวนการมี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ก ารสร า ง
สั ม พั น ธภาพชั ด เจน ผู บํ า บั ด นํ า ความรู ทั ก ษะและประสบการณ ที่ ไ ด รั บ การฝ ก ฝน นํ า ไปสู
สัมพันธภาพระหวางผูบําบัดกับผูรับบริการ เปนสัมพันธภาพที่ปลอดภัย โดยผูบําบัดเก็บรักษา
ความลับของผูรับบริการ เปนผูที่มีความนาเชื่อถือ มีการเริ่มตนและการสิ้นสุดสัมพันธภาพ (อร
พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554) อธิบายไววา กระบวนการใชสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ผูบําบัด
จะตองทําหนาที่คลายนักจิตวิเคราะห จะตองเขาถึงประสบการณในอดีต และแกไขสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล บุคคลที่เหมาะสมกับผูบําบัดสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด จะดําเนินไปไดดวยดี
ประกอบด ว ยองค ป ระกอบ 5 องค ป ระกอบ ดั ง นี้ (College of Nurse of Ontario Revised
2006, 2013) 1) ด า นความไว ว างใจจากผูรั บบริการ (Trust) 2) ด านสั มพั น ธภาพใกลชิดเชิง
วิชาชีพ (Professional Intimacy) 3) ดานพลังในการชวยเหลือผูรับบริการ (Power) 4) ดาน
เคารพผู รั บ บริ ก าร (Respect) 5) ด า นเอาใจใส ผู รั บ บริ ก าร (Empathy) การพั ฒ นาแต ล ะ
องคประกอบสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดสําหรับนักศึกษาพยาบาล (สมจิตรา นาวา, 2559) ได
อธิบายวาเปนสิ่งที่ยากลําบาก เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลยังขาดประสบการณในภาคสนามเชิง
บําบัดกับผูรับบริการจิตเวช การดูแลผูรับบริการที่มีปญหาทางดานสุขภาพจิตหรือผูที่เจ็บปวย
ทางจิต นักศึกษาจะมีความกลัวและวิตกกังวลในการสรางสัมพันธภาพ กลัวผูรับบริการทําราย
รางกาย กลัวผูรับบริการปฏิเสธการสนทนาเพื่อการบําบัด วิตกกังวลไมทราบจะสรางสัมพันธภาพ
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กับผูรับบริการอยางไร กลัวพูดกับผูรับบริการไมรูเรื่อง ไมสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเรียน
ในภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ไมสามารถวิเคราะหตนเอง และการแสดงออก
ทางภาษากายได จึงเกิดความลมเหลวในการเขาถึงปญหาของผูรับบริการ ในการฝกปฏิบัติสราง
สัมพันธภาพกับผูรับ บริ การ นักศึกษาพยาบาลมี อาจารยนิเทศหรื ออาจารยพี่เลี้ย งดูแลอยาง
ใกล ชิ ด เพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า แนวทางในการแก ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในทั้ ง ก อ นสร า ง
สัมพันธภาพ ขณะสรางสัมพันธภาพ และหลังสรางสัมพันธภาพ การวิเคราะหและตีความหมาย
พฤติ กรรม เพื่อให การสร า งสั มพั น ธภาพเพื่อการบําบัดเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและ
ผู รั บ บริ ก าร ในการพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ า บั ด นั ก ศึ ก ษาพยาบาลจะต อ งเข า ใจถึ ง
ความหมายของสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ลักษณะสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด องคประกอบของ
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ขั้นตอนสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เทคนิคสนทนาเพื่อการบําบัด
และปญหาที่อาจเกิ ดขึ้น ในขณะสร างสั มพันธภาพเพื่อการบําบัด การวิเคราะหตีความหมาย
พฤติกรรมของผูรับบริการ
ความหมายสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
ไดมีผูใหความหมายสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดไววา (Varcarolis and Other, 2005)
เปนปฏิสัมพันธระหวางผูใหการบําบัดกับผูรับบริการ เปนหัวใจสําคัญของวิธีการบําบัดทางจิตเวช
โดยมี เ ป าหมายเฉพาะผู ให การบํ า บั ดมี การดํา เนิน สั ม พัน ธภาพอยา งเปน ขั้ น ตอน เนน ความ
ปลอดภัยเปนหลัก เปนความลับ นาเชื่อถือมีความสม่ําเสมอ และมีขอบเขตชัดเจน นอกจากนี้
(สุ ว นี ย เกี่ ย วกิ่ ง แก ว , 2554) ได นิ ย ามสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ (Professional
Relationship) เปนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบวิชาชีพ และผูมาติดตอขอรับบริการ
ดานวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหความชวยเหลือ โดยอาศัยความรูความสามารถและทักษะ
ที่ไดรับการฝกฝนจากสถาบันการศึกษาดานวิชาชีพ ยึดกฎเกณฑ ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เชน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษาพยาบาลกับผูรับบริการ แพทยกับผูรับบริการ นักจิตวิทยากับ
ผูรับบริการ และนักสังคมสงเคราะหกับผูรับการสงเคราะห
จากการให ความหมายดั งกล าวข างตน สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เปนสัมพันธภาพที่
เกิ ด ขึ้ น ระหว า งผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ งเป น ผู ให ก ารบํ า บั ด กั บ ผู รั บ บริ ก าร โดยมี การกํ า หนด
วัตถุประสงคการสรางสัมพันธภาพอยางชัดเจน มีความสม่ําเสมอ นําไปสูสัมพันธภาพที่ปลอดภัย
โดยผูใหการบําบัดเก็บรักษาความลับของผูรับบริการ มีความนาเชื่อถือ มีการเริ่มตนและการสิ้นสุด
ลักษณะสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดเชิงวิชาชีพ (Professional Relationship)
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ แตกตางจากสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ มี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การช ว ยเหลื อ ผู รั บ บริ ก าร มี เ หตุ ผ ลเป น พื้ น ฐานในความสั ม พั น ธ ดํ า เนิ น
กระบวนการสัมพันธภาพอยางมีขั้นตอน มีการวางแผนเปนขั้นตอน ผูดําเนินการใชความรูความ
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ชํานาญในการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เมื่อกระบวนการดําเนินไปถึงขั้นตอนสุดทาย การ
สิ้นสุดสัมพันธภาพเปนไปตามแผนและกระบวนการสรางสัมพันธภาพ ลักษณะการจัดทานั่ง การ
บําบัดรักษาควรใชเวลา 30 – 60 นาที แนะนําทานั่ง 4 แบบ ดังนี้ (สุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว, 2554)
ทาที่ 1 การนั่งประจันหนากันตรง ๆ ทานี้อาจจะดีในดานที่อาจทําใหผูบําบัดสามารถ
สังเกตผูรับบริการไดชัดเจนแตเปนทานั่งที่ทําใหทั้งสองฝายอึดอัด ถาเปนผูรับบริการหรือบุคคล
ประเภทแยกตัว หนีคนอยูแลว จะรูสึกอึดอัดมากยิ่งขึ้น
C

N

ทาที่ 2 ทานั่งเคียงกัน ดูผิวเผินรูสึกวาเปนทาที่ผูใหการบําบัดใหความเปนกันเองกับ
ผูรับบริการดี แตถาหากวาเปนเพศตรงขาม ทานี้จะทําใหทั้งสองฝายกังวลและไมผอนคลาย
N

P

ทาที่ 3 ทั้งสองฝายนั่งเยื้องกันเล็กนอยในลักษณะเปนฉากซึ่งกันและกัน โดยระหวางผู
บําบัดและผูรับบริการ อาจมีโตะเล็กๆ วางไว (ตรงมุมฉาก) ทานี้เปนทาที่ผอนคลายมากที่สุด
ขณะเดียวกันก็สามารถมองเห็นคูสนทนาไดอยางชัดเจน
P
N

ทาที่ 4 ทาหนึ่งซึ่งใชกันโดยทั่วไป คือ ทานั่งโตะทํางาน เปนทานั่งที่คอนขางเปนทางการ
ไมเปนกันเอง ผูมารับความชวยเหลืออาจจะรูสึกอึดอัด ไมสะดวกใจ
N

P
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ทานั่งสนทนาเพื่อการบําบัดที่เหมาะสมคือ ทาที่ 3 เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ผอนคลาย
และมองเห็นคูสนทนาไดชัดเจน
องคประกอบสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
ในการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดระหวางพยาบาลกับผูรับบริการ ควรคํานึงถึง
องคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบดังนี้ (College of Nurses of Ontario Revised 2006,
2013)
1. ดานความไววางใจจากผูรับบริการ (Trust) องคประกอบดานความไววางใจ เปนสิ่ง
สําคัญของสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เพราะสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เปนเรื่องที่เปราะบาง
ผูรับบริการอยูในสถานะที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการใหสัญญากับผูรับบริการในการเก็บเรื่องราวของ
ผู รั บ บริ การเป น ความลับ จึ งเป น สิ่ งสํ า คั ญ ถาขาดความไวว างใจจะเปนการยากในการสราง
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ซึ่งมีองคประกอบยอย ดังนี้ 1) ดานการสื่อความหมายใหชัดเจน เพื่อ
ลดความกลัวหรือความวิตกกังวลของผูรับบริการ 2) ดานความเปนสวนตัว การเก็บความลับของ
ผูรับบริการ ขอมูลผูรับบริการจะเปดเผยเฉพาะในทีมดูแลสุขภาพ 3) ดานการยอมรับผูรับบริการ
ปราศจากการตัดสิน ผูรับบริการจะเกิดความไววางใจ เมื่อนักศึกษาแสดงออกถึงความนาเชื่อถือ
และผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในตัวนักศึกษา
2. ด า นสั มพั น ธภาพใกล ชิ ดเชิ งวิ ช าชีพ (Professional Intimacy) องค ป ระกอบด าน
สัมพันธภาพใกลชิดเชิงวิชาชีพ พยาบาลเปนบุคคลที่มีความรู มีประสบการณของตนเอง นํามา
ประยุกตมาใชในการพยาบาล ลักษณะของกิจกรรมการพยาบาลที่ดําเนินการกับผูรับบริการที่
สรางความสนิทสนมสวนตัวอยางอิสระมีหลายระดับ ครอบคลุมถึงการดูแลทางดานจิตใจ จิต
วิญญาณ และปจจัยทางสังคม การใหการพยาบาลโดยการเขาถึงขอมูลของผูรับบริการอยางมี
ความหมาย การเก็บรักษาขอมูลของผูรับบริการ โดยมีวัตถุประสงคของการสรางสัมพันธภาพ
ทางวิชาชีพ เพื่อที่จะชวยเหลือผูรับบริการทางดานสุขภาพจิต
3. ดานพลังในการชว ยเหลื อผูรั บบริ การ (Power) สัมพันธภาพระหวางพยาบาลกั บ
ผูปวย คือ หนึ่งในพลังที่ไมสมดุล พยาบาลมีสมรรถนะที่มากกวาผูปวย พยาบาลมีพลังสูงกวา
ผู ป ว ย พยาบาลมี ศักยภาพในการโน มนา วในระบบดูแลสุขภาพ เปน ผูเชี่ย วชาญดานความรู
นําไปสูขอมูลที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชวยเหลือผูปวย รวมถึงการเขาถึงขอมูลของ
ผูรับบริการ และมีความสามารถในการชวยเหลือผูรับบริการ
4. ดานการเคารพผูรับบริการ (Respect) องคประกอบดานเคารพผูรับบริการ (Respect)
เปนการรั บรู โดยธรรมชาติ ในการนั บถื อศั กดิ์ศรีความเปนมนุษย ความมีคุณคาของผูรั บบริ การ
ยอมรั บความเป นเอกลั กษณ ของแต ละคน เข าใจวั ฒนธรรมและด านอื่ น ๆ ความแตกต างของ
ผูรับบริการ โดยไมคํานึงถึ งสถานะทางเศรษฐกิ จและสังคม ลักษณะของป ญหาสุ ขภาพ ซึ่งเป น
พื้นฐานของความสัมพันธของพยาบาลกับผูรับบริการ สวนหนึ่งของการใหความนับถือคือไมมีอคติ
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การเคารพยกยองผูรับบริการจะแสดงออกโดยทาทางมากกวาการแสดงออกทางคําพูด ซึ่งประกอบ
ไปดวย การแสดงปฏิกิริยาใหเห็นถึงทัศนคติท่ีดีตอผูรับบริการ ความใสใจในผูรับบริการโดยการฟง
ผูรับบริการอยางตั้งใจ และการระงับการตัดสินผูรับบริการ การเรียกชื่อผูรับบริการ ใหเวลากับ
ผูรับบริการ การฟงและการตอบสนองอยางเปดเผย พยาบาลแสดงออกถึงความเคารพนับถือ
5. ดานการเอาใจใสผูรับบริการ (Empathy) การเอาใจใส หมายถึง การเขาใจในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลหนึ่ง โดยการแสดงออกถึงการเขาใจในความคิดความรูสึกเหมือนกับ
ที่ผูรับบริการแสดงออก เปนจุดศูนยกลางความรูสึกของผูรับบริการ ซึ่งรวมไปถึงการเขาใจอยาง
ถูกตองในสถานการณในมุมมองและความรูสึกของผูรับบริการ การสื่อสารเพื่อความเขาใจจาก
พยาบาลไปยังผูรั บบริ การ และการตรวจสอบผูรั บ บริ การอยางถู กต อง รับรูสถานการณ ข อง
ผูรับบริการ ทัศนคติ และความรูสึกไดถูกตอง การแสดงออกของความเขาใจ เปนวิธีการหนึ่งที่
สําคัญในการฝกทักษะของนักศึกษาที่จะตองพัฒนา ซึ่งมีลักษณะซับซอนและทาทาย การเอาใจ
ใส ผู รั บ บริ การมี แนวโน มผลลั พธ ทางด า นบวก ผูรับ บริการจะเกิดความรูสึกดีตอตนเอง เมื่อ
พยาบาลแสดงออกถึงการเอาใจใส มีความสนใจ ใสใจในการฟงอยางมีสติ มีความตั้งใจ พยายาม
ที่จะรูสึกเขาใจในเหตุ การณ ของผูรับบริการ นักศึกษาชวยใหผูรับบริการกระจางในความคิ ด
ความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณ ผูรับบริการมีความรูสึกปลอดภัยเพียงพอที่จะแบงปนความรูสึก
และนักศึกษาฟงอยางเขาใจ เมื่อรูสึกดีขึ้น ความเครียดลดลง นําไปสูความจริง สามารถทําใหเกิด
การสัมพันธภาพเพื่อบําบัดรวมกัน โดยใชเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบําบัด เชน การสะทอน
ความรูสึก การทวนซ้ํา การทําใหเกิดความกระจาง ซึ่งจะชวยใหพยาบาลสื่อสารความรูสึกเขาใจ
ไปยังผูรับบริการ
การพัฒนาองคประกอบสัมพันธภาพสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดทั้ง 5 องคประกอบเปน
สิ่งสําคัญ เพื่อนําไปสูการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
บางความคิดเห็นไดแบงระยะสนทนาเพื่อการบําบัดเปน 3 ขั้นตอน บางความคิดเห็นมี 4
ขั้นตอน ซึ่งระยะสนทนา 4 ขั้นตอน พบวามีระยะเตรียมการสรางปฏิสัมพันธเพิ่มขึ้นมา ซึ่งระยะ
เตรียมการสรางปฏิสัมพันธเปนระยะที่สําคัญ มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญในการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ดังเชน การเตรียมความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพเพื่อ
การบําบัด การศึกษาขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ การตั้งวัตถุประสงคในการสนทนาเพื่อการ
บําบัด การเลือกสถานที่ในการสนทนาเพื่อการบําบัด ระยะของการสรางสัมพันธภาพที่มี 4 ระยะ
อางอิงตามแนวทางของ Varcarolis and Others (2005 ) และ Stuart (2009) มีดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสรางปฏิสัมพันธ (Pre Orientation Phase)
ในระยะนี้เปนชวงเวลาที่นักศึกษาไดรับมอบหมายใหเขาไปชวยเหลือผูรับบริการ โดย
การสร า งสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ า บั ด นั ก ศึ ก ษาจึ ง ควรวางแผนและเตรี ย มตั ว ซึ่ ง ในระยะนี้
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นักศึกษายังไมไดพบผูรับบริการ โดยนักศึกษาควรมีการเตรียมเปาหมายในการสรางสัมพันธภาพ
เพื่อการบําบัดใหชัดเจน ศึกษาขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ ปญหาที่เคยเกิดขึ้น และภูมิหลัง
ของผู รั บ บริ การ เช น ชื่ อ นามสกุ ล อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และครอบครัว นอกจากนี้
นักศึกษาควรเตรียมความพรอมของตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจใหมีความพรอม
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปฏิสัมพันธ คือ ความรูสึกกลัวและวิตกกังวลตอการสราง
สัมพันธภาพกับผูรับบริการ สวนใหญนักศึกษาจะกลัวถูกผูรับบริการทําราย กลัวถูกปฏิเสธการ
สนทนา วิตกกังวลไมรูจะสรางสัมพันธภาพอยางไร กลัวพูดกับผูรับบริการไมรูเรื่อง วิตกกังวล
เกี่ยวกับการใชเทคนิ คในการสนทนา และกลัวไปทํารายจิตใจผูรับบริ การ ปญหาเหลานี้อาจ
เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณหรือความคิดในอดีตเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับบริการจิตเวช
แนวทางแกไข นักศึกษาตองสํารวจตนเองวากลัวอะไร ความกลัวหรือวิตกกังวลนี้มาจาก
ไหน มี อะไรที่ เ กี่ ย วข อง ขอคํ า ชี้ แนะจากอาจารยนิเทศหรื ออาจารยพี่ เลี้ย ง โดยอภิป รายถึง
ทัศนคติที่มีตอผูรับบริการและการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการ การพูดคุยหรือปรึกษาพี่ หรือ
เพื่อนนักศึกษา ที่มีประสบการณมากอน การพัฒนาตนเองเตรีย มตัว ดานความรูและเทคนิ ค
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ก็จะชวยใหเกิดความมั่นใจในการเขาหาผูรับบริการวิธีตาง ๆ ดังกลาว
เหลานี้ จะชวยลดความกลัวและวิตกกังวลของนักศึกษา
2. ขั้นการสรางปฏิสัมพันธ (Orientation Phase)
ขั้นตอนการสรางปฏิสัมพันธมีระยะเวลาไมนาน หรือสามารถขยายระยะเวลายาวนานขึ้น
ได ในชวงแรกอาจยืดเยื้อในผูรับบริการที่มีอาการรุนแรง และผูรับบริการที่มีการเจ็บปวยทางดาน
สุขภาพจิตเปนระยะเวลานาน ในครั้งแรกที่นักศึกษาพยาบาลและผูรับบริการพบกัน ทั้งสองฝายมี
ความรูสึกเปนคนแปลกหนาตอกัน นักศึกษาและผูรับบริการยังไมรูจักกัน จึงมีปฏิสัมพันธตอกัน
ตามพื้นฐานคานิยมและประสบการณของตนเอง นักศึกษาจําเปนจะตองมีการตระหนักรูในตนเอง
การพัฒนาความสัมพันธ แบบตอเนื่ องเปนการคนหาปฏิกิริ ยา อารมณทางด านบวกและลบของ
ผู รั บ บริ การ การที่ ผู รั บ บริ การมี ความรู สึ กเกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาเรี ย กว า การถ ายโอนความรู สึ ก
(Transference) การแสดงของความรูสึกจากนักศึกษาพยาบาลหรือแพทยไปยังผูรับบริการ เรียกวา
ถายโยงความรูสึก (Counter Transference) นักศึกษาจะตองรักษาขอบเขตของสัมพันธภาพให
เหมาะสม ในระยะที่ 2 การสรางความไววางใจ (Establishing Trust) เปนสิ่งสําคัญในระหวางการ
เผชิญหนาในครั้งแรกกับผูรับบริการ ดวยการสรางบรรยากาศใหเกิดความไววางใจ ซึ่งสามารถ
พัฒนาได แสดงใหเห็นถึงความจริงใจและเอาใจใส การรับรูและเขาใจ การใหความนับถือ ความ
สม่ําเสมอและการใหความชวยเหลือผูรับบริการที่มีปญหาทางดานอารมณ อาจจะใชเวลาเพียง
ช ว งเวลาสั้ น ๆ บางครั้ ง อาจใช เ วลานาน ก อ นที่ ผู รั บ บริ ก ารรู สึ ก อิ ส ระที่ จ ะพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ
ประสบการณสวนตัวที่เจ็บปวด และความคิดเห็นสวนตัว สรางความคุนเคย ความไววางใจและ
ความรูสึกปลอดภัย โดยการแสดงการยอมรับผูรับบริการ การจัดสภาพการสนทนาเพื่อการบําบัด
ดําเนินการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ กําหนดขอตกลงในการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด

8 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

ไดแก บอกชื่อ และสถานภาพทางวิชาชีพ จุดมุงหมายเพื่อการสรางสัมพันธภาพ เวลาการสนทนา
แตละครั้ง เชน 30 - 45 นาที จํานวนครั้งที่มาพบกันเพื่อสนทนา เชน ทุกวันอังคาร วันพฤหัส เปน
เวลา 2 เดือน สถานที่ในการสนทนา การไมเปดเผยขอมูล หรือการรักษาความลับในเรื่องที่สนทนา
กับผูรับบริการ สํารวจวามีปญหาอะไรที่นักศึกษาจะเขาไปชวยเหลือได การยอมรับและโตตอบ
อยางเหมาะสม สําหรับวิธีการสนทนาของผูรับบริการแตละรายที่แตกตางกัน
ปญหาที่พบบอย คือ ความวิตกกังวล อาจพบไดทั้งฝายนักศึกษาและฝายผูรับบริการ
ฝายนักศึกษา นักศึกษามักวิตกกังวล เนื่องมาจากขาดประสบการณสัมพันธภาพเพื่อการ
บํ า บั ด ยั ง เรี ย บเรี ย งไม ไ ด ว า จะเริ่ ม ต น อย า งไร หรื อ ดํ า เนิ น การอย า งไร ไม แ น ใ จว า จะช ว ย
ผูรับบริการได กลัวผูรับบริการไมยินดีที่จะพูดคุยดวย กลัวถูกผูร ับบริการทําราย
แนวทางแกไข อันดับแรกนักศึกษาตองมีการเตรียมความรู ศึกษาเทคนิคสนทนาเพื่อการ
บําบัด ตรวจสอบความรูสึกตนเอง มีสติ รูจักและเขาใจตนเอง วางแผนในการเตรียมสนทนาและเริ่มตน
การสนทนา นําขอมูลที่ไดจากการสนทนาบําบัด มาพิจารณาหรืออภิปรายรวมกับทีมผูรวมงาน การ
พูดคุยกันระหวางผูรวมงาน หรือ Pre- conference จะชวยใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจมากขึ้น
ฝายผูรับบริการ ความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดจากผูรับบริการทางดานจิตเวช สวนใหญจะมี
ปญหาเรื่องการไววางใจผูอื่นและการสรางสัมพันธภาพ โดยเฉพาะการพบกันครั้งแรก และเปน
การพูดคุยกันเรื่องของผูรับบริการ ผูรับบริการบางคนอาจเห็นเปนการสูญเสียความนับถือตนเอง
แสดงถึงความออนแอของตนเอง และ/หรือ เกิดความไมแนใจวานักศึกษาตองการอะไร นักศึกษา
จะเชื่อถือไววางใจไดมากนอยเพียงใด จะชวยตนเองไดจริงหรือไม ความไมแนใจนี้อาจทําใหให
ผูรับบริการทดสอบนักศึกษา โดยการแสดงพฤติกรรมหลายอยาง เชน ไมมาตามนัด มาสายหรือ
มาพบ แตไมอยูตามกําหนดเวลา
แนวทางแกไข นักศึกษาตองมีทาทางเปนมิตร แสดงความใสใจผูรับบริการอยางแทจริง
สรางความไววางใจแกผูรับบริการ
3. ระยะแกไขปญหา (Working Phase)
ในระยะแกไขปญหา นักศึกษาและผูรับบริการ มาพบกันเพื่อการสนทนาอยางสม่ําเสมอ
ตามข อตกลงที่ บ อกไว กับ ผู รับ บริการ นั กศึ กษาสามารถแสดงให ผูรั บบริการเห็นวานักศึกษา
ยอมรับ เขาใจ และรับฟงปญหาของผูรับบริการอยางไมมีอคติ สัมพันธภาพโดยรวมจะพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยผูรับบริการจะไววางใจนักศึกษา กลาที่จะเปดเผยตนเอง เมื่อถึงเวลานัดในการ
สนทนา ผูรับบริการจะแสดงถึงความพรอมมากขึ้น บางรายจะมานั่งรอที่จุดนัดหมาย ในขั้นตอน
นี้ นั กศึ กษาจะได ขอมู ล ของผู รั บ บริ การมากขึ้น ทราบปญ หาของผูรับ บริการ ผูรับ บริการได
เปดเผยปญหาที่แทจริงของเขา และพรอมที่จะแกไขปญหาของตนเอง โดยนักศึกษาไดเขาไปมี
สวนรวมในการแกไขปญหาของผูรับบริการ นักศึกษารวมกับผูรับบริการวิเคราะหหาสาเหตุ และ
กลไกของป ญหาต า งๆ หาวิ ธี แก ไขป ญ หา หรือปรับ ปรุงพฤติกรรมใหเหมาะสม และร ว มกั บ
ผูรับบริการประเมินผลการแกไขปญหา
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ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นบอยในระยะแกไขปญหาคือ
1. ความวิตกกังวลของนักศึกษา อาจเกิดไดจากการไดรับเรื่องราวของผูรับบริการมากขึ้น
ทําใหนักศึกษาบางคนใหความเห็นอกเห็นใจมากเกินไป เกิดความรูสึกรวมกับผูรับบริการมาก
เกินไป ซึ่งเปนผลเสียกับการบําบัดรักษา
แนวทางแกไข นักศึกษาตองตระหนักและรูจั กตนเองขณะสนทนา ใชความรูสึกร ว ม
(Empathy) ใหเกิดประโยชน และแยกความแตกตางระหวางความรูสึกรวม และความรูสึกเห็น
อกเห็นใจ (Sympathy)
2. การวินิจฉัยปญหาที่แท จริงไม ได ในบางครั้งผูรับบริการไมไดบ อกขอมูล ใหชัด เจน
เทาที่ควร และนักศึกษาเองยังไมมีทักษะในการสื่อสาร ทําใหไมสามารถวินิจฉัยปญหาได
แนวทางแกไข การสนทนาเพื่อการบําบัด นอกจากการบันทึกขอมูลและการวิเคราะหใน
การสนทนา นั ก ศึ ก ษาควรหมั่ น หาความรู เ พิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นประสบการณกับ
นักศึกษาอื่น การประชุมปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญ จะชวยแกไขปญหาดังกลาว
3. ผู รั บ บริ ก ารชื่ น ชอบหรื อ รั ก ใคร ใ นตั ว นั ก ศึ ก ษา ผู รั บ บริ ก ารชายที่ ข าดการติ ด ต อ
ภายนอกนานๆ โดยเฉพาะผูรับบริการที่อายุรุนราวคราวเดียวกันกับนักศึกษา การพบปะกันและ
ไดรับการเอาใจใสเพื่อสรางสัมพันธภาพ อาจทําใหชื่นชอบหรือรักใครในตัวนักศึกษา
แนวทางปองกันและแกไข นักศึกษาจําเปนที่จะตองระมัดระวังในเรื่องกิริยามารยาท
ตลอดจนการแตงกายที่ไมกอใหเกิดการยั่วยุในอารมณทางเพศแกผูรับบริการหรือรับของขวัญ
จากผูรับบริการ เพราะอาจทําใหผูรับบริการเขาใจผิด นักศึกษาควรไดทบทวนจุดมุงหมายในการ
สรางสัมพันธภาพใหผูรับบริการเขาใจ ไมควรบอกที่พักอาศัย หรือการติดตอกับผูรับบริการ โดย
โทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชั่นไลน เฟสบุค หรือชองทางอื่นๆ ในการติดตอกับผูรับบริการ
4. ความรูสึกพึ่งพา ในระยะนี้ผูรับบริการบางรายอาจเกิดความรูสึกผูกพันในลักษณะตอง
พึ่งพา คือ ยึดนักศึกษาไวเปนที่พึ่งมากเกินไป และอาจทําใหเกิดความวิตกกังวลตามมาไดอีกดวย
แนวทางปองกันการเกิดปญหา คือ นักศึกษาสนับสนุนใหผูรับบริการพึ่งพาตนเอง เลือก
ทางออกในการแกไขปญหาดวยตัวเอง โดยนักศึกษามีหนาที่กระตุนและสนับสนุน
4. ระยะยุติสัมพันธภาพ
การยุติสัมพันธภาพ เปนขั้นตอนสําคัญของสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด สัมพันธภาพมีการ
เริ่มตนและสิ้นสุด เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันมาถึง ในทางปฏิบัติอาจพบวามีเหตุผล
อื่นๆ ไดอีก เชน ปญหาของผูรับบริการไดรับการแกไขแลว ผูรับบริการไปรับการชวยเหลือที่อื่นที่
เหมาะสมกวา หรือผูรับบริการขอยุติการสรางสัมพันธภาพกอนเวลา โดยกิจกรรมในระยะนี้
นักศึกษาควรเปดโอกาสใหผูรับบริการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรางสัมพันธภาพ เชน
ผูรับบริการมีความคิดและความรูสึกอยางไร หรือผูรับบริการไดรับอะไรบางจากการสนทนากับ
นักศึกษา ควรสรุปในสวนที่ไดรวมกันแกปญหากับผูรับบริการ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

10 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

ในตัวผูรับบริการ พรอมกับสงเสริมความมั่นใจในความสามารถที่จะชวยตนเองของผูรับบริการ
ประเมิ น ปฏิ กิ ริ ย าของผู รั บ บริ ก ารในระยะยุ ติ สั ม พั น ธภาพ และให เ วลาผู รั บ บริ ก ารบอกถึ ง
ความรูสึกตางๆ ยุติ หรือสิ้นสุดสัมพันธภาพในรูปแบบของวิชาชีพ โดยบอกผูรับบริการใหชัดเจน
และเตรียมผูรับบริการใหสามารถเผชิญปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ในการเตรียมยุติสนทนาเพื่อ
การบําบัด นักศึกษาสามารถเตรียมยุติไดในทุกระยะของการสนทนาบําบัด โดยเฉพาะกอนถึงวัน
ยุติสัมพันธภาพ จะตองมีการเตรียมยุติสนทนาเพื่อการบําบัด
ปฏิกิริยาที่อาจพบในระยะยุติสัมพันธภาพของผูรับบริการ จากการที่ผูรับบริการไดมามี
สั มพั น ธภาพต อกั น ในช ว งระยะเวลาหนึ่ ง เมื่ อสัมพัน ธภาพจะตองยุติ พบวาบุคคลอาจจะมี
ปฏิกิริยาบางอยาง ที่แสดงออกมาเปนพฤติกรรมใหสังเกตได ดังนี้
ก. แสดงพฤติ กรรมถดถอย ไดแก แสดงพฤติกรรมใหเห็น วา ผูรับ บริการรับ ผิดชอบ
ตนเองไมได หรือแสดงอาการตางๆ เหมือนเมื่อเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ ซึ่งการแสดงปฏิกิริยา
เชนนี้ อาจเปนเพราะผูรับบริการไมมั่นใจในตนเอง และกังวลวาถาไมไดสนทนากับนักศึกษาเชน
เคยแลว จะทําใหอาการตาง ๆ เกิดขึ้นมาอีก
ข. แสดงพฤติกรรมโกรธ ไดแก แสดงความโกรธออกมาเปนคําพูด แสดงออกของความไม
สนใจในทาทีของนักศึกษา หรืออาจแสดงใหเห็นวาเขารับผิดชอบตนเองได ไมจําเปนตองมีผูชวย
เหลือ ซึ่งการแสดงปฏิกิริยาเชนนี้ อาจเปนเพราะผูรับบริการรูสึกวาการยุติสัมพันธภาพของนักศึกษา
เปนการปฏิเสธตัวผูรับบริการ ดังนั้นผูรับบริการตองพยายามปกปองตนเองในการถูกปฏิเสธ
ค. แสดงพฤติกรรมการยอมรับ ไดแก แสดงใหเห็นวาพรอมที่จะรับผิดชอบตนเองแสดง
การรั บ ฟ ง ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษา และพยายามหาข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มตั ว ในการพึ่ งพาตนเอง
ปฏิกิริยาเชนนี้ จะพบไดผูรับบริการที่มีความมั่นใจ ยอมรับตนเอง พรอมรับการประเมิน และ
พยายามปรับปรุงตนเองในการเผชิญปญหาตางๆ
ขั้นตอนสนทนาเพื่อการบําบัดมี 4 ระยะ จะพบวาระยะที่ 1-3 ปญหาสวนใหญของนักศึกษา
คือ ความกลัว ความวิตกกังวล ดังนั้นการเตรียมความพรอมทางดานจิตใจ การเตรียมความรู การ
วางแผนในการสนทนาเพื่อการบําบัดแตละครั้งจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เมื่อเกิดปญหา นักศึกษา
ควรขอรับคําปรึกษาจากอาจารยนิเทศหรืออาจารยพี่เลี้ยงทันที ในระยะที่ 4 จะตองมีการเตรียมยุติ
สนทนากอนการยุติสนทนา เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคจากผูรับบริการ
เทคนิคสนทนาเพื่อการบําบัด
แนวคิ ดการสื่ อสารเพื่ อการบํ าบั ด ทางจิ ต เป นวิ ธี การที่ ใช ในบริ การทางจิ ต เวชโดยมี
จุ ดประสงคเพื่อใช กระบวนการสื่ อสารเป นเครื่ องมื อ ชวยคลี่คลายป ญหาความไม สบายใจจาก
สถานการณใดสถานการณหนึ่งของผูรับบริการ โดยมีวิธีการใหผูรับบริการเกิดการเรียนรูและเขาใจ
ในปญหา การหาทางออกหรือแกปญหาดวยวิธีใหม ชวยเพิ่มพลังความเขมแข็งในตัวผูรับบริ การ
การสื่อสารเพื่อการบําบัดจึงแตกตางจากการสื่อสารในทางสังคม โดยตองมีจุดประสงคชัดเจน มีการ
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วางแบบแผนและเทคนิควิธีชวยใหการสื่อสารเปนไปในลักษณะของการบําบัด ซึ่ง สุวนีย เกี่ยวกิ่ง
แกว (2554) ไดสรุปไวเปนหมวดหมู ดังนี้
เทคนิคที่ชวยสงเสริมใหผูรับบริการหรือผูมาขอความชวยเหลือรูสึกวาตนเองมีคา
1. Giving Recognition การใหความสําคัญ เปนการแสดงใหเห็นวานักศึกษาพยาบาล
รูจักผูรับบริการ นักศึกษาพยาบาลเห็นความสําคัญของผูรับบริการ การเรียกชื่ออยางถูกตองเปน
การให Recognition อยางหนึ่ง หรือการบอกเลาสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลเห็นในตัวผูรับบริการ สิ่ง
ที่นักศึกษาพยาบาลเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เชน “สวัสดีคะ คุณสมศรี”
“ทรงผมใหมทําใหคุณสดใสขึ้น” “คุณ………ทําดอกไมไดสําเร็จและสวยดวย”
2. Giving Information การใหขอมูลข าวสาร ขอเท็จจริ งแกผูรั บบริ การ เชน กิจวั ตร
ประจําวันของตึกผูรับบริการ การแนะนําผูรับบริการใหรูจักสถานที่ เจาหนาที่ประจําการ เปนการ
ให information แกผูรับบริการ การแนะนําชื่อของนักศึกษาพยาบาล ตําแหนงก็เชนเดียวกัน การ
ให ข อเท็ จจริ ง ความเป นไปของกิ จวั ต รประจํ าวั น เป นการช วยให ผู รั บบริ การได ต ระหนั ก ถึ ง
สถานการณ เขาจะรูสึกวานักศึกษาพยาบาลเห็นเขามีความสําคัญ จึงไดสละเวลาบอกเขา
“ดิฉันชื่อ...... เปนพยาบาลประจําตึกนี้ มีหนาที่ชวยเหลือดูแลคุณ”
“ที่นี่เปนหองพักผอน คุณจะมาพักผอนไดเวลาที่คุณตองการ”
3. Offering - Self การเสนอตนเองเพื่ออยูเปนเพื่อนผูรับบริการยามทุ กข การเสนอ
ตนเองเพื่อการรับฟงปญหาของผูรับบริการ ในยามที่ผูรับบริการกําลังเศรา ตื่นกลัว กําลังไมแนใจ
ในเหตุการณที่เ กิ ดขึ้ น ผูรับบริการอาจต องการใครสักคนหนึ่งอยูใกลๆ การเสนอตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลโดยกลาววา
“ดิฉันจะนั่งเปนเพื่อนคุณสักครู”
“ดิฉันจะรับฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ คุณ” เปนการที่พยาบาลแสดงใหผูรับบริการเห็น ว า
ผูรับบริการมีความสําคัญ มีคุณคาเชนคนอื่นๆ ปญหาของผูรับบริการ ทุกขของผูรับบริการ มี
ความสําคัญที่พยาบาลจะสละเวลาให
เทคนิคในการกระตุนใหผูรับบริการเปนฝายนําการสนทนา หรือทําใหการสนทนา
ดําเนินไป
เปนเทคนิคที่กระตุนใหผูรับบริการเปนฝายนําในการสนทนา เพื่อจะไดดูวาสิ่งใดเปนสิ่งที่
ผูรับบริการกังวลอยู ผูรับบริการกําลังครุนคิดเรื่องอะไรอยู เปนเทคนิคที่ใชเพื่อเปดโอกาสให
ผูรับบริการพูดตอไป ถาหากวามีความเงียบเกิดขึ้น เทคนิคนี้แสดงใหผูรับบริการเห็นวาพยาบาล
เต็มใจและพรอมที่จะรับฟงผูรับบริการพูดตอไป
1. Using Broad Opening ใชคํากลาวกวางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการเลือกหัวขอ
สนทนา เลือกพูดถึงสิ่งที่อยูในความคิด หรือสิ่งที่กังวลและครุนคิดอยู เชน การกลาววา “คุณ
กําลังคิดอะไรอยูคะ” หรือ “คุณกําลังอยากบอกอะไรฉันหรือคะ” “มีเรื่องอะไรที่คุณกังวลใจอยู
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หรื อ” คํ ากล าวเหล า นี้ จ ะช ว ยให ผู รั บ บริ การพูดระบายความรูสึ ก ออกมา เปน คํากลา วที่ สื่ อ
ความหมายวาพยาบาลเต็มใจและพรอมที่จะรับฟงผูรับบริการ
2. Using General Lead การใชคํากลาวนําโดยทั่วไป เปนคํากลาวนําที่ชวยกระตุนและ
จูงใจใหผูรับบริการพูดตอ ในกรณีที่ผูรับบริการพูดแลวหยุดเงียบไป การใชคําวา “คะ” หรือ
“หรือคะ” “แลวอยางไรตอไปละคะ” เปนการกระตุนใหผูรับบริการพูดตอไป เปนการบอกกลาว
วา นักศึกษาพยาบาลเขา ใจสิ่ งที่เ ขาพู ด และอยากใหเขาพูด ต อไป สิ่งสําคัญคือ ควรเลือกใช
เทคนิคนี้ใหเหมาะสมแกโอกาส เพราะบางโอกาสความเงียบอาจมีประโยชนมากกวา การใช
เทคนิคนี้ควรใชแตนอย
3. Reflecting การสะทอน เปนการสะทอนการสื่อสารทางภาษา หรืออวัจนภาษาจาก
ผู รั บ บริ ก ารซึ่ ง Wilson and Knailsl (1996) ได เ สนอว า Reflecting Content การสะท อ น
เนื้อหา เปนการทวนคําพูดของผูรับบริการ เปนการใหผูรับบริการมีโอกาสไดทบทวนสิ่งที่พูดกับ
ผูรับบริการ
“คุณเชื่อวาบางอยางจะดีขึ้นในเร็วๆ นี้” “คุณคิดวาสิ่งนี้จะดีขึ้นถาทํางานเสริม”
การสะทอนเนื้อหาบางครั้งใชในทางที่ผิด และใชมากเกินไป จะทําใหประสิทธิภาพลดลง
Reflecting Feeling การสะทอนความรูสึก คือแสดงความรูสึกหรือความคิดเปนคําพูด
ในความหมายของความรูสึกในสิ่งที่ผูรับบริการกลาว
“น้ําเสียงของคุณ ดูเหมือนวาคุณยังโกรธพี่ชายของคุณอยู”
“คุณรูสึกไมสบายใจ เกี่ยวกับการออกจากโรงพยาบาล”
ในการสะทอนความรูสึก พยายามที่จะแยกแยะสิ่งที่ซอนอยูและความหมายแฝงที่ให
กระจาง หรือทําใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น
4. Restarting การทวนประโยค เป น เครื่ อ งชี้ ใ ห เ ห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาพยาบาลกํ า ลั ง ฟ ง
ผูรับบริการพูด และเปนการเนนใหผูรับบริการไดยินและคิดถึงสิ่งที่ตนเองพูดออกมา
ผูรับบริการ “เมื่อคืนผมนอนไมหลับ”
นักศึกษาพยาบาล “เมื่อคืน คุณนอนไมหลับ”
ผูรับบริการ“ผมไมเห็นสนใจเลย ผมอยูคนเดียวในโลกก็ได”
นักศึกษาพยาบาล “คุณบอกวาคุณอยูคนเดียวในโลกก็ได”
5. Accepting การยอมรับผูรับบริการ และสิ่งที่ผูรับบริการพูด นักศึกษาพยาบาลแสดง
ทาทีใหเขาเห็นวานักศึกษาพยาบาลมีความเขาใจและยอมรับเขา จะโดยการพยักหนารับ หรือฟง
เฉยๆ โดยไมกลาวโตแยง การยอมรับสิ่งที่ผูรับบริการพูด ไมไดหมายความวานักศึกษาพยาบาล
จะตองเห็นดวยเสมอไป เราสามารถที่จะ Accepting and Agree, or Accepting but Disagree
กั บผู รั บบริ การ แต เมื่ อไม เห็ นด วย ก็ อย าได โต แยงออกไปทันที การพยักหนารับ เป นการบอก
ผูรับบริการวา เราเขาใจความรูสึกของผูรับบริการ เขาใจในสิ่งที่เขาพูดและตองการใหเขาพูดตอไป
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เทคนิคที่ชวยกระตุนผูรับบริการใหผูรับบริการพูดระบายความรูสึก
บอยครั้งเราอยากเห็นผูรับบริการพูดในสิ่งที่เขากังวล Concern หรือสิ่งที่เขาคิดเขารูสึก
ที่เขาไมไดบอกเราโดยตรง เราสามารถใชเทคนิคตอไปนี้
1. Sharing Observation คือ การบอกกลาวสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลสังเกตเห็นไดในตัว
ผูรับบริการ เชนนักศึกษาพยาบาลอาจบอกวา “ดูทาทางคุณโกรธ เมื่อคุณพูดถึงพอคุณ” หรือ
“วั น นี้ คุ ณ ดู ห น า ตาไม ค อ ยสดชื่ น ” เทคนิ ค นี้ จ ะช ว ยให เ ขาพู ด ถึ งความรู สึ ก ที่ แ ท จ ริ ง ของเขา
ขณะเดียวกันนักศึกษาพยาบาลจะตองแสดงทาทียอมรับความรูสึก ที่ผูรับบริการแสดงออกมา ไม
วาจะเปนความรูสึกดานดีหรือไมดี
2. Acknowledge the Patient’s Feeling รับรูความรูสึกของผูรับบริการ เปนการรับรู
ความรูสึกของผูรับบริการ และยอมรับวาผูรับบริการมีความรูสึกเชนนี้ เปนที่ยอมรับได และไม
ผิดปกติแตอยางใด
ผูรับบริการ“ที่นี่มีแตคนแปลกหนา ทาทางแปลกๆ” นักศึกษาพยาบาลอาจแสดงการ
รับรูความรูสึกนี้โดยกลาววา
นักศึกษาพยาบาล“คุณรูสึกไมปลอดภัยขณะอยูโรงพยาบาล”
3. Questioning การถาม เปนคําถามโดยตรงที่พูดกับผูรับบริการ แตถาใชมากเกินไป
คํ าถามจะควบคุ ม การตอบสนองของผู รั บ บริ การ คําถามจะมี ป ระโยชน ในการค น หาข อ มู ล
เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณมุงมั่นที่จะเขาไปในประโยคสนทนาที่มีความหมาย คําถามนี้มีขอจํากัด
เมื่อใชคําถามควรจะถามเปนประโยคปลายเปดมากกวาปลายปด “Open – Ended
Question”
“คุณรูสึกอยางไรที่แมของคุณพูดกับคุณอยางนั้น” “คุณมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ
......”
“Closed Question” มีขอจํากัดในการตอบสนองของผูรับบริการ เชน “ใช หรือ ไม”
คําถามวา “ทําไม” เปนคําถามที่มีผลกระทบมาก ผูรับบริการมักจะไมตอบตามความ
จริง ทําใหความเขาใจในสถานการณไมชัดเจน อยางไรก็ตาม “ใคร” “อะไร” “เมื่อไหร” และ
“อยางไร” อาจนํามาใชตั้งคําถามได
4. Actively Listening การฟงอยางตั้งใจ เปนการฟงโดยไมมีความคิดโตแยง ในสิ่งที่
ผูรับบริการพูดหรือทํา ใหความใสใจซึ่งเปนเปาหมายหลักของการฟง ในขอผิดพลาดที่พบใน
นักศึกษาพยาบาลที่ขาดประสบการณ มีการวางแผนที่สับสน ไมทราบวาตอไปตนเองจะพูดอะไร
ให ค วามใส ใ จในตนเอง ป อ งกั น ตนเองจากการได ยิ น ว า คนอื่ น พู ด อะไร และใช อ วั จ นภาษา
ถึงแมวาสิ่งที่เขาพูดจะไมสําคัญ แทจริงแลวไมวาผูรับบริการจะพูดอะไรนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก ถา
นักศึกษาพยาบาลไมฟงจะไมสามารถเขาใจสิ่งที่เขาพูดได ถานักศึกษาพยาบาลไมเขาใจคํ าพูด
ของเขา นักศึกษาพยาบาลก็จะไมสามารถใชเทคนิคสัมพันธภาพไดอยางมีประสิทธิภาพได
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การฟงอยางตั้งใจจะประสบผลสําเร็จอยางสูง เมื่อไมมีการรบกวนจากสภาพแวดลอม
จัดสภาพแวดลอมใหเงียบสงบ ปดโทรทัศน ปดประตู หลีกเลี่ยงการจดบันทึก สิ่งเหลานี้จะทําให
นักศึกษาออกหางไกลจากผูรับบริการ และขาดขอมูลที่ผูรับบริการพูดและแสดงออก เผชิญหนา
ผูรับบริการ ใชการสบตา ใหความสนใจ และฟงในสิ่งที่ผูรับบริการตอบสนอง
5. Using Silence การเงียบ ไมมีการตอบสนองหลังจากผูรับบริการพูดเสร็จ เกิดขึ้น
หลั งจาก Actively Listening เป น เทคนิ คที่ มีป ระสิทธิภ าพมากในการกระตุน ใหผูรับ บริ ก าร
สื่ อสาร เมื่ อต องการให ผู รั บ บริ การมี การพิ จ ารณาวาเขาพูดอะไรออกไป เพื่อใหผูรับ บริการ
ตรวจสอบความคิด หรือใชเวลาใหผูรับบริการมีเวลาในการใสใจสิ่งอื่น สังเกตอาการทาทางที่
เปดเผย หรือ การหาคําถามที่กระตุนใหผูรับบริการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
ความเงียบเปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใชในในการบําบัดที่เหมาะสม นักศึกษา
พยาบาลที่ นิ่ งเงี ย บเพราะรู สึ ก อึ ด อั ด ขาดความรู ขาดทักษะในการสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะตองฝกประสบการณเพิ่ม ใหมีผูตรวจการชวยเหลือ การวิเคราะหตนเอง และความตองการ
พัฒนาความชํานาญ
เทคนิคที่ชวยใหนักศึกษาพยาบาลมีความเขาใจตรงกันกับผูรับบริการ
1. Clarifying การใหความกระจาง คือ ความพยายามในการที่จะเขาใจในคํากลาวของ
ผูรับบริการ
”คุณบอกวาคุณรูสึกเครียดมากในตอนนี้ มันมีลักษณะอยางไรสําหรับคุณ”
“ฉันสับสนเกี่ยวกับ.......คุณชวยเลาใหฉันฟงอีกครั้งดวยคะ”
2. Validating คือ การตรวจสอบวาความเขาใจของนักศึกษาพยาบาลถูกตองตรงกับ
ความต อ งการความรู สึ ก ของผู รั บ บริ ก ารหรื อ ไม เช น นั ก ศึ ก ษาพยาบาลอาจคาดคะเนว า
ผูรับบริการมีความรูสึกกังวลนอยลง หลังจากไดเลาเรื่องคับแคนใจตางๆ ใหนักศึกษาพยาบาลฟง
แลวนักศึกษาพยาบาลอาจใชวิธี Validating ตรวจสอบความเขาใจ โดยการถามวา “คุณจะสบาย
ใจขึ้นหลังจากเลาเรื่องราวตางๆ เหลานี้แลว” หรือในกรณีที่ผูรับบริการกังวลใจเพราะเกรงวา
จะตองปวยไปตลอดชีวิต นักศึกษาพยาบาลใหความจริงเกี่ยวกับอาการปวยเจ็บ และสอบถาม
ความรูสึกผูรับบริการเปนวิธีการ Validating เชนกัน ยกตัวอยางเชน
“เคาที่คุณพูดถึงคือภรรยาคุณใชไหมคะ”
“คุณสบายใจขึ้นหลังจากเลาเรื่องตาง ๆ นี้แลว”
เทคนิคที่กระตุนใหผูรับบริการคิดไตรตรองเรื่องราวของเขาใหม
1. Exploring การสอบถามเพื่อใหไดขอมูลกระจางขึ้น การสอบถามใหลึกและกวางขึ้นนั้น
จะชวยทําใหผูรับบริการไดคิด ไดไตรตรองเรื่องราวของเขาใหม เชน ถาผูรับบริการบอกนักศึกษา
พยาบาลวา “เพื่อนๆ ที่ทํางานชอบจับผิดผม” นักศึกษาพยาบาลอาจถามวา “เพื่อนๆ คุณมีเหตุผล
อะไรหรือคะ ในการกระทําเชนนั้น” หรืออาจถามวา “เพื่อนๆ ทําเชนนั้นเพื่ออะไร” สิ่งที่สําคัญก็คือ
ทาทางและน้ําเสียงของนักศึกษาพยาบาลจะตองมีความเปนมิตรในการใชเทคนิคนี้
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ถาผูรับบริการบอกวา “ผมกับภรรยาทะเลาะกันทุกวัน”
นักศึกษาพยาบาลอาจะพูดวา “เพราะอะไรคะ” “คุณชวยอธิบายเพิ่มเติมใหมากขึ้น”
“กรุณาบอกเรื่อง........ใหมากกวานี้” “ที่คุณเลามาเปนงานประเภทไหน”
“เพราะอะไรคะ” (สายฝน เอกวรางกูร, 2559)
2. Focusing เปนการมุงประเด็นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในกรณีผูรับบริการพูดหลายเรื่อง
ปะปนกัน เพื่อเปนการสํารวจปญหาใหแคบลง (Morh, 2009)
“คุณลองยกตัวอยางวาเหตุการณนี้เกิดขึ้นกับคุณไดอยางไร” “เรามาทําความเขาใจเรื่อง
...... เพราะฉันไมแนใจวาตามทันคุณ”
“เรื่องการยายที่อยูของคุณเปนเรื่องที่นาสนใจมาก” “เรามาทําความเขาใจในประเด็นนี้
อีกหนอยไหมคะ”
“เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให คุ ณ เดื อ ดร อ นอย า งไร” “คุ ณ รู สึ ก อย า งไรที่ เ พื่ อ นไม ส นใจคุ ณ
เทาที่ควร”
3. Encouraging Evaluation การกระตุนใหผูรับบริการไดประเมินตัวเอง ใหผูรับบริการ
ไดพิจารณาเหตุการณหรือเรื่องราวที่ผานมา เชน
“เหตุการณในครั้งนั้นทําใหคุณรูสึกอยางไร” “ตอนไหนที่คุณรูสึกเครียดมาก”
“เสียงที่คุณไดยินพูดกับคุณวาอยางไร” “คุณเห็นภาพอะไร”
4. Giving Feedback การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ เป น การช ว ยให บุ ค คลตระหนั ก รู ว า
พฤติกรรมของเขามีผลกระทบตอผูอื่นอยางไร ผูอื่นรับรูการกระทําของเขาอยางไร นักศึกษา
พยาบาลชวยสื่อสารใหผูรับบริการตระหนักผลกระทบตอคนอื่น
“เมื่อคุณบีบมือของคุณ ฉันรูสึกกังวล” “เมื่อคุณหันหนาคุณไปทางอื่น ฉันคิดวาคุณ
กําลังโกรธ”
“คุณไมมาพบตามนัดเมื่อวาน ดิฉันนั่งรอคุณจนหมดเวลา 1 ชั่วโมงตามที่ตกลงไว ดิฉัน
ไม แนใจวาคุณรูสึกไมดีเรื่องอะไรหรือเปลา”
5. Voicing Doubt การตั้ ง ข อ สงสั ย การตั้ ง ข อ สงสั ย หรื อ แสดงความสงสั ย ในสิ่ งที่
ผูรับบริการเลา ใชในกรณีที่นักศึกษาพยาบาลเห็นวา เรื่องราวที่ผูรับบริการเลาไมนาจะเปนไปได
การใช เ ทคนิ คนี้ ต องระมั ดระวั ง ให มากและอย าใช ใหบ อยนัก ถาใชบอยเกิน ความจํ าเป น จะ
กลายเปนวานักศึกษาพยาบาลไมเชื่อเขา จะทําใหเขาโกรธและถอนตัวจากนักศึกษาพยาบาล
ตัวอยางในการใชเทคนิคนี้ เชน “เปนไปไดหรือคะที่เพื่อนทุกคนเกลียดคุณ” หรืออาจกลาวไดวา
“มันไมนาเปนไปไดนะที่ทุกคนจะเกลียดคุณหมด” หรืออาจถามคําถามงายๆ วา
“เปนไปไดหรือคะ”
“จริงหรือคะ”
6. Giving Suggestion การให คํา แนะนํา เปน การชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแกไข
ปญหาใหแกผูรับบริการ แตอยางไรก็ตามผูรับบริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติหรือไมก็ได
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“ดิฉันคิดวา บางที่ถาคุณจะไมลองตามเขา ปลอยใหเขาไป คิด เรียนรูและกลับมาเอง
นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจนะคะ”
7. Presenting Reality การบอกสภาพความเปนจริงเพื่อใหผูรับบริการพิจารณาใหชัดเจน
“ฉันไมเห็นใครในหองนี้”
“เสียงนั้นเปนเสียงเครื่องยนต”
“มารดาคุณไมไดอยูในหองนี้ ฉันเปนนักศึกษาพยาบาล”
8. Summarizing การสรุปขอความเมื่อผูรับบริการพูดจบแลว เปนการกลาวสรุปเพื่อให
ผูรับบริการไดยินสิ่งที่เขาเลามาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เปนการตรวจสอบกับผูรับบริการวา เรื่องที่
เขาเลานั้น นักศึกษาพยาบาลเขาใจถูกตองหรือไม การสรุปความมักจะทําในสวนทาย ๆ ของ
Session หรือเมื่อผูรับบริการเลาหลาย ๆ เรื่อง นักศึกษาพยาบาลชวยเขาสรุปวาเขาไดพูดเรื่อง
อะไรบาง นักศึกษาพยาบาลอาจกลาววา “ในชั่วโมงที่ผานมา คุณไดเลาเรื่อง........”
“คุณไดเลาใหดิฉันฟงวา.........”
“ระหวางครึ่งชั่วโมง เราพูดคุยกันถึงเรื่อง.......”
“การสนทนาครั้วนี้ พอจะสรุปไดวา.....” (สายฝน เอกวรางกูร, 2559)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
สัมพันธภาพเพื่อการบําบัด นับเปนหัวใจสําคัญของการพยาบาลจิตเวช การเตรียมความ
พรอมของนักศึกษาพยาบาลกอนฝกปฏิบัติสรางสัมพันธภาพจึงเปนสิ่งจําเปน ควรมีการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาพยาบาลกอนฝกปฏิบัติงานอยางนอย 1 สัปดาห เพราะการเรียนใน
หองเรียนเปนการบรรยาย นักศึกษานึกภาพไมออกวาในสถานการณจริง ในการสนทนาบําบัดกับ
ผูรับบริการตองทําอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม การเตรียมความรูของนักศึกษา การฝกเขียน
วัตถุประสงคใหสอดคลองในแตละขั้นตอนการสนทนา การใชเทคนิคสนทนา การฝกวิเคราะหคํา
สนทนาและพฤติกรรม การเตรียมยุติการสนทนา โดยการสรางสถานการณจําลอง การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกประสบการณ โดยเนนการพัฒนาสัมพันธภาพ
ในแต ล ะองค ป ระกอบทั้ง 5 องค ป ระกอบ ประกอบดว ย ด านความไว วางใจจากผูรับบริการ
(Trust) ดานสัมพันธภาพใกลชิดเชิงวิชาชีพ (Professional Intimacy) ดานพลังในการชวยเหลือ
ผูรับบริการ (Power) ดานการเคารพผูรับบริการ (Respect) และดานการเอาใจใสผูรับบริการ
(Empathy) การพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในแหลงฝกปฏิบัติสรางสัมพันธภาพเพื่อบําบัด
ได โดยอาจารยผูสอนใชเทคนิคทางดานจิตวิทยามาสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู เชน การ
ใช เ ทคนิ ค การสอน (Coaching) โดยการใช ตั ว แบบ (Modeling) การให ข อ มู ล ป อ นกลั บ
(Informative Feedback) การให แรงเสริ มทางสั งคม (Social Reinforcement) เทคนิ คการ
ฝกซอม (Rehearsal) ในการฝกประสบการณในสถานการณจําลองจะสงผลใหนักศึกษาพยาบาล
มีความมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อตองสรางสัมพันธภาพในสถานการณจริง (สมจิตรา นาวา, 2559)
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สัมพันธภาพเพื่อการบําบัดระหวางนักศึกษาพยาบาลกับผูรับบริการ เปนสัมพันธภาพที่
เปราะบาง นักศึกษาพยาบาลยังขาดประสบการณในการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ในครั้ง
แรกของการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการจะมีความกลัว ความวิตกกังวล ดังนั้น นักศึกษา
พยาบาลควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มเรื่ อ งความรู เ กี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบํ า บั ด
องคประกอบสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด เทคนิคการ
สนทนาเพื่อการบําบัด นอกจากนี้อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยง ควรมีการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนออกฝกประสบการณ โดยใชเทคนิคทางดานจิตวิทยามาพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นกอนการสรางสัมพันธภาพในสถานการณจริง
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ผลของโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคตอการรับรูเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
The Effects of a Motivation Enhancing Program on the Perception
of Cervical Cancer at Dongbang Health Promoting Hospital, Muang
District, Ubon Ratchathani Province
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกัน
โรค ตอการรับรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดวยโปรแกรมการเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค
ที่ประยุกตแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของ Rogers มี 4 ขั้นตอน ใชระยะเวลา 8
สัปดาห โดยใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนสตรี อายุระหวาง 30 - 60 ป จํานวน
60 คน ตามเกณฑการคัดเขา แบงกลุมโดยวิธีการสุมอยางงายเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน
และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เก็บขอมูลชวงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 เครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้ป ระกอบดวย 1) โปรแกรมการเสริมสรางแรงจู งใจในการป องกันโรค และ 2)
แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ตรวจความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
จํ านวน 3 ท า น ได คา IOC เท า กั บ 0.67 – 1.00 คาความเชื่อมั่น ของเครื่ อ งมื อเทา กับ 0.92
วิ เ คราะห ขอมู ล โดยใชส ถิ ติเ ชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมานเปรียบเทียบภายในกลุมดวย Paired t-test เปรียบเทียบ
ระหวางกลุมดวย Independent t-test
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง สตรีกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมเสริ มสร าง
แรงจูงใจในการปองกันโรคมีการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนทดลอง และสูง
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กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวา มีทีมหมอครอบครัวเปน
เครือขายผูสนับสนุนทางสังคม ใหการสนับสนุนและกระตุนเตือนในการมาตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกใหไดเพิ่มมากขึ้น จึงควรนําโปรแกรมนี้ไปใชในการสงเสริมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก
คําสําคัญ: โปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
Abstract
The objective of this quasi- experimental research was to study the effects
of a motivation enhancing program on the perception of cervical cancer among
women aged between 30-60 inclusively, who were patients in the Dongbang health
promoting hospital, Muang district, Ubon Ratchathani province, based on the
protection motivation theory by Rogers. The program consisted of a 4 step live and
a duration of 8 weeks. The sample consisted of 60 women, selected by purposely
sampling subjects from 2 villages. The sample was divided into 2 groups: 1) the
control group of 30 women from one village who received the regular teaching
program and 2) the experimental group of 30 women who received the
experimental motivation teaching program. The research instruments were: 1) the
experimental motivation program, which included participating in a small discussion
group, media material, model demonstration and the sharing experiences of woman
leaders and 2) a questionnaire on the perception of cervical cancer. Data was
analyzed using frequency, percentage, paired t-test and independent t-test
The results revealed a higher means of perception in the experimental group
than that of the control group. Measured both before and after participating in the
motivation- enhancing program, with a statistical significance (p<. 05) . The family
health care team is a social advocacy network that provides support and promotes
activities of the family care team which has led to increased screening for cervical
cancer.
In conclusion, the motivation-enhancing program was effective in improving
the perceived prevention of cervical cancer. This program should be used to
promote cervical cancer screening.
Keywords: Motivation enhancing program, perception of cervical cancer
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บทนํา

