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การตั้งครรภเสี่ยงสูง: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ
High Risk Pregnancy: The Nurse Midwife Roles
รัตนาภรณ ธนศิริจริ านนท 1
Rattanaporn Tanasirijiranont1
0

บทคัดยอ
พยาบาลผดุงครรภเปนบุคลากรสุขภาพ ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสตรีที่มีภาวะแทรกซ
อนทางอายุรกรรมและสูติกรรม ทั้งในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด ซึ่งปจจุบันพบวาทั่วโลกมี
แนวโนมสูงขึ้นเปนลําดับรวมทั้งในประเทศไทย ภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภเสี่ยงสูงผลกระทบต
อภาวะสุขภาพของมารดาทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งทารกในครรภ และทารกแรกเกิด อีกทั้ง
ยังสงผลตออัตราการตายมารดาและทารกปริกําเนิดสูงขึ้น ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภจึงมีบทบาท
สําคัญในการคนหา คัดกรอง การประเมิน ชวยในการการวินิจฉัยการตั้งครรภเสี่ยง รวมถึงใหการ
พยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหการตั้งครรภ
มีความปลอดภัย และชวยลดอัตราการตายของมารดาและทารก รวมถึงลดการเกิดความพิการของ
ทารกในครรภและทารกแรกเกิด
คําสําคัญ: การตั้งครรภเสี่ยงสูง ผดุงครรภ พยาบาลผดุงครรภ บทบาทพยาบาลผดุงครรภ
Abstract
The midwifery nurse is a health care provider who has an important role
among the caring of high risk pregnant women who face with problems of medical
and obstetrical during the period of pregnancy, intrapartum and postpartum.
Recently, the trend of high risk pregnancy has increasing as gradually such global and
Thailand. Complications of high risk pregnancy effect to the physical and psycological
of pregnant mother, fetus and newborn. They gain of the rates of mathernal death,
still birth, and neonatal death. Therefore, the midwifery nurse should perform their
roles for investigaing, screening, assessing, and assitting to diagnose high risk pregnancy
through the good quality and effectively of the nurse midwife nursing which aims to
support safty pregnancy, reduce the rate of maternal and neonatal mortality, and
also fetal and neonatal malbility.
Key words: High risk pregnancy, Midwifery, Midwifery nurse, The Nurse Midwife Roles
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บทนํา

การตั้งครรภเสี่ยงหรือการเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภที่พบรวมกับการตั้งครรภ อาจมี
ผลเสียทั้งทางรางกายหรื อจิตใจต อมารดาหรื อทารกในครรภ ซึ่งการตั้งครรภเสี่ยงหรือการเกิด
ภาวะแทรกซอนขณะตั้ งครรภที่ พบ อาจเป นไดทั้งภาวะที่ไมมีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเปน
อันตรายถึงชีวิตของทั้งมารดาหรือทารกในครรภได ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภจึงควรมีการเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย ปจจัยเสี่ยง เพื่อชวยในการประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ การวินิจการ
ตั้งครรภเสี่ยง รวมถึงใหการพยาบาลสตรีตั้งครรภอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะชวยใหการ
ตั้งครรภเสี่ยงสูงนั้นมีความปลอดภัย และลดอัตราการตายของมารดาและทารกในครรภได

สถานการณและแนวโนมการตั้งครรภเสี่ยงสูง
การตั้งครรภเสี่ยงสูง (High risk pregnancy) หมายถึง การตั้งครรภที่สตรีตั้งครรภและ/หรือ
ทารกในครรภ มีความเสี่ยงเปนอันมากหรืออยางสูงที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพ และ/หรือเสียชีวิต
ระหวางการตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอด (WHO, 2016) จากการสํารวจของ องคการอนามัย
โลกในป ค.ศ. 2018 พบวาการตายของมารดาทั่วโลกมีจํานวนรวม 140,000 รายรายตอป เฉลี่ย
เปน 830 รายตอวันจากจํานวนการตั้งครรภ/การคลอดบุตร โดยพบวาแนวโนมอัตราตายของ
มารดา (Maternal Mortality Rate: MMR) (จํานวนมารดาที่ตายดวยสาเหตุเนื่องมาจากการ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วันหลังคลอด เมื่อเทียบกับจํานวนเด็กเกิดมีชีพในป
เดียวกัน 100,000 คน) ตั้งแตป ค.ศ. 1990 – 2013 ทั่วโลกมีอัตราการตายมากสุดในภูมิภาคของ
ทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง ตามลําดับ และรอยละ 99 เกิดขึ้น
ในประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา กลุ ม ประเทศยากจน ห า งไกลความเจริ ญ และมี ป ญ หาในการ
ติดตอสื่อสาร นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามกลุมวัยของมารดา พบวากลุมมารดาที่ตั้งครรภวัยรุน มี
ปญหาการตั้งครรภเสี่ยงสูง ความผิดปกติขณะตั้งครรภ และมีอัตราเสียชีวิตมากกวาสตรีตั้งครรภ
ชวงวัยอื่น ดังนั้นทักษะการดูแลใหการรักษาและพยาบาลกอนการตั้งครรภ ระหวางการตั้งครรภ
และภายหลังการคลอดบุตรจากบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลจึงเปนสิ่งสําคัญในการลด
อัตราการตายของมารดาและทารก (WHO, 2018)
การตั้งครรภเสี่ยงสูง พบไดประมาณรอยละ 7 - 21 ของการตั้งครรภปกติ โดยผลกระทบตอ
มารดาพบวาการตั้งครรภเสี่ยงสูงที่มารดามีภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertensive disorder) การ
ติดเชื้อ (Infection) การตกเลือด (Hemorrhage) และภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นของปอด (Pulmonary
embolism) เหล านี้ เป นสาเหตุ ที่ ทําใหเกิ ดการเสี ยชี วิ ตของการตั้ งครรภ และการคลอดทั่ วโลก
นอกจากนี้การตั้งครรภเสี่ยงยังมีผลกระทบตอทารกในครรภและทารกแรกคลอด สงผลใหเกิดการ
เสี ยชี วิ ตของทารก (Neonatal death) ที่ อาจมี สาเหตุ จากความพิ การแต กํ าเนิ ด (Congenital
anomalies) การคลอดก อนกํ าหนด (Preterm labor) น้ํ าหนั กตั วแรกคลอดน อย (Low birth
weight: LBW) กลุมอาการของทางเดินหายใจลมเหลว (Respiratory Distress Syndrome: RDS) ซึ่ง
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มักเกี่ยวของกับภาวะเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นกับมารดาขณะตั้งครรภ (WHO, 2016) ทั้งนี้การเกิดความเสี่ยง
สูงขณะตั้งครรภนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยงและปจจัยสงเสริมตางๆ
สถานการณและแนวโนมครรภเสี่ยงสูงในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (กระทรวงสาธารณสุข,
2558) พบวาการตายของมารดารอยละ 56.6 มาจากสาเหตุที่ปองกันไดคือ การตกเลือดหลังคลอด
และ 2 ใน 3 ของการตาย เกิดจากการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ หรือภาวะ
โรคที่สตรีตั้งครรภเคยเปนอยูแลว และจากการสํารวจในป พ.ศ. 2559 (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
พบวาอัตราสวนการตายของมารดาเปน 26.6 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย (เกณฑเปาหมายไมเกิน
15 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย) อัตราตายของทารกแรกเกิด (28 วันหลังคลอด) เปน 3.5 ตอ
1,000 ทารกเกิดมีชีพ (เกณฑเปาหมายไมเกิน 5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) และยังพบวาทารกแรก
เกิดน้ําหนัก ≤ 2,500 กรัม เปนรอยละ 11.1 (เกณฑเปาหมายไมเกินรอยละ 7) จากสถิติดังกลาว
พบวาแนวโนมของการตั้งครรภเสี่ยงสูงที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภและทารกใน
ครรภยังคงมีอัตราสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัยโลกไดกําหนด
เปาหมายไว เนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมกับมีความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่
เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของสตรีตั้งครรภ (กรรณิการ กันธะรักษา, 2562) ไดแก
1. ความกาวหนาของเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธที่กาวหนาทําใหสตรีตั้งครรภสามารถ
ตั้งครรภไดแมอายุมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการตั้งครรภจากการตั้งครรภอายุครรภ
2. ปจจัยเสี่ยงทางดานพฤติกรรม
2.1. พฤติกรรมการบริโภคที่ปจจุบันพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภสวนใหญนิยมอาหารปง
ยาง อาหารสําเร็จรูป อาหาร fast food เปนตน ไปรวมกับการทํางานที่พึ่งพาเทคโนโลยีเปนสวนใหญ
ทําใหสตรีตั้งครรภมีภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน ทําใหเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ
เพิ่มขึ้น เชน ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
เปนตน
2.2 สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหสตรีตั้งครรภมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชยาและสารเสพ
ติด เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ แอมเฟตามีน เปนตน ทําใหทารกในครรภเสี่ยงตอการเกิดความ
พิการ
2.3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้น จากคานิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร ซึ่งปจจุบันพบการตั้งครรภเร็วขึ้นในวัยเด็กและวัยรุน ทําใหเกิดการตั้งครรภไมพึง
ประสงคและการตั้งครรภไมพรอม สถิติวัยรุนไทยคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน มีจํานวนมากเปน
อันดับของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว นอกจากนี้ยังพบวาปจจุบันยังพบวาสตรีตั้งครรภมี
ความเสี่ ยงต อการมี เพศสั มพั นธ ที่ ไม ปลอดภั ย มี ความเสี่ ยงต อการติ ดเชื้ อของโรคติ ดต อทาง
เพศสัมพันธเพิ่ มขึ้ น รวมถึ งการกลับมาระบาดของการติดเชื้ อซิฟลิส ซึ่งพบมากขึ้นในกลุมสตรี
ตั้งครรภเชนกัน
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2.4 กลุมสตรีตั้งครรภที่มีภาวะโรคกอนการตั้งครรภ ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งภาวะของการเกิดโรคดังกลาว อาจทําใหการดําเนินของ
โรครุนแรงขึ้นขณะตั้งครรภ เนื่องจากสรีรวิทยาของสตรีตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะระบบ
ตางๆที่สําคัญ (target organ) จึงทําใหสตรีตั้งครรภเกิดความเสี่ยงสูง
จากแนวโนมดังกลาวขางตนรวมกับปจจัยเสี่ยงและสงเสริมที่พบเพิ่มขึ้น จึงทําใหสตรี
ตั้งครรภมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากปจจัยเสี่ยงและปจจัยสงเสริมในการตั้งครรภเสี่ยงสูงในสตรีตั้งครรภ
ทั่วไป
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยสงเสริมของการตั้งครรภเสี่ยงสูงขณะตั้งครรภ
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยสงเสริมของการเกิดภาวะเสี่ยงสูงขณะการตั้งครรภ แบงออกเปน 4
ด า นคื อ ป จ จั ย เสี่ ย งด า นชี ว กายภาพ (Biophysical risk factors) ป จ จั ย เสี่ ย งด า นจิ ต สั ง คม
(Psychosocial risk factors) ปจจัยเสี่ยงดานสังคมเศรษฐกิจ (Sociodemographic risks) และ
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Environmental risk factors) (กนกวรรณ ฉันธนะมงคล, 2559;
นันทพร แสนศิ ริพันธ และฉวี เบาทรวง, 2560; ปยนันท ลิม เรืองรอง, 2560; อําไพ จารุวัช
ร พ า ณิ ช กุ ล , 2557; Cunningham, et. al, 2018; Jordan, Engstrom, Marfell & Faeley,
2014; Simpson & Creehan, 2014) ดังนี้
1. ปจจัยเสี่ยงดานสรีรชีววิทยา (Biophysical risk factors) เปนปจจัยที่เกิดจากสตรี
ตั้งครรภ หรือทารกในครรภและมีผลกระทบตอพัฒนาการ หรือการทําหนาที่ของสตรีตั้งครรภหรือ
ทารกในครรภ หรือทั้งสตรีตั้งครรภและทารกในครรภ ซึ่งปจจัยเสี่ยงดานสรีรชีววิทยา ไดแก
1.1 พันธุศาสตร (Genetic) ในสตรีตั้งครรภที่มีประวัติครอบครัวหรือการตั้งครรภที่ผาน
มา ไดแก ทารกมีภาวะพิการแตกําเนิด ความผิดบกพรองของยีนส (Defective genes), ความผิดปกติ
ทางโครโมโซม (Chromosome anomalies), การตั้งครรภแฝด (Multiple pregnancy), ทารกแรก
เกิ ด ตั ว โต (Giant baby หรื อ Macrosomia ) ทารกแรกเกิ ด ตั ว โตกว า อายุ ค รรภ (Large for
Gestational Age: LGA) และความผิดปกติของการเขากันของกลุมเลือด (ABO Incompatibility) ทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสตรีตั้งครรภคือ การตั้งครรภแฝด เกิดความวิตกกังวล และความเครียด และ
ผลกระทบตอทารกในครรภ คือ ทารกเกิดความพิการแตกําเนิด มีความผิดปกติของโครโมโซม ทารก
ตัวโต ทารกมีความผิดปกติในการเขากันของกลุมเลือด
1.2 ภาวะโภชนาการ (Nutritional status) หากสตรีตั้งครรภมีภาวะทุพโภชนาการ อาจ
ทํ าให เกิ ดผลกระทบต อสตรี ตั้ งครรภ คื อ น้ํ าหนั กตั วเพิ่ มขึ้ นน อยหรื อมากกว าเกณฑ ปกติ แท ง
(Abortion) หรือเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ผลกระทบตอทารกในครรภ คือ ทารกในครรภจะมี
น้ําหนักนอยหรือขาดสารอาหารเรื้อรัง คลอดกอนกําหนด พัฒนาการในครรภลาชากวาอายุครรภ
(Intra Uterine Growth Restriction) คลอดตาย (Still birth) คลอดติดขัด (Distocia) และมีความ
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เสี่ยงตอการตายภายใน 7 วันแรกหลังคลอดสูง หรือในสตรีตั้งครรภที่ขาดไอโอดีน อาจทําใหทารกมี
ความพิการทางสมอง เปนใบ และการเจริญเติบโตชะงักได
1.3 ความผิดปกติทางอายุรกรรมและสูติกรรม (Medical and obstetric disorders) ทั้ง
การตั้งครรภปจจุบันและประวัติการครรภครั้งกอน เชน การมีบุตรยาก (Infertility) การตั้งครรภนอก
มดลูก (Ectopic pregnancy) และการแทง ทารกตายคลอด หรือเสียชีวิตในระยะแรกเกิด การคลอด
กอนกําหนด การคลอดทารกตัวใหญ จํานวนครั้งในการคลอด ประวัติการผาตัดคลอด เปนตน
1.3.1 ประวัติของมารดาทางอายุรกรรม (maternal medical history) ที่มีผลตอ
การตั้งครรภไดแกโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน โรคของตอมธัยรอยด โรคทางระบบ
ทางเดินอาหาร โรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง และโรคไต
1.3.2 ประวัติการตั้งครรภปจจุบัน (current obstetric status) ไดแก การไมมา
ฝากครรภ/ฝากครรภชา การมีเลือดออกกอนคลอด (antepartum hemorrhage) การตั้งครรภแฝด
(multifetal pregnancies) ภาวะความดั น โลหิ ตสู งขณะตั้ ง ครรภ (pregnancy induced
hypertension: PIH) ถุ งน้ํ าคร่ํ าแตกก อนกําหนด (premature rupture of membrane: PROM)
ทารกในครรภพัฒนาการลาชา (intra uterine growth retardation: IUGR) การตั้งครรภยาวนาน
(prolonged pregnancy) ทารกในครรภผิดปกติ (abnormal fetus) ทารกในครรภอยูในทาและสวน
นํ าผิ ดปกติ (abnormal presentation and position) และภาวะน้ํ าคร่ํ ามากหรื อน อยกว าปกติ
(polyhydramnios and oligohydramnios)
1.4 ปจจัยดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (Health behavior risks) เชน การสูบ
บุหรี่ (smoking) ของสตรีตั้งครรภหรือการสูดดมควันบุหรี่ การบริโภคเคเฟอีน (Caffeine) ที่อาจ
สงผลกระทบใหทารกแรกเกิดเสี่ยงตอการเกิดน้ําหนักนอย (Low Birth Weight: LBW) เพิ่มอัตราการ
ตายของทารกแรกเกิด (Neonatal Mortality Rate: NMR) แทง (abortion) คลอดกอนกําหนด (preterm labor) ถุงน้ําคร่ําแตกกอนกําหนด (Premature Rupture of Membrane: PROM) นอกจากนี้
การบริโภคหรือดื่มแอลกอฮอล (Alcohol) และการใชยาและสารเสพติด (Drugs) อาจทําใหทารกเกิด
ภาวะติดแอลกอฮอล (Fetal Alcohol Syndromes: FASs), ทารกไดรับผลกระทบจากแอลกอฮอล
(Fetal Alcohol Effects: FAEs), การบกพรองทางการเรียนรู (Learning disabilities: LD), สมาธิสั้น
(Hyperactivity) เปนตน
2. ปจจัยเสี่ยงดานจิตใจ (Psychosocial risks) ไดแก ปจจัยเสี่ยงดานจิตใจของสตรีตั้งครรภ
ไดแก การปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวในการเปลี่ยนบทบาทสูการเปนมารดา และยังเกี่ยวของกับสภาพ
จิตใจของสตรีตั้งครรภที่อาจสงผลตอการดูแลครรภ คลอด และหลังคลอด ไดแกสภาวะจิตอารมณ