โรคมะเร็งปากมดลูกเปนปญหาที่สําคัญสําหรับสตรีทั่วโลก องคการอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO, 2012) ได รายงานสถิ ติ ของผู ป วยมะเร็ งทั่ วโลกในป พ.ศ. 2560
พบวามีผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหมประมาณ 528,000 คน และมีผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็ง
ปากมดลู กประมาณ 266,000 คน ในแต ละป จะมี ผู หญิ งไทยเป นมะเร็ งปากมดลู ก ประมาณ
10,000 คน และเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ประมาณ 5,200 คน (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2561)
สําหรับประเทศไทย จากรายงานทางสถิติในป พ.ศ. 2552 - 2554 พบวา สตรีไทยเปนมะเร็งปาก
มดลูกมากเปนอันดับ 2 (รองจากมะเร็งเตานม) สวนใหญจะพบในสตรี อายุ 45 - 50 ป สาเหตุของ
โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus โดยเชื้อจะฝงตัว ในรางกายโดย
ไมแสดงอาการใด ๆ แตจะพัฒนาเปนมะเร็งปากมดลูกภายในระยะเวลา 10 - 15 ป ปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญ คือ การมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย มีประวัติการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เคย
ตั้งครรภและคลอดบุตรมากกวา 4 ครั้งขึ้นไป การรับประทานยาคุมกําเนิดติดตอกันเปนเวลานาน
การสูบบุหรี่ และมีภาวะภูมิตานทานรางกายต่ํา (จตุพล ศรีสมบูรณ, 2551)
อุบัติการณของมะเร็งปากมดลูกจะลดลงไดถามีการดําเนินการตรวจคัดกรองอยางมี
ระบบ ดวยวิธีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิผล ใหไดความครอบคลุมสูง โดยมีความถี่ของการ
ตรวจคัดกรองที่เหมาะสม และมีระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ (ปยวัฒน เลาวหุตานนท, 2556)
ผลการพยากรณการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะกอนมะเร็งหรือระยะกอนลุกลาม รักษา
ไดผลดีเกือบรอยละ 100 (จตุพล ศรีสมบูรณ, 2551) ดังนั้นการที่จะใหสตรีไทยไดรับการตรวจ
Pap Smear ไดครอบคลุมกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด จึงเปนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิง
รุกดีที่สุด และควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนประจําทุกป (มงคล เบญจาภิบาล, 2553)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (2560) ไดกําหนดเปาหมายในการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยใหสตรี อายุ 30 - 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก ไมนอยกวา รอยละ 80 (สะสมผลงานภายใน 5 ป ระหวางปงบประมาณ 2558 – 2562)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง ไดดําเนินการรณรงคตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
อยางตอเนื่อง แตผลการดําเนินงานยังไมผานเกณฑตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีอัตราการมา
รั บ บริ ก ารตรวจคั ด กรองโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก ของสตรี อายุ 30 - 60 ป (สะสมผลงาน)
ปงบประมาณ 2558 - 2560 พบวามีความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู
ที่รอยละ 74.36 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง, 2561) จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน
โดยการสัมภาษณสตรีกลุมเสี่ยง ที่ไมมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในป 2560
จํานวน 20 คน พบวาสาเหตุที่ไมมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีจํานวน 12 คน (รอย
ละ 60) ปฏิเสธวาตัวเองไมปวยและไมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปากมดลูก อีก 7 คน (รอยละ
35) ใหเหตุผลวาอายเจาหนาที่ และอีก 1 คน (รอยละ 5) ใหเหตุผลวาไมตรวจ เพราะวาหาก
ตรวจพบวาเปน ก็รักษาไมหาย จะยิ่งกลัว และตายไวขึ้น จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาสตรี
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กลุมเสี่ยงดังกลาว ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งนับวาเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งของการดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อการปองกันโรคหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอโรคนั้น ๆ การรับรูความรุนแรงของโรคนั้น ๆ การรับรูประโยชนหรือผลดีของ
การปฏิบัติเพื่อปองกั นโรค และการรับรูอุปสรรคในการปฏิ บัติ เ พื่ อปองกันโรค (O’Donnell,
2002) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค และศึกษาผล
ของโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคตอการรับรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ประยุกตแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของ Rogers (Maddux and Rogers, 1983)
ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคของบุ ค คลไว ว า การที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมที่
หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคหรือปองกันโรคได บุคคลนั้นตองมีความเชื่อวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรค โรคที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงตอชีวิต การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคจะชวยลด
ความรุนแรงของโรค และตองไมมีอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค นอกจากนี้ยัง
ตองคํานึงถึงสิ่งชักนําสูการปฏิบัติ ไดแก การรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพจากสื่อตาง ๆ การ
ไดรับคําแนะนําจากกลุ มเพื่อน ญาติ และบุคลากรสาธารณสุ ข เปนแรงจูงใจใหบุคคลปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรค เป น แนวทางในการวางแผนปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารส ง เสริ ม ให
ประชาชนใสใจสุขภาพตนเอง โดยการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
อัตราปวยและอัตราตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธุ ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคตอการรับรูเกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลู กในสตรี กลุมเป าหมาย โรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพตํ าบลดงบั ง อําเภอเมื อง
จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของกลุมทดลอง กอนและหลัง
เขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บการรั บ รู เ กี่ ย วกับ โรคมะเร็ง ปากมดลูก ของกลุมทดลองกั บ กลุ ม
ควบคุม กอนและหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค
สมมติฐานการวิจัย
หลังการทดลอง กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคมี
การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค เปนแนวทางในการพัฒนางาน
ปองกันมะเร็งปากมดลูก
2. ทราบถึงการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก โดยขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพของหญิงอายุ 30 ปขึ้น
ไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู วิ จั ย ประยุ ก ต ใ ช ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี แ รงจู ง ใจเพื่ อ การป อ งกั น โรคของ Rogers
(Maddux and Rogers, 1983) ซึ่ งอธิ บ ายพฤติกรรมการปองกัน โรคของบุคคลไววา “การที่
บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคหรือปองกันโรคได บุคคลนั้นตองมีความ
เชื่ อว าตนเองมี โอกาสเสี่ย งต อการเกิ ดโรค โรคที่เกิดขึ้น จะมีความรุนแรงตอชีวิต การปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันโรคจะชวยลดความรุนแรงของโรค และตองไมมีอุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันโรค นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสิ่งชักนําสูการปฏิบัติ ไดแก การรับขอมูล
ขาวสารทางดานสุขภาพจากสื่อตาง ๆ การไดรับคําแนะนําจากกลุมเพื่อน ญาติ บุคลากรทางดาน
สุขภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค”ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัยไดดังภาพ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการสงเสริมแรงจูงใจในการปองกันโรค
สัปดาหที่ 1 - 2 อบรมใหความรูเ พื่อเสริมสรางการ
รับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
สัปดาหที่ 3 - 4 กิจกรรมลดความรูสึกกลัว/อายตอ
การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- สาธิตวิธีการตรวจโดยใชหุนจําลอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน และอาสาสมัครสตรี ที่มี
ประสบการณตรงเกีย่ วกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
สัปดาหที่ 5 - 6 ติดตามเยี่ยมบานกระตุนเตือนโดย
ทีมหมอครอบครัว
สัปดาหที่ 7 - 8 กิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
- การรับรูความรุนแรงของโรค
- การรับรูประโยชนของการปองกันโรค
- แรงจูงใจดานสุขภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยออกแบบการวิจัยเปน
แบบ 2 กลุมวัดผลกอน และหลังทดลอง (Pre-test Post-test Two-Group Design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร สตรีอายุระหว าง 30 - 60 ป ที่อาศัยอยู ในเขตรั บผิ ดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง ในปงบประมาณ 2561 ทั้ง 4 หมูบาน โดยใชขอมูลจากทะเบี ย น
รายชื่อผูที่ยังไมเคยไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง จํานวน 127 คน สุมเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 30
คน ซึ่งทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคุณสมบัติเหมือนกันตามเกณฑที่กําหนดคือ 1) เปนหญิง
อายุ 30 – 60 ป ที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง 2) ไมเคย
ไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากอน 3) สามารถอานหนังสือ และเขียนภาษาไทย
ได และ 4) ไมอยูในระหวางการตั้งครรภ
2. การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งเป น ไปตาม
คุณสมบัติดังนี้
2.1 เกณฑคัดเขา (Inclusion Criteria) ไดแก
2.1.1 สตรี อายุ 30 – 60 ป ที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลดงบัง
2.2.2 ไมเคยไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากอน
2.2.3 สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยเขาใจ สามารถ พูด อาน และเขียนภาษาไทยได
2.2.4 ยินดีเขารวมและใหความรวมมือในการวิจัย
2.2.5 ไมเคยปวยเปนมะเร็งปากมดลูก
2.2 เกณฑในการคัดออก (Exclusion Criteria) ไดแก มีประวัติปวยเปนมะเร็งปากมดลูก
3. ขั้ น ตอนการเลื อกกลุ มตั ว อย า ง ดําเนิน การคัดเลือกกลุมตัว อยางตามคุณสมบัติที่
กําหนด (Inclusion Criteria) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling โดยการ
สุมใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน เชน ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติ
การเปนมะเร็งของบุคคลในครอบครัว เปนตน จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองกลุมละ 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. เครื่ องมื อที่ใช ในการดํ า เนิ น การวิจัย ไดแก โปรแกรมเสริ มสร างแรงจู งใจในการ
ปองกันโรคประกอบดวย กิจกรรมเพื่อสงเสริมการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก โดยการสอน
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เปนกลุมยอยในหมูบาน กลุมละ 30 ราย และประเมินการรับรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก กอน
และหลังการสอน การติดตามเยี่ยมบาน กิจกรรมเพื่อลดความรูสึกกลัว/อายตอการมารับบริการ
ตรวจ โดยการสาธิตวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และอาสาสมัครสตรี ที่มีประสบการณตรง และลดความ
กลัวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการรณงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูก 4 ดาน จํานวน 20 ขอดังนี้
2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จํานวน 5 ขอ
2.2 การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก จํานวน 5 ขอ
2.3 การรับรูประโยชนในการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก จํานวน
5 ขอ
2.4 การมีแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 5 ขอ
ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) โดยมีเกณฑในการ
ใหระดับคะแนน ดังนี้
การรับรูและแรงจูงใจ ขอความทางบวก (คะแนน)
ขอความทางลบ (คะแนน)
เห็นดวยอยางยิ่ง
5
1
เห็นดวย
4
2
ไมแนใจ
3
3
ไมเห็นดวย
2
4
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1
5
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การหาความตรงตามเนื้ อหา ให ผู ทรงคุณวุฒิต รวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดคาความ
สอดคลองคุ ณภาพเครื่ องมื อ (IOC) เทากับ 0.67 – 1.00 และนําแบบประเมิน ไปหาคาความ
สอดคลองภายใน โดยสัมประสิทธิ์ครอนบาค ไดคาความเที่ยงของเครื่องมือเทากับ 0.92
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นเตรียมผูวิจัย 1) ทําหนังสือถึงผูใหญบานในพื้นที่เปาหมายการวิจัย เพื่อเก็บขอมูล
และชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย และขออนุญาตในการเก็บขอมูล 2) สํารวจรายชื่อหญิง
อายุ 30 – 60 ป ประวัติการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลู ก จากฐานขอมูลของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง 3) คัดเลือกผูชวยวิจัย ที่ผานการฝกอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลู ก โดยวิ ธี Pap Smear และชี้ แจงวั ต ถุป ระสงคของการวิจัย อธิบ ายเกี่ย วกับ การใช
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แบบสอบถาม 4) คัดเลือกสื่อบุคคลคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และอาสาสมัคร
สตรีที่ผานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ขั้นเตรียมกลุมทดลอง โดยการประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เขาพบกลุมตัวอยางในหมูบาน
ขั้นดําเนินการทดลอง
1. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค
ของการวิจัย
2. ผูชวยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูก กอนการสอนของกลุ มตัว อย า ง พรอมทั้งผูวิจัย เปดโอกาสใหซักถาม และแลกเปลี่ย น
ประสบการณเพื่อนําเขาสูเนื้อหาการสอน
3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามโปรแกรม และเก็บขอมูลในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ดังนี้
3.1 กลุมทดลอง ผูวิจัยใหความรูเปนรายกลุม และมีการใชรูปแบบการสอน
แบบอภิปรายกลุม และจัดกิจกรรมตามโปรแกรม ดังนี้
สัปดาหที่ 1 - 2 อบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูก
สัปดาหที่ 3 - 4 กิจกรรมลดความรูสึกกลัว/อาย ตอการมารับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- สาธิตวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยใชหุนจําลอง
- แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น และ
อาสาสมัครสตรี ที่มีประสบการณตรงเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เกี่ยวกับวิธีการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก และประโยชนที่ไดรับจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สัปดาหที่ 5 - 6 ติดตามเยี่ยมบานกระตุนเตือนโดยทีมหมอครอบครัว
สัปดาหที่ 7 - 8 กิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการดังนี้
- ผู วิ จั ย แจ งกลุ มตั ว อยางถึงวัน เวลา ในการใหบ ริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
- ประเมินการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก หลังการสอนของกลุมตัวอยาง
- นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะหขอมูล
3.2 กลุมควบคุม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
3.2.1 สงจดหมายเชิญชวนสตรีใหมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ผานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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3.2.2 เข า พบกลุ ม ตั ว อย า งในหมู บ า น แนะนํ า ตนเอง พร อ มทั้ ง แจ ง
วัตถุประสงคของการวิจัยใหทราบ ประเมินการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก กอนการสอน
และบันทึกขอมูลสวนบุคคล
3.2.3 ผูชวยวิจัยทําการสอนใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และ
วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการบรรยายและแจกแผนพับ
3.2.4 ผูวิจัยบอกกลุมตัวอยางถึงวัน เวลา ในการใหบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
3.2.5 ผูชวยวิจัยประเมินการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก หลังการสอน
3.2.6 นํ า ข อมู ล ที่ ได มาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูร ณกอน
นําไปวิเคราะหขั้นประเมินผล นําคะแนนที่ไดของผูรับบริการทั้งสองกลุมจากการประเมินครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 มาทําการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจง ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรค กอนและหลังการทดลอง ใชสถิติ
อนุมานเปรียบเทียบภายในกลุมดวย Paired t-test กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก หลังเขารวมโปรแกรม
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดวย Independent t-test กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมทดลอง มีอายุอยูในชวง 30 - 40 ป มาก
ที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 93.33 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และสวนใหญ มี
รายไดตอเดือนของครอบครัว 6,000-10,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 สวน
กลุมควบคุม มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คือ สวนใหญมีอายุอยูในชวง 30 - 40 ป มาก
ที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 83.33 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 96.67 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และสวนใหญมี
รายไดตอเดือนของครอบครัว 6,000-10,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33
2. การเปรี ย บเที ยบค า เฉลี่ ยคะแนนการรับ รูเกี่ย วกับ โรคมะเร็งปากมดลูก ของกลุม
ทดลอง กอนและหลังเขารวมโปรแกรม โดยใชสถิติ Paired t-test ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ของกลุม
ทดลอง กอนและหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรค
การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