ความเครียด การจัดการกับความเครียด สถานภาพและบทบาทในครอบครัว (Family status and
family roles factors) เชน การขาดผูสนับสนุนดูแลขณะตั้งครรภ สถานภาพครอบครัวที่แตกแยก
การขัดแยังในบทบาทของการเปนแม (Mothernal role conflict) ยอมสงผลกระทบตอการดูแล
ครรภใหเปนไปตามคุณภาพ การดูแลตนเองที่ไมดีขณะตั้งครรภ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการฝาก
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ครรภครั้งแรกชากวาเกณฑ 12 สัปดาหได (Late Antenatal Care) ซึ่งมักจะพบในกลุมของสตรีที่
ตั้งครรภไมพึงประสงค และการตั้งครรภในวัยรุน โดยระหวางการฝากครรภอาจพบปญหาเชน การไม
มาฝากครรภตามนัด (loss ANC follow up) น้ําหนักไมขึ้นตามเกณฑขณะตั้งครรภ ทารกในครรภมี
ภาวะ IUGR และมีการติดเชื้อของโรคติดตอทางเพศสัมพันธขณะตัง้ ครรภ เปนตน
3. ปจจัยเสี่ยงดานสังคมเศรษฐกิจ (Sociodemographic risks) ไดแก การที่สตรีตั้งครรภ
และครอบครัวมีรายไดต่ํา การขาดการเขาถึงระบบสุขภาพ การตั้งครรภวัยรุน การตั้งครรภอายุมาก
จํานวนการตั้งครรภ สถานภาพสมรส สภาพแวดลอมในการดูอาศัย และเชื้อชาติศาสนา ที่มีผลตอ
การดูแลและเขาถึงการบริการสุขภาพขณะตั้งครรภ ที่มีผลกระทลตอสุขภาพของสตรีตั้งครรภและ
ทารกในครรภทั้งทางตรงและทางออมได
4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment factors) ไดแกการติดเชื้อตางๆขณะตั้งครรภ การ
ไดรับสารกัมภาพรังสี การไดรับสารพิษตางๆขณะตั้งครรภ (Teratogen) รวมถึงการสูบหรือสูดดม
ควันบุหรี่ ที่อาจสงผลใหทารกในครรภ เชน การแทง ทารกตายในครรภ ทารกพิการแตกําเนิด คลอด
กอนกําหนด ทารกในครรภมีพัฒนาการลาชา และทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย เปนตน
เกณฑการประเมินความเสี่ยงสูงขณะตั้งครรภ
การใช เ กณฑ ป ระเมิ น การตั้ ง ครรภ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง นั้ น มี ห ลายมี ห ลายรู ป แบบการ
ประเมินความเสี่ยงซึ่งขึ้นอยูกับการใชเกณฑของการประเมินและคัดกรองปจจัยเสี่ยงตางๆเปน
หลักในการพิจารณา สําหรับประเทศไทย ปจจุบันกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได
กําหนดแบบประเมินความเสี่ยงของสตรีต้ังครรภใชซักประวัติ สตรีตั้งครรภในการมาฝากครรภ
ครั้งแรก โดยประเมิ นความเสี่ยงจากประวั ติการตั้งครรภและการคลอดในอดีต ประวัติการ
ตั้งครรภปจจุบัน และประวัติทางอายุรกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประวัติการตั้งครรภและการคลอดในอดีต ไดแก ประวัติวาสตรีตั้งครรภเคยมีทารกตาย
ในครรภหรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก) เคยแทง 3 ครั้ง ติดตอกันหรือมากกวาติดตอกัน เคย
คลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม หรือคลอดเมื่ออายุครรภนอยกวา37 สัปดาห เคยคลอด
บุตรน้ําหนักมากกวา4,000 กรัม เคยเขารับการรักษาพยาบาลความดันโลหิตสูงระหวางตั้งครรภ
หรือครรภเปนพิษ และเคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ เชน เนื้องอกมดลูก ผาตัดปากมดลูก
ผูกปากมดลูก ฯลฯ หรือไม
ประวัติการตั้งครรภปจจุบัน ไดแก การตั้งครรภแฝด สตรีตั้งครรภมีอายุนอยกวา 17 ป
หรืออายุมากกวา 35 ป (นับถึง EDC) มีหมูเลือด Rh Negative มีเลือดออกทางชองคลอด มีกอน
ในอุงเชิงกราน คาความดันโลหิต Diastolic ≥ 90 mmHg และดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 กก./ตรม.
หรือไม ประวัติทางอายุรกรรม ไดแก ภาวะโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ การใชยา
และสารเสพติด การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และ/หรือคนใกลชิดสูบบุหรี่ และโรคอายุรก
รรมอื่นๆ เชน ไทรอยด SLE เปนตน
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จากเกณฑการประเมินนี้ หากพบวาสตรีตั้งครรภมีภาวะเหลานี้แมเพียงขอเดียว ให
สรุปวาเปนการตั้งครรภเสี่ยง ตองสงตอเพื่อไดรับการดูแลพิเศษ และ/หรือประเมินเพิ่มเติม และ
ทําคลอดโดยสูติแพทย
บทบาทพยาบาลผดุงครรภตามมาตรฐานวิชาชีพการผดุงครรภ
พยาบาลผดุงครรภจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณและแนวโนมของ
สตรีตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงสูง หรือแทรกซอน เพื่อใหสามารถปฏิบัติบทบาทพยาบาลผดุงครรภ
ตามมาตรฐานวิชาชีพไดอยางแทจริง ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ หมายถึง บุคคล
ซึ่งขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภจากสภาการ
พยาบาล ซึ่งผูที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ตองรักษามาตรฐานวิชาชีพของการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามที่สภาการพยาบาลกประกาศไดกําหนดไว
(สภาการพยาบาล, 2562)
กรรณิ ก าร กั น ธะรั ก ษา (2562) ได อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ บทบาทพยาบาลผดุ ง ครรภ ต าม
มาตรฐานการผดุงครรภ (Midwifery standards) พ.ศ. 2562 (ประกาศสภาการพยาบาล, 2562)
ประกอบดวย 3 หมวด ไดแก มาตรฐานเชิงโครงสราง มาตรฐานเชิงกระบวนการ และมาตรฐาน
เชิงผลลัพธ ซึ่งมาตรฐานเหลานี้มีความเกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของพยาบาลผดุงครรภทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยมาตรฐานเชิงโครงสราง เปนการพิจารณาและประเมินเกี่ยวกับระบบ
โครงสราง และการบริหารงานการผดุงครรภ (Midwifery Structure and Management) ใน
ระดับโรงพยาบาล และหนวยงาน วามีการกําหนดโครงสรางไวอยางไร รวมไปดึงลําดับในการ
ปฏิบัติก ารพยาบาลผดุ งครรภ ภายใต บริ หารงานการผดุงครรภใ นแตละหนวยงานในองคกร
พยาบาลและโรงพยาบาล
มาตรฐานเชิ ง กระบวนการ เป น การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของพ ยาบาลผดุ ง ครรภ
)Midwifery Practice) เมื่อพิจารณาแลวพบวาหมวดที่ 2 มีความเกี่ยวของโดยตรงกับพยาบาล
ผดุงครรภ ซึ่งในหมวดนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 9 มาตรฐาน และมีขอกําหนดไวรวม 39 ขอ
ในทีนี้จะขออธิบายเพียงมาตรฐาน และขอกําหนดที่มีความเกี่ยวของกับบทบาทของพยาบาลผดุง
ครรภในการดูแลครรภเสี่ยงสูง ดังรายละเอียดตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 การปฏิ บั ติ ก ารผดุ ง ครรภ ทั่ ว ไป (General midwifery practice)
ประกอบดวยขอกําหนด 5 ขอ ดังนี้
1.1 ปฏิบัติการผดุงครรภแบบองครวม คํานึงถึงจริยธรรมและยึดผูรับบริการเปน
ศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม
1.2 ใชกระบวนการผดุงครรภ (Midwifery Process) เปนเครื่องมือในการใหการ
ดูแลผูรับบริการ
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1.3 ประยุ ก ต แ นวปฏิ บั ติก ารผดุ งครรภ หลักฐานเชิงประจักษ นวัตกรรม และ
ความรูจากการวิจัย มาใชในการปฏิบัติการผดุงครรภไดอยางถูกตองและเหมาะสมทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
1.4 ใหผูรับบริการมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดแผนการดูแล
1.5 มีการประสานความรวมมือระหวางทีมการผดุงครรภ ทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพ และเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดูแลที่เหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 การดูแลกอนและระหวางการตั้งครรภ (Care before and during
pregnancy/Antenatal care) ประกอบดวยขอกําหนด 6 ขอ โดยขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการ
ใหก ารพยาบาลผดุ งครรภ ของสตรีตั้งครรภ เสี่ยงสูงคือขอกําหนดที่ 2.5 เกี่ยวกับการจัดการ
เบื้ อ งต น สตรี ตั้ ง ครรภ ที่ มี ภ าวะแทรกซ อ น (First line management of high risks and
complications in pregnancy) พยาบาลผดุงครรภมีบทบาทในการคัดกรอง ประเมิน จัดการ
เบื้องตน ปฏิบัติการดูแลที่เหมาะสมเพื่อปองกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอนในสตรีตั้งครรภและ
ทารกในครรภ เชน การตั้งครรภวัยรุน ภาวะซีดขณะตั้งครรภ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ภาวะเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด ทารกในครรภเสี่ยงตอการพรอง
ออกซิเจน การเจริญเติบโตของทารกไมเปนไปตามอายุครรภ เปนตน และพยาบาลผดุงครรภยังมี
บทบาทในการสงตอเพื่อรับการรักษาตามนโยบายการปฏิบัติของประเทศ
มาตรฐานที่ 5 ปฏิ บั ติ ก ารผดุ ง ครรภ เ พื่ อ รั ก ษาชี วิ ต (Life-saving midwifery
practice) ประกอบดวยขอกําหนด 8 ขอ โดยขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการใหการพยาบาลผดุง
ครรภของสตรีตั้งครรภเสี่ยงสูงคือขอกําหนดที่ 5.2 เกี่ยวกับการจัดการรักษาชีวิตจากภาวะชัก
จากความดั น โลหิ ต สู ง ร ว มกั บ การตั้ ง ครรภ (Life-saving management of eclampsia)
พยาบาลผดุงครรภมีบทบาทในการประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะชักจากความดัน
โลหิตสูงรวมกับการตั้งครรภ ใหความชวยเหลือเบื้องตนตามศักยภาพของสถานบริการนั้นๆ
รวมถึงสงตอเพื่อใหการรักษาอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ ประกอบดวยขอกําหนด
3 ขอ ดังนี้
7.1 พัฒนาแนวปฏิบัติทางการผดุงครรภใหถูกตองเหมาะสม และทันสมัย
7.2 พัฒนานวัตกรรมการผดุงครรภที่ตอบสนองตอการใหบริการการผดุงครรภ
7.3 ทบทวน ประเมินและปรั บปรุงคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 8 การจัดการการดูแลตอเนื่อง ประกอบดวยขอกําหนด 4 ขอ ไดแก
8.1 การประเมิ น วางแผน และจั ด การการดู แ ลต อ เนื่ อ งร ว มกั บ ที ม สุ ข ภาพ
ผูรับบริการ และครอบครัว
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8.2 พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผูรับบริการและครอบครัว รวมทั้ง
ประสานการใชแหลงประโยชนในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม
8.3 ส ง ต อ การดู แ ลผู รั บ บริ ก ารที่ ต อ งการการดู แ ลอย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถานบริการ
8.4 มีระบบและกลไกติดตาม ประเมินผลการดูแลอยางตอเนื่อง และนําผลไป
พัฒนาการผดุงครรภ
มาตรฐานที่ 9 การบันทึกและรายงานการผดุงครรภ ประกอบดวยขอกําหนด 4 ขอ
ดังนี้
9.1 บั น ทึ ก ข อ มู ล สํ า คั ญ 4 ส ว น ประกอบด ว ย การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การ
ประเมินปญหาและความตองการของผูรับบริการ กิจกรรมการผดุงครรภ และการประเมินผล
ภายหลังการปฏิบัติการผดุงครรภ
9.2 บันทึกขอมูลสําคัญที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของผูรับบริการที่
ถูกตอง เปนจริง และมีความตอเนื่อง
9.3 รายงานการปฏิ บัติก ารผดุงครรภ เพื่อสื่อสารในทีม การผดุงครรภ ทีม การ
พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลผูรับบริการไดอยางถูกตอง
9.4 ติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพการบันทึก และรายงานการผดุงครรภอยาง
ตอเนื่อง
มาตรฐานเชิ ง ผลลั พ ธ เป น มาตรฐานที่ป ระเมิน และพิ จ ารณาผลลัพ ธ การผดุ งครรภ
(Midwifery outcomes) เมื่อพิจารณาแลวพบวาหมวดที่ 3 ผลลัพธการผดุงครรภ (Midwefery
outcomes standards) มี ค วามเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ พยาบาลผดุ ง ครรภ ซึ่ ง ในหมวดนี้
ประกอบดวยมาตรฐานยอย 2 มาตรฐาน และมีขอกําหนดไวรวม 7 ขอ ในทีนี้จะขออธิบายเพียง
มาตรฐานที่ 2 ที่มี 3 ขอกําหนดยอย ที่มีความเกี่ยวของกับบทบาทของพยาบาลผดุงครรภในการ
ดูแลครรภเสี่ยงสูง ดังรายละเอียดตอไปนี้
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการผลลัพธการผดุงครรภ ประกอบดวย 3 ขอกําหนด
ยอย ดังนี้
2.1 มีระบบการคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ สอดคลองกับบริบทของ
องคกร วัดและประเมินไดสามารถสะทอนผลลัพธของการใหบริการ และตอบสนองเปาหมาย
ของหนวยงานหรือองคกร
2.2 มีการวิเคราะหคนสาเหตุของปญหา (Root cause analysis) ติดตามผลลัพธ
ตามหลักวิชาการ มีการสังเคราะหและประมวลผลที่แสดงปจจัยเชื่อมโยงที่มีผลลัพธการผดุง
ครรภอยางตอเนื่อง
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2.3 มีการนําผลการวัดและประเมินตามตัวชี้วัดผลลัพธมาใชในการแกไขปญหาการ
วางแผน และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ใช ก ารเที ย บเคี ย ง (Benchmarking)
ผลลัพธการผดุงครรภ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการผดุงครรภสูความเปนเลิศ
สรุป