กอนทดลอง หลังทดลอง
t
P-Value
X S.D. X S.D.
1. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 2.92 0.51 4.16 0.54 8.60
0.00
โรคมะเร็งปากมดลูก
2. ด า นการรั บ รู ค วามรุ น แรงของ 3.07 0.45 3.78 0.42 6.51
0.00
โรคมะเร็งปากมดลูก
3. ดานการรับรูประโยชนในการปฏิบัติ 2.84 0.42 4.10 0.46 12.73 0.00
เพื่อปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก
4. ดานแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมะเร็ง 3.09 0.44 3.88 0.50 8.57
0.00
ปากมดลูก
รวม
2.98 0.35 3.98 0.31 13.43 0.00
จากตารางที่ 1 พบวา หลังการทดลอง สตรีกลุมทดลองที่ได รับโปรแกรมเสริ มสร าง
แรงจู งใจในการป องกั นโรค มี การรั บรู เกี่ ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนทดลอง อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=13.43, P=0.00)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม หลังการทดลอง โดยใช Independent t-test
การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก กลุมทดลอง
X
S.D.
1. ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 4.16 0.54
โรคมะเร็งปากมดลูก
2. ด า นการรั บ รู ค วามรุ น แรงของ 3.78 0.42
โรคมะเร็งปากมดลูก
3. ดานการรับรูประโยชนในการปฏิบัติ 4.10 0.46
เพื่อปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก
5. ดานแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมะเร็ง 3.88 0.50
ปากมดลูก
รวม
3.98 0.31

กลุมควบคุม
t
X
S.D.
3.11 0.38 8.76

P-Value

3.29 0.34 5.03

0.00

3.33 0.59 5.82

0.00

2.98 0.48 7.10

0.00

3.18 0.45 6.62

0.00

0.00
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จากตารางที่ 2 พบว า หลั ง การทดลอง กลุ ม ทดลองที่ เ ข า ร ว มโปรแกรมเสริ ม สราง
แรงจูงใจในการปองกันโรค มีการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=6.62, P=0.00)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว า หลั งการทดลอง กลุมทดลองที่เขารว มโปรแกรมเสริ มสร า ง
แรงจูงใจในการปองกันโรคมีการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนการทดลอง เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวา กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปองกันโรค ไดเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการทดลอง ไดรับการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสราง
การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีกิจกรรมลดความรูสึกกลัว/อาย ตอการมารับบริการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ งปากมดลู ก การสาธิ ตวิ ธี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชหุน จําลอง
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น และอาสาสมั ค รสตรี ที่ มี
ประสบการณตรงเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ติดตามเยี่ยมบานกระตุนเตือนโดยทีมหมอ
ครอบครัว และกิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เปนการเสริมแรงจูงใจ สรางการ
รับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกัน
โรคของ Rogers (Maddux and Rogers, 1983) ที่ ว า “การที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมที่
หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคหรือปองกันโรคได บุคคลนั้นตองมีความเชื่อวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรค โรคที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงตอชีวิต การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค จะชวย
ลดความรุ น แรงของโรค และต อ งไม มี อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรค”
สอดคลองกับผลการศึกษาของ จันทนี แตไพสิฐพงษ (2556) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการให
ความรูตอระดับความรูและทัศนคติในสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปกติเพื่อ
เปรี ย บเที ย บระดั บ ความรู และทั ศนคติ เกี่ ย วกับ โรคมะเร็ง ปากมดลู ก กอนและหลังการใช
โปรแกรมการใหความรูในสตรีไทย พบวาหลังเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยางมีระดับความรู และ
มีทัศนคติตอโรคมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ผลการวิจัยยังพบวา กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคมี
การรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวากลุมควบคุม เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบาย
ไดวา กลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการทดลอง ไดรับขอมูลที่เปนประโยชน แก
ตนเอง เกิดการรับรูที่ถูกตอง และสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรูที่ถูกตองนําสูการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก สอดคลองกับแนวคิดของ Rogers (Maddux and Rogers, 1983) ที่วา“การที่
บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคหรือปองกันโรคได ตองคํานึงถึงสิ่งชักนําสู
การปฏิบัติ ไดแก การรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพจากสื่อตาง ๆ การไดรับคําแนะนําจาก
กลุ มเพื่ อน ญาติ บุ คลากรทางด า นสุ ขภาพ เพื่อเปน แรงจูงใจใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมการ
ป อ งกั น โรค” และสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ สุ รี ย า สะมะแอ คั น ธมาทน กาญจนภู มิ
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และเบญฑิรา รัชตพันธนากร (2559) ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนแบบสรางแรงจูงใจตอการ
รับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษา: ตําบลกาวะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พบวา 1) คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก กอนและหลังเขารวมโปรแกรม
ของกลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสรางแรงจูงใจ มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ 2) คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกหลังการสอนระหวาง
กลุมทดลองที่ไดรับการสอนแบบสรางแรงจูงใจ และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามกิจวัตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=1.453, p< .05)
ขอเสนอแนะ
1. โปรแกรมการสงเสริมแรงจูงใจในการปองกันโรค เนนการใหขอมูลที่สื่อสารใหเ กิด
การรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ลดความกลัวและความอาย โดยใช
วิธีการซึ่งประกอบดวย การอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
มีกิจกรรมลดความรูสึกกลัว/อาย ตอการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การสาธิต
วิ ธี ก ารตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก โดยใช หุ น จํ า ลอง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และอาสาสมัครสตรีที่มีประสบการณตรงเคยตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ติดตามเยี่ยมบานกระตุนเตือนโดยทีมหมอครอบครัว และกิจกรรมรณรงคตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก บุคลากรในหนวยงานที่จะนําโปรแกรมไปประยุกตใช ควรมีประสบการณ
ดานการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. ในการรณรงค ต รวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ควรนํ า วิ ธี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มบ า น
กลุมเปาหมายโดยทีมหมอครอบครัว เพื่อกระตุนเตือนใหมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
3. กอนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรสาธิตวิธีการตรวจโดยใชหุนจําลอง และ
กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ผ า นประสบการณ ต รง จากแกนนํ า สตรี อ าสาสมั ค รที่ มี
ประสบการณในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อการลดความรูสึกกลัว/อาย ตอการมารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต น (Pre-experiment research) มี
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู คะแนนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาล กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐาน
เชิ งประจั กษ ในการปฏิ บั ติการพยาบาล และศึกษาความคิดเห็น ของพยาบาลตอการดําเนิ น
โปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพ
จํ านวน 10 คน ปฏิ บั ติงานในหอผู ปว ยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร เปน การเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือในการวิจัยคือ โปรแกรมในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด
และแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Match Paired Signed-Rank Test
ผลการวิจัย พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิดของพยาบาล หลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการ
พยาบาล มากกวากอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการ
พยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิด ของพยาบาล หลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลั กฐานเชิง
ประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล มากกวากอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีความคิดเห็นวา ควรมีการอบรมใหความรู มีการสนับสนุนอุปกรณ มีการใหขอมูล
ยอนกลับและมีการดําเนินการจัดโปรแกรมอยางตอเนื่อง รอยละ 100
คําสําคัญ: การใชหลักฐานเชิงประจักษ ความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด การจัดการความ
ปวดเฉียบพลัน
Abstract
This research is preliminary experimental research ( Pre- experiment
research). Its purpose is to analyze the scope of knowledge that practical nurses
have about the management of acute pain in the newborn before and after using
the program. The study seeks to promote the use of evidence-based practice and
study nurses’ opinion while using the program to promote the use of evidencebased practice. The sample used in this research was: 10 registered nurses who
work in the children’ s intensive care unit ( children’ s ICU) at Mukdahan hospital.
Research tools consist of a program promoting the evidence- based practice in
nursing practice for knowledge and the practice of nurses in acute pain
management for the newborn and questionnaire with confidence value of 0. 91.
Statistics used in the research included percentage, average and standard
deviation. Wilcoxon Match Paired Signed-Rank Test were also used.
The research results are as follows: The majority of registered nurses who
are working in the children’s ICU have been employed for less than 10 years. The
average was 7. 5 years ( 60 percent) . No experience in training for the pain
management in the newborn (70 percent) and self-study or read the news about
pain management in the newborn (80 percent). Registered nurses, who have been
trained to use the program promoting the use of evidence- based practice, have
higher knowledge scores (100 percent)
Registered nurses, who have been trained to use the program promoting
the use of evidence-based practice, stated that the program is useful and should
utilized to provide a guide for the use of an acute pain management in the
newborn (80 percent)
Keywords: Evidence-based practice, acute pain of the newborn, acute pain
management program
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ความปวดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกคนและทุกชวงวัย อนันและเครก (Anand and Craig,
1997 ) ใหคําจํากัดความของความปวดในเด็กวา ความปวดเปนสัญญาณบงบอกถึงการทําลายของ
เนื้อเยื่อ สัญญาณดังกลาว ไดแก การตอบสนองทางพฤติกรรม (behavioral response) และทาง
สรีรวิทยา (physiological response) ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความปวดที่ผูอื่นสามารถรับรูได เด็กเล็กที่
ตองเผชิญความปวดดังกลาว แมจะเปนความปวดเฉียบพลันในระยะสั้น ๆ แตอาจมีผลตอเด็กได ทั้ง
ในดานจิตใจ สังคม และอารมณ โดยเด็กที่ไดรับความปวดเฉียบพลันหลายครั้ง จะทําใหเกิดการ
สะสมของความปวดในลักษณะที่เรื้อรังได นอกจากนี้ประสบการณความปวดในวัยเด็กที่เคยไดรับ
อาจมีผลตอการตอบสนองความปวดในวัยผูใหญ เด็กที่เคยมีประสบการณความปวดและไมไดรับ
การดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม จะมีการรับรูตอความปวดในลักษณะที่ถูกคุกคามและมีความไวตอ
ความปวดสู ง (Cassidy, Reid, McGrath, Finley, Smitth, Morley, 2002; Cohen, Blount,
Cohen, Ball, McClellan, & Bernard, 2001) เด็กเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ตอง
ไดรับหัตถการรักษาและการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยเพื่อใชวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา
สวนใหญหัตถการที่เด็กไดรับขณะอยูโรงพยาบาล มักไดรับความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันซึ่งเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไดยาก และกอใหเกิดผลกระทบตอเด็กทั้งดานรางกายและจิตใจ กอใหเกิดความกลัว วิตก
กังวล รูสึกไมแนนอนและไมปลอดภัย (Silva, Pinto, Gomes, & Barbosa, 2011) ดังนั้นการจัดการ
กับความปวดและสรางประสบการณของการจัดการความปวดที่เหมาะสมถู กต อง จะชวยใหลด
ความรูสึกกลัวและลดปฏิกิริยาตอบสนองตอความปวดในอนาคต และหากเด็กไดรับการจัดการ
ความปวดที่ เหมาะสมจะช วยให สามารถพั ฒนาความมั่ นคงในอารมณ และส งเสริมใหเกิ ดการ
ตอบสนองตอความปวดที่ดีตอไปในอนาคตได
หัวใจสําคัญของการจัดการความปวด คือ การตระหนักถึงความสําคัญวาความปวดเปนสิ่ง
ที่ตองไดรับการรักษา ความปวดเปนสัญญาณชีพที่ 5 (Kyle & Carman, 2013; วิทยา เลิศวิริยะ
กุล, 2550) ของการดูแลผูปวยและการบรรเทาความปวดที่ปลอดภัยและเหมาะสม เปนสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษยทุกคนที่ควรไดรับ (Petovello, 2012) พยาบาลเปนบุคลากรหลักที่ใหการดูแล
และประเมินความเจ็บปวด รวมทั้งชวยสงเสริมใหทารกแรกเกิดหรือเด็ก และครอบครัวสามารถ
เผชิญกับความปวดได อย างมีประสิ ทธิภาพ เกิดผลลัพธท่ีดีตอทั้งผูปวยเด็ ก ครอบครัวและที ม
สุขภาพ โดยเปาหมายของการจัดการความปวด คือการลดความทุกขทรมานจากความปวด และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Ljusegren, 2011; Obrecht & Andreoni, 2012) แตการที่จะจัดการความ
ปวดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองมาจากการประเมินความปวดที่ครอบคลุมทั้งในสวนของการ
ประเมินทั้ งทางด านร างกายและจิ ตใจ การประเมิ นความปวดในทารกและเด็ กเล็ก จะใช การ
ประเมินความปวดหลายวิธีรวมกัน ไดแก การประเมินความปวดทางสรีรวิทยารวมกับการประเมิน
ความปวดทางพฤติกรรม ซึ่งเปนวิธีที่มีความเหมาะสมและแมนยํา การประเมินความปวดในทารก
หรือเด็กเล็กมักทําไดยาก เนื่องจากทารกหรือเด็กเล็กไมสามารถอธิบายและบอกรายละเอียดความ
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รุนแรงของความปวดที่เกิดขึ้นได จึงจําเปนที่จะตองอาศัยเครื่องมือในการประเมินความปวดที่
เหมาะสมกับวัย ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาเพื่อใชประเมิน ซึ่งหากประเมินความปวดไดไมถูกตองและ
ไมตรงกับความรูสึกจริง จะทําใหวางแผนการจัดการความปวดไดไมถูกตอง
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ จะชวยใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลมีความ
คุมคาคุมทุน จํานวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดชองวางของ
การปฏิบัติ ที่ทําใหเกิดความขัดแยง ลดความหลากหลายของการปฏิบัติ ลดความเสี่ยงของการ
เกิดการปฏิบัติงาน การใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใชจัดการ
ความปวดในทารกและเด็ก จะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีในการดูแลผูปวย เกิดการพัฒนาคุณภาพใน
การดูแล และเปนการรับประกันคุณภาพของการดูแลใหมีความคุมคาคุมทุน รวมทั้งจะนําไปสู
มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดสําหรับผูปวย (เรณู พุกบุญมี, 2555; รุงนภา เขียวชะอุม,
2556) โดยการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองมาจากการพิสูจนทางการวิจัยแลววา
ไดผลลัพธที่ดี นั้นคือการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อ
ชวยใหการดูแลอยางเหมาะสม แนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดในทารกและเด็ก จะชวยให
พยาบาลสามารถปฏิ บั ติการจั ดการความปวดเปนไปในแนวทางเดีย วกัน และสอดคลองกับ
แผนการรั ก ษาของแพทย ลดความขั ด แย ง ในการปฏิบั ติ งาน และเกิดความเทา เทีย มกั น ใน
มาตรฐานการดูแลผูปวยเด็ก นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ กอใหเกิดความพึงพอใจ
ของครอบครัว รวมทั้งความพึงพอใจของพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยทารกและเด็กอีกดวย (เรณู
พุกบุญมี, 2555) ดังนั้นทารกและเด็กที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล หากไดรับการจัดการ
ความปวดที่เหมาะสม เพียงพอ จะชวยใหมีความทุกขทรมานจากความปวดลดลงรับรูความปวด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความเป น จริ ง เกิ ดความกลั ว ลดลง ชว ยลดผลกระทบตาง ๆ ที่จ ะเกิดขึ้น ชว ย
สงเสริมการฟนตัว และสามารถลดจํานวนวันนอนโรงพยาบาลได สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอ
ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการใชหลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาลผูปวยในหลายงานวิจัย
เชน การศึกษาของ ศนิชา เศรษฐชัยยันต (2556) เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยที่มีอาการปวดเฉียบพลัน พบวาพยาบาลปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น พยาบาลมีความพึงพอใจ และระดับความปวดของผูปวยไดรับการบรรเทาลงมาก
และมีความพึงพอใจตอการจัดการความปวดระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ สองศรี
หล า ป า ซาง (2552) ที่ ได ศึกษาเรื่ อง การพั ฒ นาและการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ การ
จัดการความปวดหลังผาตัดในผูปวยเด็ก พบวาแนวปฏิบัติทางคลินิกมีประสิทธิผลในการจัดการ
ความปวดหลังการผาตัดในผูปวยเด็ก สามารถนําไปใชในการปฏิบัติกับผูปวยเด็กที่ไดรับการ
ผาตัดได สอดคลองกับการศึกษาของ ขนิษฐา แชมไล ลัพณา กิจรุงโรจน และวงจันทร เพชร
พิเชฐเชียร (2556) เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดจากหัตถการ
ในผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร และมีขอเสนอแนะใหมีการนําแนว
ปฏิบัติที่ไดไปใช และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการเขากับหนวยงาน และควรศึกษาความ
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เปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใช และประเมินโดยพยาบาล ระดับความปวดของผูปวย และ
ความพึงพอใจของผูปวย
บทบาทของการจัดการความปวดแบบไมใชยา เปนบทบาทอิสระที่พยาบาลสามารถทํา
ได แตปจจุบันยังพบวาการจัดการความปวดในผูปวยเด็ก ยังไมมีประสิทธิภาพและเกิดชองวาง
ของความรูและการปฏิบัติ ทารกหรือเด็กเล็กที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล มีความเจ็บปวด
ทั้งจากพยาธิสภาพของโรค และจากการรักษาที่ไมไดรับการจัดการความปวดที่เพียงพอและ
เหมาะสม (Petovello, 2012; Vincent & Denyes, 2004; Twycross, 2007; Czarnecki et
al., 2011) แมวาจะมีวิธีการจัดการความปวดแบบไมใชยามากมายที่พยาบาลสามารถนํามาใชได
เชน การใชเทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ การใชการโอบกอดของบิดามารดา การใชน้ําตาล
ซูโครส การจัดทา การนวดและการใชความเย็นเฉพาะที่ เปนตน แตวิธีการจัดการความปวดแบบ
ไมใชยาดังกลาว ยังไมถูกนํามาปฏิบัติมากนัก โดยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการจัดการความปวดแบบ
ไมใชยาในทารกหรือเด็ก ไดแก การพรองความรูในการจัดการความปวดแบบไมใชยา ไมมีเวลาใน
การจัดการความปวดแบบไมใชยา ภาระงานที่มากเกินไป และรูปแบบวิธีการจัดการความปวด
แบบไม ใ ช ย า และแนวทางการจั ด การความปวดยั ง ไม มี ค วามชั ด เจน (Polkki, Pietila, &
Julkunen, 2003) นอกจากปจจัยดานความรู ความเชื่อและทัศนคติที่มีผลตอการปฏิบัติแลว ยังมี
ปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการจัดการความปวดอีกหลายปจจัย เชน ประสบการณของพยาบาล เวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ภาระงาน แหลงสนับสนุนตาง ๆ ความรวมมือจากผูปกครอง
พยาบาลและเด็ก นโยบายและวัฒนธรรมขององคกร แหลงสนับสนุนดานการจัดการความปวดใน
ทารกหรือเด็ก เปนตน (Gimbler-Berglund et al., 2008 ; Czarnecki et al., 2011)
จะเห็นไดวาพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดการความปวดใหแกทารกแรกเกิด วิธีการ
จัดการความปวดมีดวยกันหลายวิธี ดังไดกลาวมาแลวขางตน แตผลการวิจัย พบวา พยาบาลยังมี
การนําผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการกับความปวดใหแกทารกแรกเกิดมาปฏิบัตินอยกวาที่ควร
จากการสัมภาษณพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย จํานวน 12 คน และหอ
ผูปวยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร จํานวน 10 คน ผูวิจัยพบวา พยาบาลสวนใหญไมมีความรู
เรื่องการจัดการความปวดใหแกทารกแรกเกิดที่ไดรับการทําหัตถการ และจากประสบการณ การ
ทํางานในหอผูปวยทารกแรกเกิดปวย พบวา เมื่อพยาบาลมีการทําหัตถการใหแกทารกแรกเกิด ก็
มิไดมีการจัดการความปวด พยาบาลบางคนทําการหอตัวใหแกทารกแรกเกิด เพียงเพื่อความสะดวก
ในการทําหัตถการ แตไมทราบวาการหอตัวเปนวิธีหนึ่งที่ชวยบรรเทาความปวดใหแกทารกแรกเกิด
จากผลการสํารวจโรงพยาบาล 9 แหงในกรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาลบางสวนมีความเขาใจไม
ถูกตองและไมทราบวาการบรรเทาความปวดใหแกทารกแรกเกิดกอนกําหนดควรปฏิบัติอยางไร การ
สงเสริมใหพยาบาลมีการปฏิบัติการจัดการความปวดสําหรับทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลที่ถูกตอง
ตามหลั กฐานเชิ งประจั กษ จึ งเป น สิ่ งจํ าเป น เพื่ อให ทารกแรกเกิ ดมี ความปวดลดลงจากการ
รักษาพยาบาล และลดผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด
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ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ผลของโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษตอความรู
และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ในหอผูปวย
วิกฤตเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องจากพยาบาลในหนวยงานดังกลาว ยังไมเคยไดรับความรู
เกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด และการใชหลักฐานเชิงประจั กษ มา
ก อ น โดยกํ า หนดโปรแกรมการส ง เสริ ม ตามแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม PRECEDE
Model ของ กรี น และคณะ (Green et al. as cited in Green & Kreuter, 1991) ซึ่ ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ ใหปจจัยชักนําคือ การอบรมใหความรู และการใหคูมือเกี่ยวกับการจัดการความ
ปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ปจจัยเอื้ออํานวยคือ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการจัดการความปวด
ใหแกทารกแรกเกิด ซึ่งเปนทรัพยากรที่โรงพยาบาลใหการสนับสนุนอยางครบถวนและเพียงพอ
ปจจัยสงเสริม คือการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิด และการกระตุนเตือนดวยโปสเตอร เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ โดยคาดวาจะกระตุนสงเสริมใหพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลัน
ในทารกแรกเกิดเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิดไดถูกตองมากยิ่งขึ้น ทําใหทารกแรกเกิดมีความปวดลดลง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิดของพยาบาลกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารก
แรกเกิดของพยาบาลกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ
3. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ น ของพยาบาลต อ การดําเนิน โปรแกรมการส งเสริ ม การใช
หลักฐานเชิงประจักษ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพ 10 คน ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต
เด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพที่ใหการดูแลทารกแรกเกิดโดยตรง
10 คน เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาล
มุกดาหาร ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในหอผูปวยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร ระหวาง
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
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วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือ 2 สวน ไดแก เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัย
สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอคําถาม
เกี่ยวกับ ระดับการศึกษาสู งสุด ประสบการณปฏิบัติ งาน และการเขารวมประชุมหรื ออบรม
เกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายปดและปลายเปด
2. แบบวั ด ความรู ข องพยาบาลเกี่ ย วกั บ การจั ด การความปวดให กั บ ทารกแรกเกิ ด
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดลอมในการจัดการความปวด การเตรียมทารก
แรกเกิดเพื่อทําหัตถการ การบรรเทาความปวดระหวางทําหัตถการ และการฟนฟูทารกแรกเกิด
หลังไดรับความปวดจากหัตถการ จํานวน 20 ขอคําถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก ซึ่งมีคําตอบถูกเพียงขอเดียว มีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบ
ไมถูกได 0 คะแนน คิดเปนคะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติของพยาบาล ในการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแก
ทารกแรกเกิด มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบดวยการบันทึกเกี่ยวกับ
วัน เวลาที่สังเกต และกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจั กษ ในการจัดการความปวด 4
กระบวนการ ดังนี้ การจัดสภาพแวดลอมในการจัดการความปวด การเตรียมทารกแรกเกิดเพื่อทํา
หัตถการ การบรรเทาความปวดระหวางทําหัตถการ และการฟนฟูทารกแรกเกิดหลังไดรับความปวด
จากหัตถการ รวมมี 9 ขอที่ปฏิบัติ โดยใชวิธีทําเครื่องหมาย √ หรือ X ลงในชองวางว า ปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติ ตรงกับพฤติกรรมที่สังเกต มีเกณฑการใหคะแนน คือ ปฏิบัติถูกตอง ได 1 คะแนน
ปฏิบัติไมถูกตองหรือไมปฏิบัติ ได 0 คะแนน คิดเปนคะแนนรวมได 9 คะแนน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ โปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ
ของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
1. แผนการอบรมเรื่องการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิด จัดอบรมใชวิธีการบรรยายประกอบการสาธิตวิธีการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิด
2. คูมือการปฏิบัติในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดสําหรับพยาบาล
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ การจัดสภาพแวดลอมในการ
จัดการความปวด การเตรียมทารกแรกเกิดเพื่อทําหัตถการ การบรรเทาความปวดระหว างทํา
หัตถการ และการฟนฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังไดรับความปวดจากหัตถการ เพื่อใหพยาบาลได
ศึกษาดวยตนเอง และทบทวนความรูภายหลังไดรับการอบรม
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3. โปสเตอรเตือน เปนขอความกระตุนเตือนใหปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิด
4. จดหมายปดผนึก เปนจดหมายบันทึกขอความ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพยาบาล
แตละคน เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ในแต
ละเวรที่ผานมา จากการสังเกตของผูวิจัย ใน 4 กระบวนการ
5. อุ ป กรณ ส นั บ สนุ น การจั ดการความปวดเฉีย บพลัน ในทารกแรกเกิด ไดแก จุกนม
หลอก และผาสําหรับหอตัวทารกแรกเกิด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยนําคูมือ แผนการอบรม แบบวัด
ความรู แบบบันทึกการสังเกต และแบบสอบถามความคิดเห็น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา โดยปรึกษากับผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย แพทยผูมีประสบการณ ดาน
ทารกแรกเกิด 2 ทาน พยาบาลผูมีประสบการณดานทารกแรกเกิด 2 ทาน และอาจารยซึ่งเปนผู
มีประสบการณดานงานวิจัย 1 ทาน ไดคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 0.91
2. การทดสอบแผนการอบรม หลังจากการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว
ได ค าดั ชนี ความตรงตามเนื้ อหา 0.93 นํ าไปทดลองจั ดอบรมกั บ พยาบาลหอผู ป วยวิ กฤตเด็ ก
โรงพยาบาลมุกดาหาร จํานวน 10 คน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงวิธีการอบรมกอนนําไปใชจริง
3. การหาความเชื่อมั่นของการสังเกต (inter-rater reliability) โดยผูวิจัยนําแบบบันทึก
การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความปวด ภายหลั ง การปรั บ ปรุ ง จากข อ เสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิ แลวไปทดลองสังเกต จํานวน 10 เหตุการณ หลังจากนั้นนําผลบันทึกขอ มู ล มา
เปรียบเทียบคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของการสังเกตไดเทากับ 1 จึงนําแบบสังเกตไปใช
4. การหาความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ความรู โ ดยใช สู ต รคู เ ดอร - ริ ช าร ด สั น (KuderRichardson 20: KR-20) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77
การรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานใชเวลา 1 เดือน
1. ผูวิจัยพบหัวหนาหอผูปวยวิกฤตเด็ก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการ
ทําวิจัยและเขาพบพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤติเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยนัดประชุม
เปนกลุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือใน
การทําวิจัย พรอมทั้งใหผูที่ตกลงเขารวมการวิจัยลงนามในแนบฟอรมการยินยอมเขารวมการวิจัย
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามแกพยาบาลดวยตนเองจนครบ หลังจากนั้นติดตามเก็ บใน
เวลา 1 สัปดาห และนํามาตรวจสอบความครบถวนของการตอบแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยทําการสังเกตการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ที่ไดรับ
หัตถการของพยาบาลวิชาชีพ โดยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation) เปน
เวลา 4 สัปดาห
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ระยะที่ 2 การดําเนินโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ ในการจัดการ
ความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาล ใชเวลา 3 เดือน
1. ผูวิจัยจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ใหแก
พยาบาล โดยใชเวลาอบรม 2 ชัว่ โมง ในการอบรม เปดโอกาสใหพยาบาลซักถามขอสงสัย ปญหา
และอุปสรรคในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด มีการสาธิตยอนกลับวิธีการ
จัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ทั้งนี้มีการนําเสนอผลการสังเกตการปฏิบัติการ
จัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาลในเดือนแรก กอนการดําเนินโปรแกรม
การสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ ใหพยาบาลไดรับทราบ
2. ผู วิ จั ย แจกคู มื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การความปวดเฉี ย บพลั น ในทารกแรกเกิ ด ให แ ก
พยาบาลหลังการอบรมใหความรูและจัดบอรดสําหรับติดเอกสารนําเสนอขอมูลยอนกลับ การ
ปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาลโดยภาพรวมและเอกสาร
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด
3. การใหขอมูลยอนกลับเปนรายบุคคล ระหวางดําเนินโปรแกรมการสงเสริมการใช
หลักฐานเชิงประจักษ โดยการสงจดหมายปดผนึกใหภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเวร
นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูลยอนกลับในภาพรวม โดยมีผลการปฏิบัติเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่
ถูกตอง ในระยะเวลาที่ผานมาในแตละเวรของพยาบาล และมีขอความชมเชยเมื่อปฏิบัติถูกตอง
และขอความกระตุนการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
4. การติดโปสเตอรเตือน ผูวิจัยจัดทําภาพสี มีขอความวา “ลดปวดใหหนูหนอย”
5. ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ซึ่งไดเลือกวิธีการจัดการความปวด 2 วิธี คือ การหอ
ตัวและการใหดูดจุกนมหลอก โดยจัดไวในที่สามารถหยิบไดสะดวกขึ้น
ระยะที่ 3 การประเมินผล
1. ประเมินผลการอบรมใหความรู โดยแจกแบบวัดความรูใหพยาบาลทําภายหลังการ
อบรมใหความรูทันที
2. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติการจั ดการความปวดเฉียบพลัน ในทารกแรกเกิด โดยการ
สังเกตการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดใน 4 สัปดาหแรกกอนการ
อบรม และ 4 สัปดาหหลังการอบรม
3. ประเมินผลการดํ าเนินโปรแกรมการสงเสริ มการใชหลักฐานเชิ งประจั กษ ในการ
จัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด โดยแจกแบบสอบถามความคิดเห็นตอการดําเนิน
โปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในเดือนที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของพยาบาล วิเคราะหโดยการ แจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการปฏิบัติของพยาบาล ในการจัดการความปวดเฉียบพลัน
ในทารกแรกเกิดในหอผูปวยวิกฤตเด็ก วิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ จําแนกตามกิจกรรม
การปฏิบัติการพยาบาลที่กําหนดไว
3. เปรียบเทียบคะแนนความรูในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด กอน
และหลังการไดรับโปรแกรมการสงเสริ มการใชหลั กฐานเชิงประจั กษ โดยใชสถิติ Wilcoxon
Match Paired Signed-Rank Test
4. เปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิด กอน และหลังการไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษโดยใช
สถิติ Wilcoxon Match Paired Signed-Rank Test
5. ความคิดเห็นของพยาบาลตอการดําเนินโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ จากการวิเคราะห โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
พยาบาลในหอผู ปวยวิ กฤติ เด็ ก ทั้งหมดเปนพยาบาลวิชาชี พ มีระยะเวลาทํางานในหอ
ผูปวยทารกแรกเกิด ต่ํากวา 10 ป รอยละ 60 โดยเฉลี่ย 7.5 ป ไมเคยเขารับการอบรมหรือประชุม
เกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด มากถึงรอยละ 70 ไดรับขอมูลจากการอานหนังสือ
หรือขาวสารเกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด รอยละ 80 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร จําแนก
ตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีทางการพยาบาล
10
100
ระยะเวลาทํางานในหอผูปวยทารกแรกเกิด (ป)
< 10
6
60
≥ 10
4
40
Χ = 7.5, S.D. = 7.3
การอบรมหรือประชุมเกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด
ไมเคย
7
70
เคย
3
30
Χ = 1.3, S.D. = 0.48
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
การอบรมหรือประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ
ไมเคย
เคย
Χ = 1.3, S.D. = 0 .48
การอานหนังสือหรือขาวสารเกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด
ไมเคย
เคย
Χ = 1.8, S.D. = 0 .42