พยาบาลผดุ งครรภมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ และแนวโนมของสตรี
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงสูง จะทําใหปฏิบัติบทบาทพยาบาลผดุงครรภตามมาตรฐานวิชาชีพได
อยางมีคุณภาพ ตั้งแตกระบวนการการคนหา การคัดกรองปจจัยเสี่ยงสูง การประเมินความเสี่ยง
ของการตั้ ง ครรภ การวิ นิ จ การตั้ ง ครรภ เ สี่ ย งสู ง และการพยาบาลสตรี ตั้ ง ครรภ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ จะชวยใหการตั้งครรภมีความปลอดภัย และลดอัตราการตายของมารดาและทารก
ในครรภจากการตั้งครรภเสี่ยงสูงได
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รูปแบบการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดน้ําตาลในเลือดต่าํ ในผูปวยเบาหวาน
THE MODEL SCREENING RISKS OF HYPOGLYCEMIA AMONG
DIABETIC PATIENTS
เตือนใจ ภูสระแกว 1
Thuanjai Poosakaew1
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางแบบคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน แบงเปน 2 ระยะ คือ การวิจัยระยะที่ 1 เปนการศึกษาแบบ Case–
Control Study เพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน เก็บ
ขอมูลกับผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลและมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว จํานวน 360
คน วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยคํ า นวณหาค า OR (Odds Ratio) และช ว งความเชื่ อ มั่ น 95%
Confidence Interval ของ OR โดยการใช ส ถิติ Multiple Logistic Regression สําหรับการ
วิจัยระยะที่ 2 เปนการนําปจจัยเสี่ยงที่ไดในระยะที่ 1 มาสรางแบบคัดกรองในครั้งนี้ โดยเก็บ
ขอมูลกับผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ ตึกผูปวยนอก จํานวน 1,200 คน และมีการติดตามกลุม
ตัวอยางทุกคนวาเกิดเหตุการณภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและนอนโรงพยาบาลหรือไม เปนเวลา 10
เดือน ตรวจสอบคุณสมบัติของแบบคัดกรอง โดยพิจารณาคาพื้นที่ใตโคง ROC และ95 % CI
หาค า cut off point ที่ เ หมาะสม ค า ความไว (Sensitivity) ความจํ า เพาะ (Specificity)
ประสิ ท ธิ ภ าพ(Accuracy of test) ของแบบคั ด กรอง การประเมิ น ค า พยากรณ ( Predictive
value) และคา Likelihood Ratio โดยมีผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเปน Gold standard
ผลการวิ จั ย ระยะที่ 1 พบว า ป จ จั ย เสี่ ย งการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ในผู ป ว ย
เบาหวานที่นอนโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การไดรับยาเบาหวานชนิดฉีด
(OR=75.20; %95CI=4.91-71.41) การไมพกน้ําตาล ลูกอม หรือขนมหวานไวติดตัวเปนประจํา
ทุกครั้ง (OR=13.89;%95CI=1.92-100.31) การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานอยางนอย
หนึ่งครั้งใน 1 สัปดาหที่ผานมา(OR=8.83;%95CI=2.58-30.20) การเคยเพิ่มหรือลดขนาดของยา
เบาหวานดวยตนเอง(OR=62.6;%95CI=1.30-33.70) และการไมมีความรูความเขาใจในอาการ
และอาการแสดงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (OR=7.97;%95CI=1.97-32.22) ซึ่งไดรับการ
ตีพิมพใน Journal of Diabetes Mellitus, 2014, 4, 165-171 สําหรับผลการวิจัยระยะที่ 2 ได
1Ph.D.,