จํานวน (คน)

41

รอยละ

7
3

70
30

2
8

20
80

2. ความรูของพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิด
ตารางที่ 2 รอยละของพยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก จําแนกตามคะแนนความรูที่ตอบถูก กอน
และหลังทดลอง
ความรู
กอนทดลอง หลังทดลอง
รอยละ
รอยละ
การตอบสนองดานพฤติกรรมตอความปวดของทารกแรกเกิด
10
80
การประเมินความปวดในทารกแรกเกิดที่ไดรับการใสเครื่องชวย
หายใจ
20
60
ผลกระทบที่เกิดจากความปวดที่รุนแรงตอทารกแรกเกิด
30
70
วัตถุประสงคในการจัดการความปวดใหแกทารกแรกเกิดที่ไดรับ
ความปวดจากการทําหัตถการ
30
80
การบรรเทาความปวดในทารกแรกเกิดระหวางทําหัตถการ
Lumbar puncture
30
80
การบรรเทาความปวดที่ถูกตองในทารกแรกเกิดที่ไดรับความปวด
เฉียบพลันจากการทําหัตถการ
40
80
วัตถุประสงคในการจัดสภาพแวดลอมของการจัดการความปวดใน
ทารกแรกเกิด
50
90
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ความรู
การบรรเทาความปวดแกทารกแรกเกิดที่อยูในตูอบเมื่อไดรับการ
แทงเข็มใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
ความสําคัญของการปฏิบัติโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษที่มีตอ
พยาบาลวิชาชีพ
การเตรียมทารกแรกเกิดเพื่อทําหัตถการ
วิธีการบรรเทาความปวดทารกแรกเกิดขณะเจาะเลือดที่สนเทา

กอนทดลอง หลังทดลอง
รอยละ
รอยละ
50

90

60
60
60

100
100
80

เปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิด
ของพยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก กอน และหลัง ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจั กษ พบว า หลั งการทดลอง พยาบาลหอผูปว ยวิก ฤติเ ด็ก มีความรูเพิ่มมากขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรู กอน และ หลังทดลอง
ตัวแปร
n
ความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวด
กอนทดลอง
10
หลังทดลอง
10

Χ

S.D.

12.2
17.7

2.5
1.8

t
-7.201

df
9

P-value
0.000

3. การปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิด
กอนการทดลอง พยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปวด
เฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิด ที่ถูกตอง 2 ลําดับแรก ไดแก มีการปลุกทารกกอนทําหัตถการ
รอยละ100 รองลงมาคือ กระทําหัตถการดวยวิธีที่กอใหเกิดความปวดนอยที่สุด รอยละ 90 แตมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิดที่ไมถูกตอง (รอยละ 60 100) ในดานการจัดสภาพแวดลอม ไมมีการลดแสงและเสียงในหอง ขาดการประเมินความปวด
ของทารกแรกเกิด ไมบรรเทาความปวดขณะทําหัตถการ และไมมีการฟนฟูสภาพทารกแรกเกิด
หลั งได รั บ ความปวดจากการทํ าหั ตถการหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชห ลักฐานเชิง
ประจักษ ในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด พบวา พยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก
มี การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ดการความปวดเฉี ย บพลัน ใหแ กทารกแรกเกิด ถูกต องมากขึ้น ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รอยละของพยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก จําแนกตามคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติ ใน
การจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด กอน และ หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กิจกรรม
ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
การจัดสภาพแวดลอมของการจัดการความปวด
มีการลดเสียงในหอง
70
30
0
100
มีการลดแสงในหอง
100
0
0
100
การเตรียมทารกแรกเกิดเพื่อทําหัตถการ
ปลุกทารกกอนทําหัตถการ
0
100
0
100
การบรรเทาความปวดกอนทําหัตถการ
20
80
0
100
การบรรเทาความปวดระหวางทําหัตถการ
กระทําหัตถการดวยวิธีที่กอใหเกิดความปวด
10
90
0
100
นอยที่สุด
70
30
20
80
ประเมินความปวดของทารกแรกเกิด
บรรเทาความปวดขณะทําหัตถการ
60
40
0
100
การฟนฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังไดรับความปวด
จากการทําหัตถการ
พยาบาลอยูกับทารกแรกเกิดหรือให บิดา
70
30
0
100
มารดา อยูกับทารกแรกเกิดและบรรเทาความ
ปวดหลังสิ้นหัตถการ
บันทึกอาการปวดและวิธีบรรเทาความปวดที่
80
20
30
70
ใหแกทารกแรกเกิดลงในแบบบันทึกทางการ
พยาบาล
เมื่ อ พิ จ ารณา เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาลหอผูปวยวิกฤติเด็ก กอนและหลังไดรับโปรแกรมการ
สงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ พบวา มีการปฏิบัติในการจัดการความปวดเฉียบพลั นใน
ทารกแรกเกิด ถูกตองเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการปฏิบัติ กอน และ หลังทดลอง
Χ
S.D.
t
ตัวแปร
n
การปฏิบัติในการจัดการความปวด
-6.986
9
กอนทดลอง
10 4.2
2.5
หลังทดลอง
10 8.5
1.8

df
P-value
0.000

4. ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ โปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษของ
พยาบาล ในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด
พยาบาลหอผู ป ว ยวิ ก ฤติ เ ด็ ก มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โปรแกรมการส ง เสริ ม การใช
หลักฐานเชิงประจักษของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด โดยสวน
ใหญ (≥ รอยละ 80) ไดรับประโยชนจากการจัดโปรแกรมนี้ สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมใน
โปรแกรมตอเนื่อง เชน การอบรมใหความรู การสนับสนุนอุปกรณที่ใชบรรเทาความปวดในทารก
แรกเกิด การติดโปสเตอรเตือน การใหเอกสารและคูมือการปฏิบัติเรื่องการจัดการความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิด
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิจั ยทดลองเบื้ องต น (Pre-experiment) ชนิดหนึ่งในกลุ มวัดก อน-หลั ง
(one group pretest-posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐาน
เชิงประจักษตอความรูและการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิด ในหอผูปวยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่
28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยเปรียบเทียบคะแนนความรูและคะแนนการปฏิบัติในการ
จัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด กอนและหลัง ไดรับการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ เปนพยาบาลวิชาชีพที่ใหการดูแลทารกแรกเกิดโดยตรง 10
คน ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตเด็ ก โรงพยาบาลมุกดาหาร เครื่องมือที่ ใชในการวิจั ยครั้ งนี้
ผูวิจัยสรางขึ้ นเอง ประกอบด วย แบบบันทึกข อมูลทั่ วไป แบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บ
โปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ แผนการอบรมการใชหลักฐานเชิงประจักษใน
การจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด คูมือการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิด แบบบันทึกการสังเกตการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะการเก็บขอมูลพื้นฐาน โดยการเก็บขอมูลทั่วไปของพยาบาล วัดความรู และสังเกตการ
ปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดของพยาบาล ระยะดําเนินโปรแกรมการ
สงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ ประกอบดวย การอบรมใหความรู การใหเอกสารคูมือการ
ปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับเปนรายบุคคลและภาพรวม การกระตุนเตือนดวยโปสเตอร การ
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สนับสนุนอุปกรณการจัดการความปวด ไดแก จุกนมหลอก และผาสําหรับหอตัวทารกแรกเกิด
และระยะประเมินผล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชนเดียวกับระยะการเก็บ ขอมูลพื้น ฐาน
วิ เ คราะห ขอมู ล โดยใช ส ถิ ติเ ชิ งพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะหไดแก Paired sample t-test ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ภายหลังไดรับโปรแกรมการ
สงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ พบวา พยาบาลที่ศึกษามีความรูเกี่ยวกับการจัดการความ
ปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดเพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และพยาบาลที่
ศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความปวดเฉี ย บพลั น ในทารกแรกเกิ ด ถู ก ต อ งมากขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) พยาบาลที่ศึกษา รอยละ 80 ชอบและมีความเห็นวาโปรแกรมการ
สงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษนี้มีประโยชน ควรดําเนินการตอไปอยางเดิม และการอบรม
ให ความรู การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ การให ขอมูล ยอนกลับ การติดโปสเตอรเตือน และการให
เอกสารและคูมือ มีผลตอการกระตุนใหพยาบาลมีการจัดการความปวดในทารกแรกเกิดเพิ่มมาก
ขึ้น ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การสงเสริมใหพยาบาลปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษใน
การจัดการความปวดในทารกแรกเกิด ควรใชหลายวิธีประกอบกันและทําอยางตอเนื่อง
อภิปรายผลการวิจัย
คะแนนกอนไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ของ
พยาบาลมีคาเฉลี่ย 12.20 คะแนน ภายหลังไดรับความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการสงเสริมการใช
หลักฐานเชิงประจักษ คะแนนความรูมีคาเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเปน 17.70 คะแนน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
พยาบาลที่ศึกษา รอยละ 70 ไมเคยเขารับการอบรม หรือประชุมเกี่ยวกับการจัดการความปวดใน
ทารกแรกเกิด และการปฏิบัติโดยอาศัยหลั กฐานเชิงประจักษ แมวา รอยละ 80 จะเคยอาน
หนังสือหรือขาวสารเกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ รุงทิพย คงแดง (2550) ที่พบวาภายหลังการไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ พยาบาลมีคาคะแนนความรูหลังอบรมทันที และหลังอบรม 3 เดือน สูงกวากอนไดรับ
การอบรม และคาคะแนนความรูหลังอบรมทันที สูงกวาหลังการอบรม 3 เดือน เชนเดียวกับ
การศึกษาของ กุสุมา พรมมาหลา (2554) ที่พบวาความรูของพยาบาลเรื่องการจัดการความปวด
ในทารกเกิดกอนกําหนด หลังเขารวมโปรแกรมการพัฒนาฯ สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมการ
พัฒนาฯ
กอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษ พบวา พยาบาลที่ศึกษามี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรกเกิดไดถูกตองตามแนวทางที่
กําหนด ที่ทุกคนปฏิบัติไดถูกตอง คือ การปลุกทารกกอนทําหัตถการ รอยละ 80 มีการบรรเทา
ความปวดกอนทําหัตถการ รอยละ 30 มีการปฏิบัติในเรื่อง การลดเสียงในหอง การประเมิน
ความปวดของทารกแรกเกิ ด การฟ น ฟู ส ภาพทารกแรกเกิ ดหลัง ไดรับ ความปวดจากการทํ า

46 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

หัตถการ โดยพยาบาลอยูกับทารกแรกเกิด หรือใหบิดามารดาอยูกับทารกแรกเกิดและบรรเทา
ความปวดหลังสิ้นหัตถการ และมีพยาบาลที่ศึกษาเพียง รอยละ 20 ที่บันทึกอาการปวดและวิธี
บรรเทาความปวดที่ให แก ทารกแรกเกิดลงในแบบบัน ทึกทางการพยาบาล สวนการปฏิบัติที่
พยาบาลที่ศึกษาทุกคนไมไดปฏิบัติตามแนวทาง คือ การลดแสงในหอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ที่พยาบาล รอยละ 70 ไมเคยไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความปวดเฉียบพลัน
ในทารกแรกเกิดโดยตรงมากอน ดังนั้นพยาบาลกลุมนี้จึงไมทราบวิธีจัดการความปวดเฉียบพลัน
ใหแกทารกแรกเกิดที่ถูกตอง ดังการศึกษา การจัดการความปวดของพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวย
เด็ก อายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 16 ป พบวา ภายหลังการผาตัด พยาบาลไมไดมีการจัดการความปวด
ใหแกผูปวยเด็ก (Twycross, 2006) สอดคลองกับการศึกษาการประเมินและการจัดการความ
ปวดจากการทําหัตถการในหนวยงานที่ใหการดูแลทารกแรกเกิดในออสเตรเลีย พบวา พยาบาลมี
การปฏิบัติการประเมินและการจัดการความปวดไมสม่ําเสมอ และไมมีความชัดเจนของนโยบาย
ในการจัดการความปวดสําหรับทารกแรกเกิดที่ไดรับความปวดจากการทําหัตถการ (Harrison et
al., 2006) นอกจากนี้การศึกษาของ บลูม และคณะ (Broom et al., 1996) ที่ทําการสํารวจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ทั้งแพทยและพยาบาลใหขอมูลวา ประสิทธิภาพในการประเมิน
และการจัดการความปวดในทารกแรกเกิดและเด็กเล็กอยูในระดับต่ํา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การขาด
ความรู การขาดทักษะ ทัศนคติ และการขาดแหลงสนับสนุน
ภายหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการความปวด
เฉียบพลันในทารกแรกเกิด โดยการใหปจจัยชักนําคือ การอบรมใหความรู ซึ่งเปนปจจัยภายใน
ตัวบุคคลที่จะสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงพฤติกรรมสวนบุคคล สงผลใหพยาบาลมี
คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด เพิ่มสูงขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) โดยที่พยาบาลมีการจัดการความปวดเฉียบพลันใหแกทารกแรก
เกิด ไดถูกตองเพิ่มขึ้นมากกวา รอยละ 80 ในแตละกิจกรรม รวมถึงการบันทึกอาการปวดและวิธี
บรรเทาความปวดที่มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 70 นอกจากการอบรมใหความรูแลว การวิจัย
ครั้งนี้ไดดําเนินการกระตุนใหเกิดการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิดอยาง
ต อเนื่ องด ว ยการให ขอมู ลย อนกลั บเปน ป จจั ยสงเสริม ซึ่งเปน ปจ จัยภายนอกที่ทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมที่ถูกต องเพิ่ มขึ้น เมื่อพยาบาลไดรับ ขอมูลย อนกลั บดวยการบัน ทึ กเปนลายลั ก ษณ
อักษรอยางเปนทางการ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันใน
ทารกแรกเกิดของตนเอง จึงเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตอง และสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลัน
ในทารกแรกเกิดที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหขอมูลยอนกลับในทันทีภายหลัง
การเกิดพฤติกรรม จะชวยกระตุนและเพิ่มความตระหนักใหมากขึ้น สงผลใหพยาบาลเกิดการ
ยอมรับการปฏิบัติของตน และไมลืมเหตุการณที่ผานมา (Tappen et al., 2004) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาการพัฒนาและการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจั กษใ นการ
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จั ด การความปวดแบบเฉี ย บพลั น ของผู ป ว ยเด็ ก เล็ ก ที่ พ บว า ผลของการใช แ นวปฏิ บั ติ การ
พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษในการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันของผูปวยเด็กเล็ก
สามารถกอใหเกิดผลลัพธที่ดีกับผูปวยและครอบครัว รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน
ทางการพยาบาลใหสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล ซึ่งในระยะแรกเริ่มของการใชแนว
ปฏิบัติ อาจตองทําความเข าใจและให ความรูกับบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อใหสามารถใช แ นว
ปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิดความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติลงสูการพยาบาลและดูแลผูปวย
และตองมีการติดตามการจัดการความปวดในเด็กเปนระยะเพื่อใหแนวปฏิบัติดังกลาวสามารถ
จัดการความปวดไดอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ตอไป (ภากร ชูพินิจรอบคอบ, 2558) ในหัวขอการตอบสนองดานพฤติกรรมตอความปวดของ
ทารกแรกเกิด และมีเพียงรอยละ 20 ที่มีความรูในหัวขอการประเมินความปวดในทารกแรกเกิด
ที่ไดรับการใสเครื่องชวยหายใจ นอกจากนี้มีความรูดานผลกระทบที่เกิดจากความปวดที่รุนแรง
ตอทารกแรกเกิด, วัตถุประสงคในการจัดการความปวดใหแกทารกแรกเกิดที่ไดรับความปวดจาก
การทํ า หั ต ถการ และการบรรเทาความปวดในทารกแรกเกิ ดระหว างทํ าหั ตถการ Lumbar
puncture เพียงรอยละ 30 จากพยาบาลที่ศึกษา
ภายหลั งได รั บ โปรแกรมการส งเสริมการใชห ลักฐานเชิงประจักษ พบว า หลั งอบรม
พยาบาลที่ศึกษา มีความรูเพิ่มมากขึ้นกวา กอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิง
ประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.05 ) อาจเนื่องมาจากการอบรมใหความรู เปนปจจัย
ชักนําภายในตัวบุคคล ทําใหพยาบาลมีความรูที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้นกวา กอนการอบรมใหความรู
นอกจากนี้การกระตุนเตือนดวยโปสเตอร ในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารก
แรกเกิ ด ตามหลักฐานเชิงประจั กษ เป น ป จ จัย สงเสริมอีกหนึ่งปจจัย อาจมีผ ลทําใหพยาบาล
สามารถระลึกได จดจําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองได และกระตุนเตือนใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น ดังที่พยาบาลที่ศึกษา รอยละ 90 เห็นควรใหมีการกระตุนเตื อนดวยโปสเตอร จะชวย
กระตุนใหเกิดการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด ไดถูกตองมากขึ้น การ
กระตุนเตือน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร โดยสงผลใหมีการปฏิบัติตามที่
กําหนดมากขึ้น (Bontinx et al., 1993) ซึ่งผลการวิจัยนี้ตรงกับผลการศึกษาที่พบวา การติด
โปสเตอรภายในโรงพยาบาล มีผลทําใหบุคลากรมีการปฏิบัติการทําความสะอาดมือเพิ่มมากขึ้น
(Pittet et al., 2000) เชนเดียวกับการศึกษาผลการติดโปสเตอรเตือน หนาหองแยกผูปวยติดเชื้อ
สแตปฟโลคอคคัสออเรียส ที่ดื้อตอยาเมธิซิลลิน (MRSA) มีผลทําใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามแนว
ทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อเพิ่มมากขึ้น (Cromer et al., 2004)
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง มาจากการที่วัสดุอุปกรณในการจัดการความ
ปวดมีไมเพียงพอ และจัดวางไวในที่ที่ไมเหมาะสม ดังการศึกษาของ จรัสศรี เย็นบุตร และคณะ
(2550) ที่พบวา สิ่งที่บุคลากรตองการเพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติการประเมินและการจัดการ
กับความปวดใหผูปวยเด็กในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น คือ เครื่องมือที่ใชสําหรับบรรเทาความปวด
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ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัด การความปวด ไดแก จุกนม
หลอกและผ า สํ า หรั บ ห อ ตั ว ทารกแรกเกิ ด ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ภายนอก ที่ เ อื้ อ อํ า นวยให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดวางอุปกรณในการจัดการความปวดไวในที่ปฏิบัติงาน เพื่อให
พยาบาลสะดวกในการใชงาน โดยจัดจุกนมหลอกไวในรถทําหัตถการ สวนผาสําหรับหอตัวทารก
แรกเกิด จัดไวใตตูอบ สงผลใหพยาบาลมีการปฏิบัติการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิดเพิ่มขึ้น ดังที่พยาบาลที่ศึกษาทุกคน เห็นควรใหมีการสนับสนุนอุปกรณในการจัดการความ
ปวดอย า งเพี ย งพอ และสะดวกต อ การใช ง าน เช น เดี ย วกั บ ที่ พ บในการศึ ก ษา ผลการนํ า
แอลกอฮอล ทํ า ความสะอาดมื อชนิ ดเจลมาใชใ นหอผูปว ยหนั ก มีผ ลทําใหบุคลากรทางการ
พยาบาลมีการทําความสะอาดมือเพิ่มมากขึ้น (Harbarth et al., 2002)
ขอเสนอแนะการทํางานวิจัยในครั้งตอไป
ควรศึกษา ติดตามประเมินระดับความรูในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรก
เกิด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษของบุคลากร เปนระยะ เชน ทุก 3 เดือน
ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงผลลัพธของการจัดการความปวดในผูปวยทารกหรือเด็ก โดย
วิ จั ย ในส ว นของการจัดการความปวดหลั งจากการผาตัด การจัดการความปวดในหัตถการที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และการเลือกกลุมตัวอยางใหมีความใกลเคียง อีกทั้งการเพิ่มขนาดตัวอยาง
รวมทั้งการติดตามผลการวิจัยที่ตอเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น อาจทําใหเห็นถึงผลลัพธที่จะ
เกิดขึ้นในระยะยาวไดตอไป
บรรณานุกรม
กุสุมา พรมมาหลา. (2554). ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลดานการ
จัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดกอนกําหนด. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ขนิ ษฐา แช มไล ลั พณา กิ จ รุ งโรจน และวงจั น ทร เพชรพิเชฐเชีย ร. (2556). การพัฒ นาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดจากหัตถการในหอผูปวยวิกฤตทางศัลยกรรม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร. บทความวิจัยเสนอในการประชุมหาดใหญวิชาการ ครั้งที่
4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556.
จรัสศรี เย็นบุตร,รุงทิพย คงแดง,วิลาวัณย พิเชียรเสถียร. (2550). ผลของโปรแกรมการสงเสริม
การใชหลักฐานเชิงประจักษตอความรูและการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความ
ปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด. พยาบาลสาร ปที่ 34 ฉบับที่ 3: 73-85.
ภากร ชูพินิจรอบคอบ. (2558). การพัฒนาและการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิง
ประจักษในการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันของผูปวยเด็กเล็ก. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ หนวยงาน งานการพยาบาล

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

49

ผู ป ว ยกุ ม ารเวชกรรมสามั ญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558.
รุ งนภา เขี ย วชะอุ ม. (2556). การปฏิ บั ติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ Evidencebased Nursing. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี. 24(2). 94-108.
รุงทิพย คงแดง. (2550). ผลของโปรแกรมการสงเสริมการใชหลักฐานเชิงประจักษตอความรูและ
การปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด. วิทยานิพนธ
พยาบาล ศาส ตรมหาบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช าการพยาบาลเด็ ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เรณู พุกบุญมี. (2555). ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ.
ในสมจิต หนุเจริญกุล และอรสา พันธภักดี. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ. บริษัท จุดทอง
จํากัด.
วิทยา เลิศวิริยะกุล. (2550). การระงับปวดในเด็ก (Pain management in infants and
children). ในชัชชัย ปรีชาไว, อนงค ประสาธนวนกิจ และวงจันทร เพชรพิเชษฐเชียร.
ความปวดและการจั ดการความปวดในกลุมผูปว ยที่มี ปญ หาพิเ ศษ. (พิมพครั้งที่ 1).
สงขลา: ชานเมืองการพิมพ.
ศนิชา เศรษฐชัยยันต. (2556). ประสิทธิผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวย
ที่มีอาการปวดเฉียบพลัน. พุทธชินราชเวชสาร. 30(2), 198-207.
สองศรี หลาปาซาง. (2550). การพัฒนาและการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับจัดการความปวด
หลังการผาตัดในผูปวยเด็ก. วิทยานิพนธหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Anand, K. J. S. (1997). Long term effect of pain in neonatal and infants. In T.S.
Bontinx, F., Winkens, R., Grol, R., & Knotinerus, J. A.(1993).Influencing diagnostic
and preventive performance in ambulatory care by feedback and
reminders: A review. Family Practice, 10(2), 219-228.
Broom, M. E. , Richistsmeier,A. , Maikler,V. ,& Aleander, M. A. (1996). Pediatric pain
practices: A national survey of health professionals. Journal of Pain and
Symptom Management, 11(5), 312-319.
Cassidy, K. L., Reid, G. J., McGrath, P. J., Finley, G. A., Smitth, D. J., Morley, C., et al.
( 2002) . Watch needle, watch TV: Audiovisual distraction in preschool
immunization. Pain Medicine, 3, 108-118.
Cohen, L.L., Blount, R.L., Cohen, R.J., Ball, C.M., McClellan, C.B., & Bernard, R.S.
(2001). Children’s expectations and memories of acute distress: short-and

50 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

long-term efficacy of pain management intervention. Journal of Pediatric
Psychology, 26(6), 367-374.
Cromer, L.A., Hutsell, S., Latham, S.C., Bryant, K.G., Wacker, B.B., Smith, S.A. et
al. ( 2004) . Impact of implementing a method of feedback and
accountability related to contact precaution compliance. American Journal
of Infection Control, 32(8), 451-455.
Czarnecki, M. L., Turner, H. N., Collins, P. M., Doellman, D., Wrona, S., & Reynolds,
J. (2011). Procedural pain management: A position statement with clinical
practice recommendations. Pain Management Nursing, 12(2), 95-111.
Green LW, Kreuter MW. (1991). Health promotion planning: An educational and
environment approach. California: Mayfield Publishing.
Gimbler- Berglund L. , Ljusegren, G. , & Enskar, K. ( 2008) . Factors influencing pain
management in children. Pediatric Nursing. 20(10), 21-24.
Harbarth, R., Pittet. D., Grady, L., Zawacki, A., Potter-Bynoe, G., Samore, M.H., et
al. (2002). Intervention study to evaluate the impact of an alcohol-based
hand gel in improving hand hygiene compliance. The Pediatric Infection
Disease Journal, 21(6), 489-495.
Harrison, D., Loughnan, P., & Johnston, L., (2006). Pain assessment and procedural
pain management practices in neonatal units in Australia. Journal of
Pediatrics and Child Health, 42, 2006.
Kyle,T. & Carman, S. (2013). Essentials of pediatric nursing. (2nd ed.). Lippincott:
Williams & Wilkins. Petovello, K. ( 2012) . Pediatric Procedural Pain
Management: A Review of the literature. International Journal of child,
Youth and Family Studies, 4(1), 569-589.
Ljusegren, G. ( 2011) . Nurses’ competence in pain management in children.
University dissertation from Junkspin : School of Health Sciences.
Obrecht, J., & Andreoni, V. A. (2012). Pain management. In N. L. Potts & Barbara
L. Mandleco. Pediatric nursing: Caring for children and their families, ( 3rd
ed.). United State of America: Delmar cengage learning.
Petovello, K. ( 2012) . Pediatric Procedural Pain Management: A Review of the
literature. International Journal of child, Youth and Family Studies, 4( 1) ,
569-589.

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

51

Pittet, D., Hugonnet, S., Harbarth, S., Mourouga, P., Suvan, V., Touveneau, S., et
al. ( 2000) . Effectiveness of a hospital- wide programme to improve
compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet,
356(9238), 1307-1312.
Polkki, T., Pietila, A.M., & Julkunen, V. (2003). Hospitalized children's descriptions
of their experiences with postsurgical pain relieving methods. International
Journal of Nursing Studies. 40(1). 33-44.
Silva, M. S., Pinto, M. A., Gomes, L. M. X., & Barbosa,T. L. de A. (2011). Pain in
hospitalized children: nursing team perception. Revista Dor, 12(4), 314-320.
Tappen, M, R., Weiss, A. S., & White, K.D., (2004). Essentials of nursing leadership
and management (3rd ed.) Philadelphia: F.A. Davis.
Twycross A. (2007). Children’s nurses’ post-operative pain management practices:
an observational study. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 869881.
Vincent, C.V. & Denyes, M. J. (2004). Relieving children’s pain: nurses’ abilities
andanalgesic administration practices. Journal of Pediatric Nursing, 19, 4050.

52 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูดื่มในชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี
Alcohol drinking behavior among people in the urban area
of Udon Thani province
อุมาพร เคนศิลา 1, จุฬารัตน เคนศิลา2
Umaporn Kensila1, Jurarad Kensila2
0

บทคัดยอ
การสํ า รวจพฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องผู ดื่ ม ในชุ มชนเมื อ ง จั ง หวั ด
อุดรธานี เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และระดับความเสี่ยงของผูดื่มในชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 102 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย จากผูดื่มในชุมชนเมือง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา ผูดื่มในชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) เปนผูดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker)
ร อ ยละ 9.80 2) ผู ดื่ ม แบบเสี่ ย ง (Hazardous drinker) ร อ ยละ 31.37 3)ผู ดื่ ม แบบอั น ตราย
(Harmful use) รอยละ 20.59 และ 4) ผูดื่มแบบติด (Alcohol dependence) รอยละ 38.24
จากผลการศึกษาพบวามีผูดื่มแบบติด (Alcohol dependence) มากที่สุด ซึ่งกลุมนี้เปนกลุมที่
ควรไดรับการสงตอพบแพทย เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบําบัดรักษา
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล
Abstract
A survey of alcohol drinking behavior among people living in the urban
area of Udon Thani province is a cross- sectional research survey. The research
aims to study alcohol consumption behavior and the degree of risk among people
residing in the Udon Thani province. Sample of the study consists of a simple
random sampling of 102 people in Udon Thani. Data collection used a
questionnaire survey and data was analyzed through percentage, mean and
standard deviation.
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Result revealed that in the urban area of Udon Thani province the alcohol
drinking behavior of the study sample was: 1) Low risk drinker 9.80 % 2) moderate
risk drinker 31.37 % 3) excessive use 20.59 % and 4) Alcohol dependent 38.24 %.
The study results show that the majority of alcohol consumption behavior among
people in the urban area was alcohol dependency. The study concludes that this
group should be referred to consult with a doctor for diagnosis and treatment
planning.
Keywords: Alcohol Drinking Behavior, Alcohol
บทนํา

ปจจุบัน เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศทั่วโลก แตขอมูล
งานวิจัยทั้งในและตางประเทศพบวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดภาระโรค
และความบาดเจ็บเปนอันดับตนๆ เมื่อเทียบกับปจจัยเสี่ยงอื่นๆ (สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวง
ยุติธรรม, 2555) นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังมีความสัมพันธกับสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับตน ๆ ในประเทศไทยหลายโรค เชน โรคหลอดเลื อดสมอง (Stroke) การบาดเจ็ บจาก
อุบัติเหตุจราจร (Traffic accidents) เบาหวาน (Diabetes) การติดสุรา (Alcohol dependence)
โรคเอดส (HIV/AIDS) โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) มะเร็งตับ (Liver
cancer) และ โรคซึมเศรา (Depression) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) ซึ่งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ อันดับ 2 กอใหเกิดภาระโรคสูงถึง รอยละ 10 ของภาระโรค
ทั้งหมดอีกดวย (วิชัย เอกพลากร, 2559) นอกจากการดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุ
สําคัญของปญหาทางสุขภาพที่รายแรงและทําใหเกิดสาเหตุการสูญเสียชีวิตแลว (กนิษฐา ไทย
กล า , 2550) ยั งเป น การเพิ่ มค า ใช จ า ยในชีวิตประจําวัน อีกดว ย เปน ปจ จัย สําคัญ ของปญ หา
ทางด า นเศษฐกิ จ ถึ ง ร อ ยละ 84.8 และส ง ผลต อ สมาชิ ก ในครอบครั ว ด า นอื่ น ๆ อี ก ด ว ย
(กนกวรรณ จังอินทร, 2560)
การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ที่ไ ม ไดเสีย ภาษี เชน เหลาเถื่อน เหลาที่ผ ลิตตามบาน
ในชวงที่ผานมา มีความชุกของประชากรไทย อายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 1.3 ผูชายดื่มสูงสุด ใน
กลุมอายุ 30 - 44 ป รอยละ 3.3 รองมาคือ อายุ 45 - 59 ป รอยละ2.4 อายุ 15 - 29 ป รอยละ
1.7 อายุ 60 - 69 ป รอยละ 1.5 สําหรับผูหญิงดื่มสูงสุด ในกลุมอายุ 30 - 44 ป รอยละ 0.8 รอง
มาคืออายุ 45 - 59 ป รอยละ 0.4 อายุ 60 - 79 ป รอยละ 0.2 (วิชัย เอกพลากร, 2559) ขอมูล
ขององคการอนามัยโลก ระบุวา นักดื่มหนาใหมที่เพิ่มขึ้น 4.96% ตอป มีอายุอยูในชวง 15 - 19
ป ซึ่งปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูดื่ ม คือ การตลาดและการ
โฆษณาซึ่งปจจัยแวดลอมสําคัญที่มีผลตอทัศนคติและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉพาะ
เยาวชน กลาวคือ การตลาด การโฆษณา การใชตราสัญลักษณเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการ
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ใหทุนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีงานวิชาการยืนยันแลววา สิ่ง
เหลานี้มีผลตอทัศนคติเชิงบวกตอการดื่ม การเลือกแบรนดในการดื่ม และการตัดสินใจดื่มของ
เยาวชน (นงนุช ใจชื่น และคณะ, 2560)
ปญหาของการมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการบริโภคสุราที่มีมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแกไขปญหา จากการตั้งรับ ไปสูนโยบายเชิงรุก โดยใชยุทธศาสตร
การมีสวนรวมใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงสภาพปญหาของการมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือ
การบริโภคยาสูบที่มีมาอยางตอเนื่อง (สุวรรณี แสงอาทิตย, 2550) เกิดความรับผิดชอบตอปญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พรอมทั้งหาวิธีการแกไข พฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือการบริโภค
ยาสูบ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคลในชุมชน ดังนั้น การดําเนินงานในการรณรงค
เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบ มุงใหมีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงด
บริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะทําใหอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภค
ยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลง โดยเนนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและถือเปนภารกิจที่ตอง
ชวยกัน กระตุนและชักนําใหคนในชุมชน องคกรชุมชน ตลอดจนเครือขายสุขภาพใหมีสวนรวม
อยางจริงจังและตอเนื่อง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอลช องคนในชุ มชนเมือ ง จังหวัด
อุดรธานี
2. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชองคนในชุมชนเมือง
จังหวัดอุดรธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง
จังหวัดอุดรธานี และยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
ขนาดของกลุมตัวอยางการศึกษานี้ คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม n4Studies
(Ngamjarus C. and Chongsuvivatwong V., 2014) ซึ่งกําหนดคาความแปรปรวนประชากร
จากการศึกษานํารองเทากับ SD. = 0.25, Delta = 0.05, Alpha = 0.05, Z(0.975) = 1.959964
ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ = 97 เพื่อความสมบูรณของงานวิจัย เนื่องจากถากลุมตัวอยาง
ยิ่งมากคาความคลาดเคลื่อนก็จะยิ่งนอยลง ซึ่งจะทําใหขอมูลมีความเที่ยงตรงสูง ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้จึงใชกลุมตัวอยางซึ่งไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 102 คน (Wayne W.,
D., 1995)