M.N.S., R.N. Work Place: Advanced Medical Emergency Technician Department, Sirindhorn College of
Public Health, Khon Kaen, THAILAND.40000.
e-mail: poosakaew@gmail.com, Tel. 081-9645353

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.3 No.1 January-March 2019

13

แบบคัดกรองความเสี่ยงภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและกําหนดน้ําหนักคาคะแนนความเสี่ยงของแต
ละตัวแปรโดยการใชคาสัมประสิทธิ์เบตา ผลของคาคะแนนความเสี่ยงรวมแตละคนอยูระหวาง 0
ถึง 12 คะแนน จากการประเมินคาพื้นที่ใตกราฟ ROC พบวา คา AUC เทากับ 0.814 (95 %
CI=0.783-0.846) ซึ่งอยูในระดับดี และพบวา จุดตัดที่ 5 เปนจุดตัดที่เหมาะสมในการประเมิน
เกณฑคะแนนความเสี่ยง ซึ่งใหคาความไว(sensitivity) เทากับ 82.1% (95%CI=0.74-0.91)
ความจําเพาะ (specificity) เทากับ 75.9 %(95%CI=0.74-0.77) โอกาสเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําเมื่อผลเปนบวก (PPV) เทากับ 43.8 % (95%CI=0.41-0.47) และโอกาสไมเกิดภาวะ
น้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า เมื่ อ ผลเป น ลบ (NPV) เท า กั บ 94.8% (95%CI=0.94-0.95) และค า
Likelihood Ratio Positive (LR +) เทากับ 3.41 และคาความถูกตองของแบบคัดความเสี่ยง
การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Accuracy of test) เทากับ 77.1%
คําสําคัญ: แบบคัดกรองความเสี่ยง, ปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
Abstract
The aim of study was developed a screening risks scoring system for
hypoglycemia among diabetic patients. The study consisted of 2 phases as follows:
Phase 1 was a case- control study designed to find potential risk factors that may
have led to hypoglycemia among diabetic patients. The quality of the research
tool was verified for validity and reliability. The sample of 360 patients met the
criteria. The data was analyzed by calculating adjusted odds ratios, 95% CI of the
ORs using multiple logistic regression models. Phase 2 was the subsequent
creation of a screening tool based on the risk factors identified from the first phase.
A population-based cohort of 1,200 participant, We observed individuals who were
admitted with hypoglycemia at baseline for 10 months for the development of
screening risks. Multivariate logistic regression model coefficients were used to
assign a score to each category of the variable categorist. The screening risk score
value was derived from a receiver operating characteristic curve and the 95% CI
in order to find a suitable cut-off point. The evaluate of validity and precision for
the screening risk score was considered sensitivity, specificity, accuracy, predictive
value and Likelihood Ratio of the test. The validity of the score was tested in
patients receiving treatment at the outpatient department by prospective followup of 10 months. The gold standard of the study was fasting blood sugar.
Results: The first phase is Risk Factors for Hospitalization Due to
hypoglycemia in Diabetic Patient in North Thailand. It was published in Journal of
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Diabetes Mellitus, 2014. For the second phase, screening tool for assessing risks of
hypoglycemia among diabetic patients has been developed. The risk score of each
independent variable or each item of the tool was obtained by using the beta
coefficients of the equation deriving from the multiple logistic regression model.
The risk score for each participant ranged from 0 to 12 points. The quality of the
screening risk was estimated as follows: the area under the ROC curve was 0.814
(95%CI=0.783-0.846; P-value < 0.001), which was good, the most reasonable cutoff point was 5, sensitivity 82.1% (95%CI=0.74-0.91), specificity 75% (95%CI=0.740.77), PPV 43.8% (95%CI=0.41-0.47), NPV 94.8% (95%CI=0.94-0.95) and Likelihood
Ratio Positive 3.41 and Accuracy of test 77.1%.
Keywords: Screening Risk, Risk Factors of Hypoglycemia.
บทนํา

ปจจุบันผลกระทบจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานทั้งในระยะ
เฉี ย บพลั น และระยะเรื้ อ รั ง ได ท วี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น จากการทบทวนงานวิ จั ย พบว า
ภาวะแทรกซอนระยะเฉียบพลันของโรคเบาหวานที่พบไดบอยไดแกภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่ง
อาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานี้มีผลตอระบบสมองของผูปวยเบาหวานและบางครั้งอาจทํา
ใหถึงตายได Turchin A. & Pendergrass M. (2009) ไดทําการศึกษาการทํานายการปวยของ
ผูปวยเบาหวานในผูสูงอายุที่นอนโรงพยาบาล เกี่ยวกับผลลัพธอาการทางคลินิก พบวา ภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําเปนปจจัยสนับสนุนอัตราปวยและอัตราตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น และ
จากการสํารวจรายงานของสหพันธโรคเบาหวานนานาชาติ เกี่ยวกับ ภาวะ Impaired glucose
tolerance ของประชากรจากทั่วโลกที่มีอายุระหวาง .ศ.ป พบวาในป ค 79–202010 มีจํานวน
ลานคน และจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 344 ค.ศ. เปนจําน 2030วน ลานคน ดังนั้นในอนาคต 472
จํานวนผูปวยเบาหวานทั่วโลกจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สําหรับประเทศไทยจากรายงานการเฝา
.ศ.ระวังทางระบาดวิทยา สํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในป พ
2549–พ.ศ.2550 พบว า ในป พ.ศ. มี จํ า นวนผู ป ว ยเบาหวาน 2549 643,522 คน และมี
ภาวะแทรกซอนจํานวน 131,.ศ.คนและในป พ 0582550 มีจํานวนผูปวยเบาหวาน 757,031 คน
และมีภาวะแทรกซอนจํานวน 159,คน และจากการสํารวจของกองทุนสรางเสริมสุขภาพ 403
.ศ.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในชวงป พ2548–พ.ศ.2550 พบวา อัตราการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยเบาหวานตามหลักสิทธิประกันสุขภาพ มีผูปวยเบาหวานอายุ
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนระยะเฉียบพลัน ดังนี้ ในป
พ.ศ..ศ.ตอแสนประชากร ป พ 6.64 เทากับ 25482549 เทากับ74.3 ตอแสนประชากร และป
พ.ศ.ตอแสนประ 8.98 เทากับ 2550ชากร จะเห็นไดวาในอนาคตผูปวยเบาหวานจะมีแนวโนม
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เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนระยะเฉียบพลันเพิ่มมากขึ้น และจากการ
สํารวจขอมูลทะเบียนประวัติผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลยางตลาด ซึ่งเปนโรงพยาบาล
ชุ ม ชน ขนาด 90 เตี ย ง ด ว ยภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ.2551 ถึ ง
ปงบประมาณ 2554 พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.มีจํานวน 2551 148 คน ปงบประมาณ พ.ศ.
2552 มีจํานวน 197 คนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจํานวน 217 คน และปงบประมาณ พ.ศ.
2554 มีจํานวน 223 คน ซึ่งพบวา ผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลดวยภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํามีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน
ดังนั้นดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวในขางตน และจากสภาพปญหาความรุนแรงของ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดการณไดวาในอนาคต อัตรา
ปวยและอัตราตายดวยโรคเบาหวานอันเนื่องมาจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะมีแนวโนมที่สูงขึ้น
เชนกัน และจะสงผลกระทบตอการสูญเสียภาวะเศรษฐกิจของประเทศได ซึ่งอัตราปวยและอัตรา
ตาย เป น ตั ว บ ง บอกถึ ง ความรุ น แรงของโรคและคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานการให บ ริ ก ารทาง
การแพทยโดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาลวาไดผลมากนอยเพียงใด ดังนั้นการดําเนินงานการ
ดูแลสุขภาพในการปองกันและควบคุมภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ จึงควรมีการพัฒนาแนวทางการดูแลใหมีประสิทธิภาพ และการศึกษาการสรางแบบ
คัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่
สําคัญในการดําเนินงานการดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานใหมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นได ซึ่งการคัดกรองนี้เปนจุดเริ่มตนของการคนหาและทํานายลวงหนาถึงความเสี่ยงการ
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานและเปนสิ่งสําคัญตอการควบคุมความรุนแรงและ
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานที่จะเพิ่มมากขึ้นกับผูปวยเบาหวานไดในอนาคต วิธีการวิจัย
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
วิธีการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวย
เบาหวาน โดยการคัดเลือกคุณสมบัติกลุมตัวอยาง คือ เปนผูปวยเบาหวานที่ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยและไดขึ้นทะเบียนเปนผูปวยเบาหวาน อายุต้ังแต ปขึ้นไป สําหรับผูปวยเบาหวานที่ 20
ตั้งครรภและมีปญหาดานสุขภาพจิตและการรับรูไมสามารถพูดคุยโตตอบไดจะไมนํามาทําการ
วิจัย และผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลดวยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา(ระดับน้ําตาลนอยกวา
หรือเทา 50mg/dl หรือมีอาการเหงื่อออกตัวเย็น/ใจสั่นหนามืดคลายจะเปนลม ) คือ กลุมศึกษา
(Case) จํานวน คน สวนผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลดวยสาเหตุอื่น คือ กลุมควบคุม 90
)Control) จํ า นวน 270 คน รวมจํ า นวนขนาดตั ว อย า งทั้ ง หมด 360 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ น
การศึกษา มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบบันทึกการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บาน และชุดที่ 2
แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของประชากร สวนที่ 2
ความรูเรื่องโรคเบาหวานและยาเบาหวาน ลักษณะขอคําถามเปนแบบชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก
คือ “ใช” และ “ไมใช” มีจํานวนทั้งหมด 13 ขอ และสวนที่ 3 การปฏิบัติตัวการดูแลตนเองของ
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ผูปวยเบาหวาน โดยมีลักษณะของคําตอบเปนมาตรประเมินคาของ Likert scale แบงออกเปน
5 ระดับที่เทา ๆ กัน มีจํานวนทั้งหมด14 ขอ มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ
โดยผ า นผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า น แล ว นํ า มาหาค า Content Validity Index (CVI) ของ
แบบสอบถาม พบวา แบบสอบถามสวนที่ )มีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 2CVI) เทากับ 0.70
และคาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ไดเทากับ .076 สําหรับแบบสอบถามสวนที่ 3
มีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา(CVI) เทากับ 0.85 ผลการคัดเลือกขอคําถามเมื่อพิจารณาเกณฑ
ดัชนีความยากของขอคําถาม สวนที่ 2 พบวา คาดัชนีความยากของขอคําถามทั้ง 13 ขอ อยู
ในชวง 0.35-0.88 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได และคาดัชนีอํานาจการจําแนก มีคาตั้งแต 0.2 ขึ้น
ไปทุกขอ ดังนั้นขอคําถามความรู ทั้ง 13 ขอ มีคุณสมบัติตามเกณฑดังกลาว และนําแบบสอบถาม
ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเรียบรอยแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลและมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว จํานวน คน และ 360
สําหรับการศึกษาปจจัยเสี่ยงการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน วิเคราะหขอมูลโดย
การคํานวณหาคา OR (Odds Ratio) และชวงความเชื่ อมั่น 95%Confidence Interval ของ
OR และการใชสถิติ Multiple Logistic Regression โดยใชวิธี Enter ในการเลือกตัวแปรอิสระ
เขาสมการ ซึ่งไดรับการตีพิมพใน Journal of Diabetes Mellitus, 2014, 4, 165-171
วิธีการวิจัยระยะที่ 2 เปนการสรางแบบคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํ า ในผู ป ว ยเบาหวาน โดยมี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย
เชนเดียวกับระยะที่ 1 ขนาดตัวอยางในการวิจัยจํานวน 1,200 คน และติดตามกลุมตัวอยางทุก
คนวาเกิดเหตุการณภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและไดรับการนอนโรงพยาบาลหรือไม เปนระยะเวลา
10 เดือน การติดตามโดยระบบนัดและทะเบียนผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาล การตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องแบบคั ด กรองโดยการวิ เ คราะห หาค า พื้ น ที่ ใ ต โ ค ง ROC (The Area under
Receiver Operating Characteristic curve) และ 95 % CI เพื่อหาคาจุดตัดที่เหมาะสม และ
การประเมินความตรงหรือความถูกตองของแบบคัดกรอง (Validity) โดยการพิจารณา คาความ
ไว (Sensitivity) ความจําเพาะ (Specificity) และประสิทธิภาพ (Accuracy of test) ของแบบ
คัดกรอง และคาทํานายหรือคาพยากรณ (Predictive value) และ คา Likelihood Ratio โดยมี
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก คาระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวาหรือเทากับ50 มก./ดล.
ตามเกณฑของสมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา ใชเปน Gold standardในการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยระยะที่ 1 สําหรับผลการศึกษาปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
ผูปวยเบาหวาน ไดรับการตีพิมพใน Journal of Diabetes Mellitus, 2014, 4, 165-171 พบวา
กลุม ศึก ษา เปนเพศหญิ ง จํ านวน ) 65 72.2%) คน เพศชาย จํ านวน ) 25 27.8%) คน อายุ
มากกวาหรือเทากับ 60 ป จํานวน 52 (57.8%) คน อายุนอยกวา 60 ป จํานวน 38 (42.2%) คน
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ไดรับยาเบาหวานชนิดฉีด(Insulin) จํานวน ) 7280.0%) คน ยาเบาหวานชนิดกิน จํานวน 18
)20.0%) คน ระยะเวลาการเปนโรคเบาหวานมากกวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน 71 (78.9%) คน
มีโรครวม จํานวน 84 (93.3%) คน และเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานอยางนอยหนึ่งครั้งใน
1 สัปดาหที่ผ านมา จํ านวน 54 (60.0%) คน และกลุ ม ควบคุม เปนเพศหญิ ง จํ านวน 187
เพศชาย จํานว (%3.69)น ) 8330.7%) คน อายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป จํานวน 158 (58.5%)
คน อายุนอยกวา 60 ป จํานวน 112 (41.5%) คน ไดรับยาเบาหวานชนิดฉีด จํานวน 119
)44.1%) คน ยาเบาหวานชนิดกิน จํานวน 151 (55.9%) คน ระยะเวลาการเปนโรคเบาหวาน
มากกวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน ) 13951.5%) คน มีโรครวม จํานวน 215 (79.6%) คน และ
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานอยางนอย 1 ครั้ง ใน 1 สัปดาหที่ผานมา จํานวน 30 (11.1%)
คน ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุมากกวาหรือ
เทากับ 60 ป ไดรับการรักษาดวยยาเบาหวานชนิดฉีด (Insulin) มากกวาชนิดกิน สวนใหญมี
ระยะเวลาการเปนโรคเบาหวานมากกวาหรือเทากับ 5 ป และกลุมตัวอยางที่ศึกษานี้มีโรครวม
มากกวาไมมีโรครวม
สําหรั บการศึ ก ษาป จจั ยเสี่ ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน ได
ทดสอบความเหมาะสมของการศึกษาโดยการทดสอบ Hosmer and Lemeshow test ไดคา Pvalue เทากั บ จึงทําใหการศึกษาเหมาะสมที่จะใชสถิติ 05.0 ซึ่งมีคามากกวา 98.0 Multiple
Logistic regression ในการทํานายการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดดี และผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระดวยกันโดยการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธเพียร
สั น (Pearson Correlation) จะได Correlation Matrix ซึ่ ง พบว า ได ค า สหสั ม พั น ธ เ พี ย รสั น
(Pearson Correlation) ไมเกิน 0.8 จึงทําใหการศึกษานี้ไมมีปรากฏการณ Multicolinearity
และพบวา ปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาล อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การไดรับยาเบาหวานชนิดฉีด (OR=75.20;%95 CI= 4.91-71.41)
การไมพกน้ําตาล ลูกอม หรือขนมหวานไวติดตัวเปนประจําทุกครั้ง(OR=13.89;%95 CI=1.92100.31) การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานอยางนอยหนึ่งครั้งใน 1 สัปดาหที่ผานมา(OR=
8.83;%95 CI=2.58-30.20) การเคยเพิ่ ม หรือลดขนาดยาเบาหวานดวยตนเอง (OR=62 .6 ;
%95CI=1.30-33.70) และการไมมีความรูความเขาใจในอาการและอาการแสดงการเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา (OR=7.97;%95 CI=1.97-32.22) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของกลุมตัวอยางกับปจจัยตาง ๆ (n =
360)
รายละเอียด