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

55

ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีเกณฑการเลือกผูให
ขอมูล คือเปนผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี และยินยอม
เขารวมโครงการวิจัย ซึ่งไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 102 คน และสํารวจโดยใช
แบบประเมิ น ป ญ หาการดื่ มสุ ร า (Alcohol use identification test หรื อ AUDIT) (ปริ ทรรศ
ศิลปกิจ และ พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย, 2552) โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสัมภาษณโดยวิธีการสัมภาษณ
เชิ งลึ กและสํ า รวจโดยใช แบบประเมิ น ป ญหาการดื่มสุร า (Alcohol use identification test
หรือ AUDIT) ซึ่งขอมูลที่จะเก็บรวบรวมมี 2 สวน ดังนี้
ระยะเตรียมการ (Pre-research phase) คือ ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามเพื่อใชในการ
สํารวจ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในโครงการวิจัย
ระยะดําเนินการวิจัย (Research phase)
1) ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ จากหน ว ยงานต น สั ง กั ด เพื่ อ ขอเข า ชี้ แ จงกลุ ม เป า หมาย ถึ ง
วัตถุประสงคของโครงการและขอความรวมมือในการเขารวมโครงการ ศึกษาความพรอม รวมทั้ง
ใหขอมูลอันจะเปนประโยชนตอกลุมตัวอยาง
2) ประสานงานกั บ หน ว ยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ แจ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
รายละเอียดของโครงการศึกษา พรอมกับขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
3) คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดไว สรางสัมพันธภาพกับกลุมตัวอยาง โดย
การแนะนําตัวเอง บอกวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือในการเขารวมวิจัย ถาม
ความสมัครใจในการเขารวมวิจัย พรอมทั้งกลาวถึงการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
4) เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก
โดยกระทําอยางระมัดระวัง หากผูใหขอมูลรูสึกอึดอัด และไมสบายใจที่จะตอบและพูดคุย จะ
หยุดการสัมภาษณทันที
5) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใหครบถวน
6) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชแบบประเมินปญหาการดื่มสุรา (Alcohol use identification
Test หรื อ AUDIT) ซึ่ งแบบประเมิ น นี้ พั ฒ นาโดยองค การอนามั ย โลก (WHO) ความไวและ
ความจําเพาะของขอคําถามที่คัดเลือกมาพิจารณา มาจากหลายเกณฑ (เชน ปริมาณการดื่มเฉลี่ย
ตอวัน การเมาสุราซ้ํา ๆ การแสดงอาการติดสุรา การวินิจฉัยวาดื่มแบบมีปญหาหรือติดสุรา หรือ
การรับรูวาตนมีปญหาการดื่มสุรา) จุดตัดคะแนนรวม ไดพิจารณาจากคาความไว (รอยละของ
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ผูปวย ที่ไดรับการคัดกรองวาปวย) และคาความจําเพาะ (รอยละของผูที่ไมปวย ไดรับการคัด
กรองวาไมปวย) ที่เหมาะสม เพื่อแยกเปนกลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous use) และกลุมดื่มแบบ
อันตราย (Harmful use) นอกจากนั้น ยังไดมีการตรวจสอบความตรงของขอคําถาม กับการ
วินิจฉัยการดื่มแบบอันตราย (Harmful use) และการดื่มแบบติด (Dependence) อีกดวย จาก
กลุมตัวอยางที่ศึกษา จุดตัดคะแนน AUDIT ที่ 8 คะแนน บงชี้วาเปนการดื่มแบบมีปญหา ดวยคา
ความไวที่ประมาณ 0.95 และคาความจําเพาะเฉลี่ยประมาณ 0.80 การทดสอบความเชื่ อมั่น
(Reliability) ของแบบประเมิ น AUDIT ในหลายรายงานการศึ ก ษา ผลพบวา แบบประเมิ น
AUDIT มีความสอดคลองภายในอยูในระดับสูง ซึ่งบงชี้วา มีความนาเชื่อถือที่จะวัดสิ่งหนึ่งสิ่ง
เดียว เมื่อทดสอบความเชื่อมั่นแบบทดสอบซ้ํา (Test-retest reliability) พบวา มีความเชื่อมั่น
สูง (r=.86) (ปริทรรศ ศิลปกิจ และพันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย, 2552)
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยนี้ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และระดับความ
เสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูดื่มในชุมชน
ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้แบงออกเปน 3 สวน ไดแก คุณลักษณะทั่วไปทางประชากร
ของผูใหขอมูล พฤติกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในชุมชน ประเมินโดยใชแบบ
ประเมิน AUDIT และระดับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งผลการศึกษา
แสดงใหเห็นปรากฏการณการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความรูสึกนึกคิด สภาพปญหา
ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งจะสามารถสะทอนใหเห็น
ปญหาอยางครอบคลุม และเปนประโยชนตอการเฝาระวังปญหาที่เกี่ยวของกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางประชากรของผูใหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ พบวา สัดสวนของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน อายุ
ของผูใหขอมูล เฉลี่ยประมาณ 41.75 ป ในสวนของสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพของผูดื่ม
ในชุมชนสวนใหญมีสถานภาพคู รอยละ 58.8 ระดับการศึกษา พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา รอยละ 41.2 การทํางานของผูดื่มในชุมชน ซึ่งในที่นี้หมายถึง การประกอบ
อาชีพ ไดแก คาขาย รับจาง เกษตรกรรม ขาราชการ สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รอยละ
29.5 แตจากผลการสํารวจ พบวา มีผูไมไดประกอบอาชีพมากถึง รอยละ 39.3 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.3 October-December 2017

57

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางประชากรของผูใหขอมูล
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
53
52.0
หญิง
49
48.0
2. อายุ
( x = 41.75, SD. = 20.934, Min = 20, Max = 57)
3. สถานภาพสมรส
โสด
21
20.6
คู
60
58.8
หมาย
6
5.9
หยา/แยก
15
14.7
4.ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
12
11.8
ประถมศึกษา
42
41.2
มัธยมศึกษา
25
24.5
ปวส/ปวช
9
8.8
ปริญญาตรี หรือสูงกวา
14
13.7
5. อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
40
39.3
เกษตรกร
6
5.9
คาขาย
30
29.5
รับจาง
15
14.7
รับราชการ
10
9.8
สวนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในชุมชน ประเมินโดยใช
แบบประเมิน AUDIT
การศึกษาพบวา จากขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ ที่สอบถามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของคนในชุมชน ประเมินโดยใชแบบประเมิน AUDIT พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
17.79 คะแนน และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท ากับ 7.59 ซึ่งแสดงถึงปญหาการดื่มสุ ร าใน
ระดับสูง ซึ่งพฤติกรรมในแตละขอ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในชุมชน ประเมินโดยใชแบบ
ประเมิน AUDIT
ขอคําถาม
1. คุณดื่มสุราบอยเพียงไร
2. เลือกตอบเพียงขอเดียวเวลาที่คุณดื่มสุรา ทั่วไปแลวคุณดื่ม
ประมาณเทาไหรตอวัน หรือ
ถาโดยทั่วไปดื่มเบียร เชน สิงห ไฮเนแกน ลีโอ เชียร ไทเกอร
ชาง ดื่มประมาณเทาไหรตอวัน หรือ
ถาโดยทั่วไปดื่มเหลา เชน แมโขง หงสทอง หงสทิพย เหลาขาว
40 ดีกรี ดื่มประมาณเทาไหรตอวัน
3. บอยครั้งเพียงไรที่คุณดื่มเบียร 4 กระปองขึ้นไป หรือเหลา
วิสกี้ 3 เปกขึ้นไป
4. ในชวงหนึ่งปที่แลว มีบอยครั้งเพียงไร ที่คุณไมสามารถหยุด
ดื่มได หากคุณไดดื่มไปแลว
5. ในชวง 1 ปที่แลว มีบอยเพียงไร ที่คุณไมไดทําสิ่งที่คุณควรจะ
ทําตามปกติ เพราะคุณมัวแตไปดื่มสุราเสีย
6. ในช ว ง 1 ป ที่แล ว มี บ อยเพี ย งไรที่ คุ ณต องดื่มสุร าทันทีใน
ตอนเชา เพื่อจะไดดําเนินชีวิตตามปกติ หรือถอนอาการเมาคาง
จากการดื่มหนักในคืนที่ผานมา
7. ในช ว ง 1 ป ที่แล ว มี บ อยเพี ย งไร ที่ คุณรู สึกไมดี โกธรหรือ
เสียใจ เนื่องจากคุณไดทําบางสิ่งบางอย างลงไปขณะที่คุ ณดื่ม
สุราเขาไป
8. ในชวง1ปที่แลว มีบอยเพียงไร ที่คุณไมสามารถจําไดวาเกิด
อะไรขึ้นในคืนที่ผานมาเพระคุณไดดื่มสุราเขาไป
9. ตัวคุณเองหรือคนอื่น เคยไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลจากการดื่ม
สุราของคุณหรือไม
10. เคยมีแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย หรือเพื่อนฝูง หรือ
ญาติ พี่น องแสดงความเป น ห ว งเป น ใยต อ การดื่ มสุร าของคุ ณ
หรือไม
รวม

Mean
2.44

SD
0.94

1.72

1.15

2.09

1.08

2.09

1.08

1.98

1.18

1.68

1.14

1.79

1.20

1.76

1.13

1.43

1.16

1.10

1.42

1.80

1.66

17.79

7.59
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สวนที่ 3 ระดับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากผลการศึกษาพบวา มีผูดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 9.80 ซึ่งกลุมนี้เปนกลุมที่ตองใหความรูเกี่ยวกับการดื่มสุรา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
หากดื่มมากกวานี้ และชื่นชมพฤติกรรมการดื่มที่เสี่ยงต่ํา ใชเวลาไมมากกวาหนึ่งนาที ผูดื่มแบบ
เสี่ยง (Hazardous drinker) จํานวน 32 คน คิดเปน รอยละ 31.37 กลุมนี้ผูดื่มมีลักษณะการดื่ม
สุ ร าที่ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต อ ผลเสี ย หายตามมาทั้ ง ต อ ตั ว ผู ดื่ ม เองหรื อ ผู อื่ น ผู ดื่ ม แบบอั น ตราย
Harmful use จํ า นวน 21 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 20.59 เป น กลุ ม ที่ มี ก ารดื่ม สุร าจนเกิ ดผลเสีย
ตามมาต อ สุ ข ภาพกาย หรื อ สุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง ผลเสี ย ทางสั ง คมจากการดื่ ม ผู ดื่ ม แบบติ ด
(Alcohol dependence) จํานวน 39 คน คิดเปน รอยละ 38.24 เปนกลุมที่ควรไดรับการสงตอ
พบแพทย เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบําบัดรักษา แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระดับความเสี่ยง
จํานวน (n=102)
ผูดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker)
10
ผูดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker)
32
ผูดื่มแบบอันตราย (Harmful use)
21
ผูดื่มแบบติด (Alcohol dependence)
39

รอยละ
9.80
31.37
20.59
38.24

อภิปรายผล
1. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในชุมชน
จากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในชุมชน พบวามี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.79 คะแนน และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 ซึ่งแสดงถึง
ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย เอกพลากร
(2559) ที่ พ บว า ความชุ ก ของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล สู ง สุ ด ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 43-45 ซึ่งสะทอนถึงวาคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกือบ รอยละ 50
2. ระดับความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีผูดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) จํานวน
10 คน คิดเปน รอยละ 9.80 ซึ่งกลุมนี้เปนกลุมที่ตองใหความรูเกี่ยวกับการดื่มสุรา และอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นหากดื่มมากกวานี้ และชื่นชมพฤติกรรมการดื่มที่เสี่ยงต่ํา ใชเวลาไมมากกวาหนึ่ง
นาที ผูดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) จํานวน 32 คน คิดเปน รอยละ 31.37 กลุมนี้ผูดื่มมี
ลักษณะการดื่มสุราที่เพิ่มความเสี่ยงตอผลเสียหายตามมาทั้งตอตัวผูดื่มเองหรือผูอื่น ผูดื่มแบบ
อันตราย (Harmful use) จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 20.59 เปนกลุมที่มีการดื่มสุราจนเกิด
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ผลเสียตามมาตอสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต รวมถึงผลเสียทางสังคมจากการดื่ม ผูดื่มแบบติด
(Alcohol dependence) จํานวน 39 คน คิดเปน รอยละ 38.24 เปนกลุมที่ควรไดรับการสงตอ
พบแพทย เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบําบัดรักษา สอดคลองกับการศึกษาของ วิชัย
เอกพลากร (2559) ที่มีการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พบวาสําหรับปญหาความเสี่ยงตอการ
ติดสุราจากการสัมภาษณประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป พบวาผูชายกลุมอายุ 30-44 มีสัดสวน
ของกลุมที่ดื่มแบบติดสุราสูงสุด ซึ่งกลุมนี้เปนกลุมที่ควรไดรับการสงตอพบแพทย เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยและวางแผนการบําบัดรักษาโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจัย แสดงใหเห็นวาในชุมชนเมือง มีผูดื่มที่เปนผูดื่มแบบเสี่ยง ผูดื่ม
แบบอันตราย เปนจํานวนมาก ซึ่งผูดื่มในชุมชนกลุมนี้ ควรไดรับการดูแลโดยมุงเนนใหลดการดื่ม
แบบเสี่ยง และแนะนําใหรับคําปรึกษาแบบสั้น และติดตามอยางตอเนื่อง และในสวนของผูดื่ม
แบบติดนั้น ควรไดรับการสงตอพบแพทย เพื่อการตรวจวินจิ ฉัยและวางแผนการบําบัดรักษาโดย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ควรมีการศึกษาขนาดและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอลที่มีตอครอบครัว และ
สังคมมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการดูแลผูดื่มและผูที่ไดรับผลกระทบจากการดื่ม และเพื่อพัฒ นา
รูปแบบการดูแลและการใหบริการแกคนในชุมชน
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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ กษาป จ จั ย ที่ มี ความสั ม พั น ธ ต อ การคงอยู ข อง
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางในการ
วิจัย คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 243
คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบขั้นปฐมภูมิ (Stratified Random Sampling) ใชแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป แบบสอบถามปจจัยในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร และแบบสอบถามการคงอยูของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ
ของตัวแปรดวยคาสหสัมพันธของเพียรสัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ในการเรี ย นในคณะพยาบาลศาสตร ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =
4.06, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความรักในวิชาชีพพยาบาลอยู
ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ปจจัยดานสัมพันธภาพอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅
= 4.10, S.D. = 0.55) และปจจัยดานเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.47)
การคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรในการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
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of nursing, Ratchathani University)
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แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.17, S.D. =0.51) ปจจัยในการ
เรี ย นในคณะพยาบาลศาสตร ทั้ ง 3 ด าน มีความสัมพัน ธเชิงบวกกับ การคงอยู ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยดาน
สัมพันธภาพมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (r = 0.75) รองลงมา คือ ดานความรักในวิชาชีพ
พยาบาล มีความสัมพันธอยูในระดับมาก (r = 0.73) และปจจัยดานสุดทาย คือ ดานเศรษฐกิจ มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = 0.52) ซึ่งผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
คําสําคัญ: การคงอยู ความรักในวิชาชีพ สัมพันธภาพ นักศึกษาพยาบาล
ABSTRACT
The objective of this study was to study the factors related to the persistence of
nursing students studying in the faculty of nursing at Ratchathani University. A study
sample was selected from nursing student enrolled in the first through fourth year in the
second semester of 2017. Approximately 243 persons comprised the stratified random
sampling. The study utilized a general information questionnaire, a questionnaire for
studying factors in the faculty of nursing and a questionnaire for the persistence of nursing
students in the faculty of nursing studies. The reliability of the study data is 0.92. The data
was analyzed using, mean, percentage and standardized deviation to test the relationship
of variables with Pearson's correlation. The statistical significance level was 0.01.
The results showed that factors related to the persistence of nursing students
studying at the faculty of nursing, university of Ubon Ratchathani overall, it was at a high
level (𝑥𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.53). When considering each aspect, it was found that the factor
of love in nursing profession was at the high level (𝑥𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.57). Secondly, the
correlation coefficient was at high level (𝑥𝑥̅ = 4.10, S.D. = 0.55). And the economic factor
was moderate (𝑥𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.47). The retention of nursing students in nursing
education at the University of Ubon Ratchathani overall, indicated a high level (𝑥𝑥̅ = 4.17,
S.D.=0.51). These Factors were identified in the faculty of nursing at Ratchathani University.
There was a positive correlation with the persistence of nursing students in nursing
education. The statistical significance was 0.01. The three factors measured were; first,
relationships, reported a high level of ( r = 0. 75) . Second, the love for the nursing
profession, the relationship was a level (r = 0.73). The last factor was economic, the
relationship was (r = 0.52). The results of the study are based on the hypothesis of the
research.
Keyword: Retention, love in the profession relationships, nursing student
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บทนํา

วิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดูแลมนุษย เปนวิชาชีพที่ตองมีการใช
ศาสตร และศิ ล ป มาประยุ ก ต ในการปฏิ บั ติ การพยาบาลแกบุ ค คลทุ กกลุ มวัย ในระดับ บุค คล
ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปวย ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพการ
ป องกั น โรค การดู แลรั กษา และการฟ น ฟู ส ภาพเพื่อใหป ระชาชนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่
สมบูรณ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (อมรรัตน ศรีคําสุข ไซโตะ, 2554) ทําใหกวาจะไดเปนพยาบาล
ตองไดรับการศึกษาและฝกฝน เพื่อใหมีคานิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเอกสิทธิ์ที่ถูกตองตาม
กฎหมายที่ไดรับความเชื่อถือ ผูที่ปฏิบัติงานพยาบาลจะมีลักษณะเฉพาะ คือ สวมชุดพยาบาลสี
ขาว และสวมหมวกพยาบาล พยาบาลจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาล
อื่ น ๆ และต อ งผ า นการสอบขึ้ น ทะเบี ย นความรู จ ากสภาการพยาบาลก อ น จึ ง จะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ อาชีพพยาบาลจึงเปนความใฝฝนของใครหลายคน ซึ่งเมื่อเขามาเรียน
ในคณะพยาบาลศาสตรแลว นักศึกษาจะไดเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปน
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรดานพยาบาล ซึ่งเปนวิชาชีพ ที่มีความเฉพาะและมี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ ที่ตองใชความรู ความสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลอยางแทจริง (ศิริพร แสงศรีจันทร, พยาม การดี, กันยา นันตะแกว
และรัตนา ทาสิทธิ์, 2556)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปจจุบัน มีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน มี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรตั้งแต 140 - 146 หนวยกิต และมีระยะเวลาในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 4 ป นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะไดรับการกํากับควบคุม
คุ ณภาพมาตรฐานการศึ กษา โดยในวิ ช าหลั กจะตองมีเกรดไมต่ํากวา C และเกรดเฉลี่ย รวม
จะตองมีผลการเรียนตั้งแต 2.00 ขึ้นไปจึงจะไดศึกษาตอในวิชาตอไปและระดับชั้นตอไป (พัชรี
กระจางโพธิ์, สถาพร กลางคาร, และศิริมา เขมะเพชร, 2559) ซึ่งในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4
ป นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเรี ย นให เ ป น ไปตามมาตรฐานของสถาบั น การศึ ก ษานั้ น ๆ ทั้ ง การเรี ย น
ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ ภายใตกฎระเบียบที่เครงครัดเพื่อฝกฝนใหเปนพยาบาลที่คํานึงถึง
คานิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งยังมีสภาพแวดลอมที่นักศึกษาเผชิญไมวาจะเปนการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ด า นการเรี ย นที่ ต า งจากการเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา การมีสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม การปรับตัวทางสังคมดานความเปนอยูในหอพัก
การปรับตัวทางสังคมใหเขากับอาจารย การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตลอดจนความ
รับผิดชอบในการดูแลชีวิตผูปวย และสภาพหอผูปวยที่มีภาพความเจ็บปวย เปนตน (อัศวินี นา
มะกั น คํ า , ชาลิ นี สุ ว รรณยศ, พจนี ย ภาคภู มิ , และ วราวรรณ ภู มิ คํ า , 2551) อาจส ง ผลให
นักศึกษาเกิดความรูสึกกดดันหรือความเครียด และไมมีความสุขในการเรียนได ซึ่งอาจจะทําให
ประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ําลง ทําใหบางคนตองพักการ
เรียนกลางคัน หรือลาออกจากการเรียน (ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกอร ชาวเวียง, และนฤมล
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จันทรเกษม, 2560) จากสภาพดังกลาว อาจเปนสาเหตุใหนักศึกษาเรียนไมสําเร็จตามโปรแกรม
การศึกษาได
ความใฝฝนในการเปนพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล อาจมีความแตกตางกัน
ทําใหนักศึกษาสวนนอยที่ลาออกกอนสําเร็จตามหลักสูตร แตก็ยังมีนักศึกษาสวนใหญที่ยังมีความ
ตั้งใจในการศึกษา และเรียนตอในวิชาชีพพยาบาลจนสําเร็จการศึกษาได ดังการอางอิงที่ผานมา
พบวาปจจัยที่ทําใหนักศึกษาพยาบาลศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา คือ เจตคติ ความรักในวิชาชีพ
โดยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีบิดา-มารดาที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มีรายไดครอบครัว
คอนขางต่ํา มีเจตคติในเชิงบวกในการตั้งใจเรียนใหสําเร็จเพื่ อประกอบวิชาชีพตามที่ตั้ งใจไว
เหตุผลของการที่เลือกเขาศึกษาในสาขาการพยาบาล คือ เปนความปรารถนาของครอบครัว มี
งานทําแนนอน เปนอาชีพที่ไดประโยชนและมีเกียรติ นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 99.40) มีความ
พึ ง พอใจต อ การได รั บ การตอบสนองความต อ งการในภาพรวมในระดั บ มาก โดยได รั บ การ
ตอบสนองความต อ งการด า นการได รั บ การยกย อ งมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด า นการได รั บ
ความสําเร็จในชีวิต ดานสังคม ดานความปลอดภัย และดานรางกาย ตามลําดับ นักศึกษาสวน
ใหญ (รอยละ 70.66) มีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ปจจัยเกื้อหนุน และผูสอน ในภาพรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานปจจัยเกื้อหนุนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานผูสอนตามลําดับ ปจจัย
แรงจูงใจ ไดแก ความตองการดานการไดรับการยกยอง ดานการความปลอดภัย และดานการ
ไดรับความสําเร็จในชีวิต รวมกันทํานายความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ไดรอยละ 35.2 (R2 =
0.35) ปจจัยหลักสูตร และปจจัยเกื้อหนุน สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพพยาบาล ไดรอยละ 51.40 (R2 = 0.51) เมื่อวิเคราะหอํานาจการทํานายรวมกัน
ของ 2 กลุมปจจัยนี้ พบวา ปจจัยการจัดการศึกษา สามารถทํานายความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ
ไดรอยละ 38.8 (R2 = 0.39) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้มีการศึกษาปจจัยในการคงอยู
ของพยาบาลวิชาชีพที่ อยู ในหอผูปวยวิ กฤต โรงพยาบาลรอยเอ็ด พบวา ความสัมพันธในทีม
พยาบาล ทํ า ให พยาบาลยั งคงอยู ในการทํางานตอไป (เพีย งใจ เวชชวงศ, 2556) อีกทั้งยังมี
การศึ กษา พบว า ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ รายได เปน ปจ จัย ที่รว มทํานายการคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ (บงกชพร ตั้งฉัตรชัย, 2554)
แตจากการศึกษาที่ผานมา พบวา มีเพียงการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับทัศนคติในวิชาชีพ แต
ยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ในการศึกษาตอจน
สําเร็จตามหลักสูตร ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
คงอยูของนักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการนํามาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเกิด
กําลังใจเพิ่มมากขึ้น และเรียนไดสําเร็จตามหลักสูตรของคณะพยาบาลตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ใน
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยดานความรักในวิชาชีพ ดานสัมพันธภาพ ดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธตอการคง
อยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในระดับมาก
2. ปจจัยดานความรักในวิชาชีพ มีผลตอการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มากกวา ปจจัยดานสัมพันธภาพ และดานเศรษฐกิจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาทฤษฎีที่ ส ามารถใช เป น กรอบแนวคิ ด ในการอธิ บ าย
ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคล ปจจัยในการคงอยู กับการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน (Mathis
and Jackson, 2006) โดยศึกษาปจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจคาตอบแทน และดานสัมพันธภาพของ
บุคลากรภายในองคการ และศึกษาทฤษฎีความผูกพันตอองคการตามทฤษฎีของอัลเลนและเม
เยอร (Allen & Meyer, 1990) โดยศึ ก ษาป จ จั ย ด า นความรั ก ในวิ ช าชีพ ซึ่ ง แสดงเป น กรอบ
แนวคิดไดดังตอไปนี้
ตัวแปรตน
ขอมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับชั้นป
ปจจัยในการคงอยู
- ดานความรักในวิชาชีพ
- ดานสัมพันธภาพ
- ดานเศรษฐกิจ