การไดรับยาเบาหวาน
- ยาชนิดฉีด
- ยาชนิดรับประทาน

จํานวน(รอยละ)
Case ((90 Control(270)

COR

AOR

72(80.0)
)1820.0)

08.5

75.20

)11949.1)
151(55.9)

Beta
95% CI for AOR P-value
coefficient Lower Upper
03.3

71.4

49.91

00.01*
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รายละเอียด
ความรูเกี่ยวกับอาการแสดงของ
Hypoglycemia
ความรูไมถูกตอง
ความรูถูกตอง
การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเคยเพิ่ม
หรือลดขนาดของยาเบาหวาน
ปฏิบัติไมเหมาะสม
ปฏิบัติเหมาะสม
การปฏิบัติตัวพกน้ําตาล ลูกอม
หรือขนมหวานติดตัวไวเสมอ
ปฏิบัติไมเหมาะสม
ปฏิบัติเหมาะสม
หนึ่งสัปดาหที่ผานมา ทานมี
อาการเหงื่อออกตัวเย็นคลายจะ
เปนลม มึนงง สับสน และเมื่อ
รับประทานขาวหรืออาหารที่มีรส
หวานจะรูสึกดีขึ้น หรือไม
- อยางนอยหนึ่งครั้ง
- ไมเกิดเลย

จํานวน(รอยละ)
Case ((90 Control(270)

COR

AOR

Beta
95% CI for AOR P-value
coefficient Lower Upper

)6976.7)
)2123.3)

)5821.5)
)21278.5)

01.12

97.7

08.2

97.1

22.32

0.001*

29(32.2)
)6167.8)

)217.8)
)24992.2)

64.5

6.62

1.89

1.30

33.70

0.02*

)8088.9)
)10 11.1)

63(23.3)
207(76.7)

75.25

89.13

63.2

1.92 100.31

0.01*

54(60.0)
36(40.0)

30(11.1)
240(88.9)

87.15

826.8

18.2

58.2

0.001*

20.30

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ; COR = crude odds ratio; AOR = adjusted odds ratio

ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ป จ จั ย เสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ในผู ป ว ย
เบาหวาน ได แ ก การได รั บ ยาเบาหวานชนิ ด ฉี ด (Insulin) การปฏิ บั ติ ตั ว การดู แ ลตนเองที่ ไ ม
เหมาะสมในการเพิ่มหรือลดขนาดยาเบาหวานดวยตนเอง และการไมพกพาลูกอมติดตัวไวเปน
ประจําทุกครั้ง การไมมีความรู ความเขาใจในอาการและอาการแสดงการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําและประวัติการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานใน 1 สัปดาหที่ผานมา ซึ่งปจจัยเหลานี้
พบวาเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะทําใหผูปวยเบาหวานเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรง
และบางครั้งอาจจะทําใหผูปวยเบาหวานพิการหรือถึงตายได และการศึกษานี้ยังพบวา การที่
ผูปวยเบาหวานมีหรือไมมีความรูในเรื่องยาเบาหวาน อาจจะไมใชปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําก็ได แตการที่ผูปวยเบาหวานปฏิบัติตัวไมเหมาะสมในการใชยาเบาหวานนี่เองที่พบวา
เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน และปจจัยเสี่ยงที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถทํานายการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดดี และนําไปเปนขอมูล
เบื้องตนในการสรางแบบคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในครั้งนี้
ผลการศึกษาระยะที่ 2 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และสวน
ใหญมีอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป และผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลดวยภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํา จํานวน 223(18.6%) คน และผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลดวยภาวะอื่น จํานวน
977(81.4%) คน รายละเอียด ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของคุณลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง (n = 1,200)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
เพศ
- หญิง
844
70.3
- ชาย
356
29.7
อายุ
- มากกวาหรือเทากับ 60 ป
626
52.2
- นอยกวา 60 ป
574
47.8
ผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลดวยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
223
18.6
ผูปวยเบาหวานนอนโรงพยาบาลดวยภาวะอื่น
977
81.4
รวม
1,200
100
การกําหนดคะแนนความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานไดจาก
การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของกลุมตัวอยางในการศึกษาระยะที่ 1
และใชคาสัมประสิทธิ์ของสมการLogistic regression Model หรือBeta coefficient แตละตัว
แปรอิสระในสมการ เปนตัวกําหนดคาคะแนนความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวย
เบาหวานในแตละคน โดยการกําหนดกลุมอางอิง (reference group) มีคะแนนเทากับ 0 และ
ใชหลักการปดเศษสวนเปนจํานวนเต็ม และคะแนนที่ไดจากขนาดของคาสัมประสิทธิ์ในสมการ
Logistic regression นํามาคํานวณคาคะแนนความเสี่ยงรวมได ผลของคาคะแนนความเสี่ยงรวม
แตละคนอยูระหวาง 0 ถึง 12 คะแนน รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของกลุมตัวอยางกับปจจัยตางๆ n = 360
รายละเอียด