ตัวแปรตาม

การคงอยูของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานี ชั้นปที่ 1 - 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 จํานวน 661 คน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นป ปจจัยในการคงอยู ดานความรั กใน
วิชาชีพ ดานสัมพันธภาพ และดานเศรษฐกิจ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเปนแบบ correlative descriptive design
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในมหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้นปที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวน 661 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ชั้นปที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 กําหนดขนาดตัวอยางโดยโดยใชสูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970
อ า งใน ธี ร วุ ฒิ เอกะกุ ล , 2550) จํ า นวน 243 คน สุ ม ตั ว อย า งแบบขั้ น ปฐมภู มิ (Stratified
Random Sampling) ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที่ จํานวนประชากร
ชั้นปที่ 1
136

จํานวนตัวอยาง
= 49.9

136×243
661

จํานวนกลุมตัวอยาง
50 คน

ชั้นปที่ 2

154

154×243

56 คน

ชั้นปที่ 3

176

176×243

= 64.7

65 คน

ชั้นปที่ 4

195

195×243

= 71.6

72 คน

= 56.6

661
661
661
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ ไดแก เพศ
อายุ และระดับชั้นป
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามป จ จั ย ในการเรีย นในคณะพยาบาลศาสตร มี 3 ป จ จั ย รวม
ทั้งหมด 22 ขอ ไดแก ปจจัยดานความรักในวิชาชีพพยาบาล 7 ขอ ดานสัมพันธภาพ 7 ขอ และ
ดานเศรษฐกิจ 6 ขอ
การตอบคําถาม มีคําตอบใหเลือกตอบ 5 คําตอบ คาระดับคะแนน มีดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามการคงอยู ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร ใ นการศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร มีทั้งหมด 15 ขอ
การตอบคําถาม มีคําตอบใหเลือกตอบ 5 คําตอบ คาระดับคะแนน มีดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คาดัชนี
ความสอดคลอง (index of item objective congruence : IOC) เทากับ 0.93 (IOC รายขอ
อยูระหวาง 0.67-1.00) และนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่
มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทดลองใชกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefﬁcient) มีความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.92
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยการแนะนําตัวกับกลุมตัวอยาง เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และประโยชนของการวิจัย พรอมทั้ง
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อธิบายใหทราบถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการเขารวม หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดเมื่อตองการทันที
โดยไมมีผลกระทบใด ๆ และใหกลุมตัวอยางตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการวิจัยดวยตนเอง เมื่อกลุม
ตัวอยางยิ นดี เข ารวมการวิจั ย ผูวิจัยจึงขอความยิ นยอมจากผูเข ารวมวิจัยก อนทํ าการเก็ บข อมู ล
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถู กเก็ บไวเปนความลับ การวิเคราะหผลการวิจัยกระทํ าใน
ภาพรวม ไมอางอิงตัวบุคคล และการแสดงผลการวิจัยจะกระทําในภาพรวมเทานั้น
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
1. ทําหนังสือขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 1,
2, 3 และ 4 ในการขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. เมื่อไดรับอนุญาต ผูวิจัยเขาพบกับกลุมตัวอยาง ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา
และขอความรว มมื อในการตอบแบบสอบถาม โดยไดอธิบายถึงการยิน ยอม และสิทธิในการ
ปฏิเสธ พรอมทั้งใหกลุมตัวอยางลงนามในใบยินยอมและพิทักษสิทธิ์ที่ผูวิจัยเตรียมไวใหกอนตอบ
แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลทั่วไป ปจจัยในการคงอยู และการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพันธของ
ปจจัยในการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร โดยวิธีการสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 243)
ขอมูลสวนบุคล
จํานวน
รอยละ
เพศ
หญิง
238
97.90
ชาย
5
2.10
อายุ
18-19 ป
44
18.10
20-21 ป
118
48.60
22-23 ป
78
32.10
24-25 ป
3
1.20
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคล

ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
หมายเหตุ 1 คน ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน

รอยละ

50
56
65
72

20.60
23.00
26.70
29.60

จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหง
หนึ่ งใน จั งหวั ดอุ บลราชธานี จํ าแนกตามข อมู ลทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 97.90 มีอายุ 20 - 21 ป มากที่สุด รอยละ 48.60
รองลงมา คือ อายุ 22 - 23 ป รอยละ 32.10 อายุ 18 - 19 ป รอยละ 18.10 ตามลําดับ และอายุ
ต่ําสุด คือ อายุ 24 - 25 ป รอยละ 1.20 เรียนอยูระดับชั้นปที่ 4 มากที่สุด รอยละ 29.60 รองลงมา
คือ ชั้ นป ที่ 3 ร อยละ 26.70 ชั้ นป ท่ี 2 ร อยละ 23.0 และชั้นปที่ 1 นอยที่สุด รอยละ 20.60
ตามลําดับ
สวนที่ 2 ปจจัยในการเรียนในคณะพยาบาลศาสตร 3 ดาน
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเรียนในคณะพยาบาลศาสตร ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 3 ดาน
ปจจัยในการเรียนในคณะพยาบาลศาสตร
S.D.
การแปลผล
𝑥𝑥̅
ดานความรักในวิชาชีพพยาบาล
4.12
0.57
เห็นดวยมาก
ดานสัมพันธภาพ
4.10
0.55
เห็นดวยมาก
ดานเศรษฐกิจ
3.96
0.47
เห็นดวยปานกลาง
รวม
4.06
0.53
เห็นดวยมาก
จากตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเรียนในคณะพยาบาล
ศาสตร ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม
อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความรัก
ในวิ ช าชี พ พยาบาลอยู ใ นระดั บ มาก (𝑥𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.57) รองลงมา คื อ ป จ จั ย ด า น
สัมพันธภาพอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4 .10, S.D. = 0.55) และปจจัยดานเศรษฐกิจอยูในระดับ
นอย (𝑥𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน รอยละ การคงอยู ของนั กศึ กษาคณะพยาบาล
ศาสตรในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
การคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
S.D. การแปลผล
�
𝒙𝒙
1. ทานยังเรียนพยาบาลเพราะเปนอาชีพที่นายกยอง
4.30 0.75
มาก
2. ทานยังเรียนพยาบาลเพราะเปนอาชีพที่มั่นคง
4.33 0.69
มาก
3. ทานยังเรียนพยาบาลเพราะเปนอาชีพในฝน
3.98 0.89
มาก
4. ทานรักในวิชาชีพพยาบาลเสมอ
4.08 0.83
มาก
5. ทานตั้งใจจะเรียนพยาบาลตอจนสําเร็จเพราะเปนความ 4.42 0.73
มาก
คาดหวังของครอบครัว
6. ทานตั้งเปาหมายวาจะจบการศึกษาพรอมเพื่อนรุน
4.52 0.70
มากที่สุด
เดียวกัน
7. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนทุกคนขณะเรียนพยาบาล 4.20 0.77
มาก
8. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษาพยาบาลระหวางรุน 4.09 0.74
มาก
พี่และรุนนอง
9. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารยที่สอนทุกทานขณะ
4.09 0.79
มาก
เรียนพยาบาล
10. ทานมีความผูกพันในสถาบันการศึกษา
3.87 0.81
มาก
11. ทานไดรับการดูแลชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาเมื่อ 4.07 0.77
มาก
มีปญหาในการเรียน
12. ทานมีความรักและผูกพันตออาจารยที่ปรึกษา
4.03 0.75
มาก
13. ทานมั่นใจวาเรียนจบพยาบาลแลวจะไมตกงาน
4.27 0.72
มาก
14. ทานมั่นใจวาเรียนจบพยาบาลแลวจะทํารายไดไดสูง
4.06 0.76
มาก
15. ทานสามารถกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)
4.25 0.72
มาก
เรียนพยาบาลไดตลอดหลักสูตร
จากตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การคงอยูของนั กศึ กษาคณะ
พยาบาลศาสตร ในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การตั้งเปาหมาย
วาจะจบการศึกษาพรอมเพื่อนรุนเดียวกันอยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.72) รองลงมา
อยูในระดับมาก 3 ดาน อันดับแรก ไดแก การตั้งใจจะเรียนพยาบาลตอจนสําเร็จเพราะเปนความ
คาดหวังของครอบครัว (𝑥𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.73) เรียนพยาบาลเพราะเปนอาชีพที่มั่นคง (𝑥𝑥̅ =
4.33, S.D. = 0.69) และอาชีพพยาบาลเปนอาชีพที่นายกยอง (𝑥𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0.75) ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ความสัมพันธตอการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธของปจจัยตอการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ในการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแปร
ดานความรักใน ดานสัมพันธภาพ ดานเศรษฐกิจ สัมประสิทธ
วิชาชีพพยาบาล
สหสัมพันธ (r)ตอ
การคงอยูของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรใน
การศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร
ดานความรักใน
0.67**
0.36**
0.73**
วิชาชีพพยาบาล
ดานสัมพันธภาพ
0.67**
0.48**
0.75**
ดานเศรษฐกิจ
0.36**
0.48**
0.52**
**นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
จากตารางที่ 5 ความสั มพั น ธ ข องป จ จั ย ในการคงอยู ข องนั ก ศึ กษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัยในการเรียนในคณะพยาบาลศาสตรทั้ง
3 ดาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ในการศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยดานสัมพันธภาพมีความสัมพันธอยูใน
ระดับมาก (r = 0.75) รองลงมาคือดานความรักในวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธอยูในระดับ
มาก (r = 0.73) และสุดทายคือ ดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = 0.52)
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 97.90 มีอายุ 20 - 21 ป
มากที่สุด รอยละ 48.60 รองลงมา คือ อายุ 22 - 23 ป รอยละ 32.10 อายุ 18 - 19 ป รอยละ
18.10 ตามลําดับ และกลุมตัวอยางจํานวนนอยที่สุดในชวงอายุ 24 - 25 ป รอยละ 1.20 เรียน
อยูระดับชั้นปที่ 4 มากที่สุด รอยละ 29.60 รองลงมา คือ ชั้นปที่ 3 รอยละ 26.70 ชั้นปที่ 2 รอย
ละ 23.0 และชั้นปที่ 1 นอยที่สุด รอยละ 20.60 ตามลําดับ
ป จ จั ย ในการเรี ย นในคณะพยาบาลศาสตร ของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.53)
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานความรักในวิชาชีพพยาบาลอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =
4.12, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ปจจัยดานสัมพันธภาพอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.10, S.D. =
0.55) และปจจัยดานเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.96, S.D. = 0.47) ตามลําดับ
การคงอยู ข องนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร ในการศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.17, S.D. = 0.51)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การตั้งเปาหมายวาจะจบการศึกษาพรอมเพื่อนรุนเดียวกันอยูใน
ระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.72) รองลงมาอยูในระดับมาก 3 ดาน อันดับแรก ไดแก
การตั้งใจจะเรียนพยาบาลตอจนสําเร็จเพราะเปนความคาดหวังของครอบครัว (𝑥𝑥̅ = 4.42, S.D.
= 0.73) พยาบาลเปนอาชีพที่มั่นคง (𝑥𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.69) และอาชีพพยาบาลเปนอาชีพที่
นายกยอง (𝑥𝑥̅ = 4.30, S.D. = 0 .75) ตามลําดับ
ความสัมพันธของปจจัยในการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหง
หนึ่ งในจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี พบว า ป จ จั ย ในการเรีย นในคณะพยาบาลศาสตร ทั้ ง 3 ดาน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยู ของนั กศึกษาพยาบาลศาสตร ในการศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยดานสัมพันธภาพมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (r
= 0.75) รองลงมา คือ ดานความรักในวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (r = 0.73)
และปจจัยดานสุดทาย คือ ดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = 0.52) และ
เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการคงอยูของนักศึกษาพยาบาล ที่
ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นสําคัญที่
นํามาอภิปรายผล ดังนี้
ปจจัยดานสัมพันธภาพ พบวา มีความสัมพันธกับการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ในระดับมาก (r = 0.75) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
อธิบายไดวา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร เมื่อเริ่มตนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็ไดเขารวม
กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตรและมหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับนักศึกษา ไดแก การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การรวมกิจกรรมเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ การรวมกิจกรรมที่
อาจารยและรุนพี่ตอนรับนองใหม ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการสรางความรักความผูกพันขึ้น เปน
การทําใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลของสถานศึกษา การที่ไดเรียนในสถานศึกษาที่ชอบทําใหมีความ
ผูกพันธตอสถานศึกษา ประกอบกับระยะเวลาที่เรียน อาจารยที่สอน การไดมีกิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน ทําใหรูสึกผูกพันกับสถาบันมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Hirschi (1996) เกี่ยวกับ
ความรูสึกผูกพันตอสถาบันการศึกษาของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก พบวาความเชื่อมั่นและขอ
ผูกมัดกับการศึกษาเกี่ยวของซึ่งกันและกันในแงของความผูกพันกับสถาบันการศึกษา เพราะ
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ความเชื่ อมั่ น จะเป น ผลให เ กิ ดข อผู กมั ดตามมา อัน เกิดเปน ความผูกพัน ขึ้น นอกจากนี้การมี
สัมพันธภาพดีกับเพื่อน มีความรักความผูกพันชวยเหลือเกื้อกูลกัน จะทําใหการเรียนมีความสุข
ไมเกิดปญหา ทําใหการเรียนสําเร็จได สอดคลองกับการศึกษาของ พิชฌายวีร สินสวัสดิ์ และ
เบญจวรรณ พิ ททาร ต (2559) พบว า ป จ จั ย ดานสัมพัน ธภาพระหวางนั ก ศึก ษากับ เพื่ อน มี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล ทําใหนักศึกษาเกิดความสุข
ในการเรียนและเรียนไดสําเร็จตามหลักสูตร
ดานความรักในวิชาชีพพยาบาล พบวา มีความสัมพันธกับการคงอยูของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร ในการศึกษาคณะพยาบาลศาสตรในระดับมาก (r = 0.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
เปนไปไดวาอาชีพพยาบาลเปรียบเหมือนนางฟาในชุดสีขาว เพราะพยาบาลเปนอาชีพที่นายกยอง มี
ความมั่นคง จึงเปนความใฝฝนของผูหญิงหลายคน ผูที่เขามาศึกษาในวิชาชีพนี้ จึงตองมีพื้นฐานใน
ดานของความรักในวิชาชีพ มีการศึกษาเหตุผลที่เขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตรของสถาบันแหงหนึ่ง
พบวา สวนใหญ มีความสนใจ/ความรักในอาชีพ (รอยละ 65.4) ซึ่งการเรียนพยาบาลนั้น นอกจาก
จะขยัน ตั้งใจเรียนแลว สิ่งที่ยังทําใหนักศึกษายังคงเรียนอยูในมหาวิทยาลัย คือ ความรักในวิชาชีพ
หากขาดความรักในวิชาชีพที่เลือก ก็ทําใหไมสามารถคงทนอยูในงานไดนาน นอกจากนี้ผลการวิจัย
ยังสอดคลองกับผลการวิจัย เรื่องเจตคติตอวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ ที่พบวา เหตุผลสวนใหญ ที่นักศึกษาพยาบาลเลือกเรียนในวิชาชีพ
การพยาบาลเพราะชอบ และรักในวิชาชีพการพยาบาล (อนัญญา คูอาริยะกุล และคณะ, 2557)
ความรักในวิชาชีพจะสงผลไปจนถึงการปฏิบัติงานหลังจากเรียนจบไปแลว เพราะหากทํางานโดยไม
มีความรักในอาชีพก็จะไมสามารถมีความสุขกับงานที่ทําได ทําใหตองลาออกจากงาน ดังนั้น การ
ทํางานที่รักที่ชอบจะทําใหคงอยูในงานไดนาน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร จิรวัฒนกุล และ
คณะ (2555) ที่พบวา ความสุขกับความคิดคงอยูในวิชาชีพของพยาบาลไทย กลาวคือ ความสุขเกิด
จากใจรักในวิชาชีพ และการชวยผูปวยและประชาชน เสมือนวา “ไดทําบุญทุกวันจากการใหการ
พยาบาล” และอุดมการณนี้เองที่หลอเลี้ยงจิตวิญญาณของพยาบาลใหเขมแข็ง สามารถคงอยู ใน
วิชาชีพนี้ได แมวาสวนใหญไมมีความสุขในการทํางาน
ดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับการคงอยูของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ในการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ในระดับปานกลาง (r = 0.52) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อธิบายได
ว า ในการศึ กษายุ คป จ จุ บั น นั กศึ กษาต องชํ า ระคาเลาเรีย นทางการศึกษา โดยอาศัย เงิน จาก
ครอบครัว เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลยังเปนผูที่ไมมีรายได สวนใหญจะไดรับเงินคาใชจายจาก
ผูปกครอง ซึ่งผูปกครองหรือครอบครัวของนักศึกษาสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง
ทั่วไป จึงอาจสงผลใหเกิดปญหาการเงินตามมาได ทําใหนักศึกษาลาออกจากการเรียนกอนสําเร็จ
การศึกษา จึงทําใหบางสถาบันการศึกษา มีโครงการกูยืมเงินเพื่อศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษาบาง
รายไดเลาเรียนตอ สอดคลองกับผลการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
ของภาครั ฐ ในระดั บ อุ ดมศึ กษาของประเทศไทย กลาววา การจัดตั้งกองทุน เงิน ให กูยื ม เพื่ อ
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การศึกษา (กยศ.) ขึ้น เพื่อมุงเนนที่จะใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดาน
การศึกษาในสังคม และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มี
รายไดนอย (สุดทาย ชัยจันทึก และคณะ, 2560) และอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยทําใหนักศึกษา
เกิดความมุมานะ และตั้งใจเรียนใหจบ เพราะความคิดเห็นวา เรียนจบเปนพยาบาลแลวจะไมตก
งาน สอดคลองกับการวิจัย เรื่องเจตคติตอวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ กลาววา ความรูสึกทางบวกตอวิชาชีพการพยาบาล สงผลตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาในวิชาชีพ ที่ปจจุบันวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่ขาดแคลน ดังนั้น เมื่อสําเร็จ
การศึกษายอมมีงานทําแนนอน (อนัญญา คูอาริยะกุล และคณะ, 2557)
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. จากผลการศึกษา สถาบันการศึกษาควรสงเสริมปจจัยดานสัมพันธภาพ ดานความรัก
ในวิ ช าชี พ ให เ กิ ดขึ้ น ในสถาบั น ตลอดไป อัน จะเปน การสรางความผูกพัน ยึดนักศึกษาไวใ ห
สามารถเรียนจนสําเร็จหลักสูตร ไมลาออกระหวางการเรียน
2. ควรสนับสนุนปจจัยทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดตั้งกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรที่มีผล
การเรียนต่ํา เนื่องจากเปนกลุมเสี่ยงทางดานผลการเรียน ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ และอาจ
เรียนไมสําเร็จตามหลักสูตร
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการคงอยูของนักศึกษาพยาบาล ที่ศึกษาในคณะ
พยาบาลศาสตร ของสถาบันการศึกษาอื่นในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก

ขั้นตอนการจัดทําวารสาร
ประกาศรับสมัครตนฉบับ

รับบทความตนฉบับ

ไมผาน
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กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความ

จัดพิมพและเผยแพร

แจงผูเขียนใหแกไข

แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  นาย
 นาง
 นางสาว
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ)
 ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
 อื่นๆ ..........................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .......................................................... โทรศัพทมือถือ ..........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
มีความประสงคขอสงผลงานวิชาการ เรื่อง :
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...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ประเภทผลงานวิชาการ
 บทความรับเชิญ
 บทความวิจัย  บทความวิชาการ
ขาพเจาขอรับรองวาผลงานนี้  เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
ผลงานนี้ยังไมเคยลงตีพิมพตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ
เผยแพรในที่อื่นๆ อีก นับจากวันที่ขาพเจาไดสงผลงานตนฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
.................................................................. ลายมือชื่อ เจาของบทความ
(................................................................)
วันที่ ...................................................

แบบรับรองพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................
วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบทความนี้ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเผยแพรในที่อื่นๆ
.................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วันที่ ...................................................

ใบสมัครสมาชิก
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................
 ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ”
 หนึ่งป 4 ฉบับ
ราคา 500 บาท
 สองป 8 ฉบับ
ราคา 800 บาท
ชําระผาน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 313-0-73505-4
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th วันที่ ………...
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 124
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jrihs@rtu.ac.th

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
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