การไดรับยาเบาหวาน
- ยาชนิดฉีด
- ยาชนิดรับประทาน
ความรูเกี่ยวกับอาการแสดงของHypoglycemia
ความรูไมถูกตอง
ความรูถูกตอง
พฤติกรรมการเคยเพิ่มหรือลดขนาดของยาเบาหวาน
ปฏิบัติไมเหมาะสม
ปฏิบัติเหมาะสม
พฤติกรรมการปฏิบัติพกน้ําตาล ลูกอม หรือขนมหวาน
ติดตัวไวเสมอ
ปฏิบัติไมเหมาะสม
ปฏิบัติเหมาะสม

AOR

95% CI for AOR
Lower Upper

P-value

Beta
score
coefficient

75.20
1

71.4

49.91

*00.0

03.3

3
0

97.7
1

97.1

22.32

0.00*

08.2

2
0

6.62
1

1.30

33.70

0.02*

1.89

2
0

89.13
1

1.92

100.31

0.01*

63.2

3
0
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รายละเอียด

AOR

หนึ่งสัปดาหที่ผานมา ทานมีอาการเหงื่อออกตัวเย็น
คลายจะเปนลม มึนงง สับสน และเมื่อรับประทานขาว
หรืออาหารที่มีรสหวานจะรูสึกดีขึ้น หรือไม
- อยางนอยหนึ่งครั้ง
- ไมเกิดเลย

826.8
1

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

95% CI for AOR
Lower Upper

58.2

20.30

P-value

0.00*

Beta
score
coefficient

18.2

2
0

สําหรับผลการประเมินคุณสมบัติหรือตรวจสอบคุณภาพของแบบคัดกรองความเสี่ยงนี้
โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ ประเมิ น ความเที่ ย ง หรื อ ความแม น ยํ า หรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได
(Reproducibility or Precision or Reliability) ของเครื่องมือ เมื่อนําเครื่องมือแบบคัดกรอง
ความเสี่ยงไปทดสอบ หรือคัดกรองความเสี่ยง กับกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดไว และไดคา
คะแนนความเสี่ ย งการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า เมื่ อ เที ย บกั บ ค า ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการไดแก คาระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวาหรือเทากับ 50 มก./ดล. ตามเกณฑของ
สมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา และใชเปน Gold standard ในการศึกษาครั้งนี้ นํามาหา
คาจุดตัดที่เหมาะสม(cut off point)ของแบบคัดกรอง โดยการใชพื้นที่ใตโคง ROC (The Area
under Receiver Operating Characteristic curve) และ 95%CI พบว า ค า พื้ น ที่ ใ ต ก ราฟ
ROC (the Area Under the ROC Curve: AUC) มีคาAUC เทากับ 0. 814 (95% CI=0.7830.846) นั้นแสดงใหเห็นวาแบบคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา มีอํานาจการ
จําแนกผูปวยเบาหวานที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา กับผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํา อยูใ นระดับดี ซึ่ งใช เกณฑ ใ นการพิ จารณาคา The Area Under the ROC Curve (AUC)
ของ Metz CE., 1978 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดง ROC curve ของคะแนนความเสี่ยงแบบคัดกรองการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
(n=1,200)
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การศึกษาการประเมินคาจุดตัด(cut-off point) ของแบบคัดกรองความเสี่ยง พบวา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งค า คะแนนความเสี่ ย งการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า และการนอน
โรงพยาบาลในผูปวยเบาหวานกับคาความไวและความจําเพาะมีคาแตกตางกันไปตามคาจุดตัด
ของคาคะแนนความเสี่ยงที่แตกตางกันไป นั่นคือ เมื่อคะแนนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจะมีคาความไว
ลดลง แตคาความจําเพาะเพิ่มขึ้น และจุดตัดที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ คือ คาคะแนนจุดตัด
ที่ 5 ใหความไว (sensitivity) เทากับ 82.1% (95%CI=0.74-0.91) ความจําเพาะ (specificity)
เทากับ 75.9% (95%CI=0.74-0.77) โอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อผลเปนบวก (PPV)
เทากับ 43.8% (95%CI=0.47-0.41) หรือโอกาสที่ผูปวยเบาหวานจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
เมื่ อ ผลการคั ด กรองเป น บวก (Post-test Likelihood Ratio if Test Positive) มี ค า เท า กั บ
43.8% และโอกาสไม เ กิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า เมื่ อ ผลเป น ลบ (NPV) เท า กั บ 94.9%
(95%CI=0.94-0.95) และ คา Likelihood Ratio Positive (LR +) เทากับ 3.41 ซึ่งหมายความ
วา ถาผลการคัดกรองเปนบวก ผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เปน 3.41
เทาของการไมเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การศึกษาความไว (sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) โอกาสเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําเมื่อผลเปนบวก (PPV) และโอกาสไมเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เมื่อผลเปนลบ
(NPV) และคาความถูกตองของแบบคัดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Accuracy of
test )และการวิเคราะหหาคา Likelihood Ratio ณ จุดตัดที่ 5 และ 6 (n=1,200)
Score
Cutoff 5

sensitivity specificity
(95%CI)
(95%CI)

82.1%
(0.74-0.91)
Cutoff 6
74.4%
0.72-0.77

75.9%
(0.74-0.77)
72.2%
0.92-0.93

PPV
(95%CI)

NPV
(95%CI)

Accurac
y of test

Prevalenc
e

77.1%

Likelihood
ratio
LR +
3.41

43.8%
(0.41-0.47)
42.7%
0.41-0.45

94.9%
(0.94-0.95)
92.9%
0.92-0.93

76.6%

3.26

18.58%

18.58%

การอภิปรายผล
การศึกษานี้เปนการสรางแบบการคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําในเลือดต่ําใน
ผูปวยเบาหวาน มีตัวแปรที่สําคัญ คือ การไดรับยาเบาหวานชนิดฉีด การไมพกน้ําตาล ลูกอม
หรือขนมหวานไวติดตัวเปนประจําทุกครั้ง การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่บานอยางนอยหนึ่ง
ครั้งใน 1 สัปดาหที่ผานมา การเคยเพิ่มหรือลดขนาดยาเบาหวานดวยตนเอง และการไมมีความรู
ความเขาใจในการอาการและอาการแสดงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เมื่อนําเขาสมการ
Logistic regression Model พบว า สามารถทํา นายการเกิด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อดต่ํ า ได และ
สมการที่ใชตัวแปรดังกลาว พบวา ณ จุดตัดคาคะแนน ความเสี่ยงที่ 5 สามารถทํานายการเกิด
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ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ในผู ป ว ยเบาหวานได ดี ซึ่ ง ให ค วามไว(sensitivity) เท า กั บ 82.1%
(95%CI=0.74-0.91) ความจําเพาะ(specificity) เทากับ 75.9% (95%CI= 0.74-0.77) โอกาส
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อผลเปนบวก (PPV) เทากับ 43.8% (95%CI=0.47-0.41) หรือ
โอกาสที่ผูปวยเบาหวานจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเมื่อผลการคัดกรองเปนบวก (Posttest
Likelihood Ratio if Test Positive) มีคาเทากับ 43.8% และโอกาสไมเกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํ า เมื่ อ ผลเป น ลบ (NPV) เท า กั บ 94.9% (95%CI=0.94-0.95) และค า Likelihood Ratio
Positive (LR +) เทากับ 3.41 ซึ่งหมายความวา ถาผลการคัดกรองเปนบวก ผูปวยเบาหวานมี
โอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเปน 3.41 เทาของการไมเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ดังนั้นจะ
เห็นไดวา เมื่อผลการคัดกรองของผูปวยเบาหวาน ณ คาคะแนนจุดตัดที่ 5 ใหผลบวกโอกาสของ
ผูปวยเบาหวานที่จะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา กอนทําการคัดกรองดวยแบบคัดกรองนี้เทากับ
18.58% (Pre-test Likelihood or Prevalence) เมื่อทําการคัดกรองดวยแบบคัดกรองความ
เสี่ยงดังกลาวแลว โอกาสที่ผูปวยเบาหวานจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เทากับ 43.8% (Posttest Likelihood if test positive or Positive Predictive Value) แตถาผลการคัดกรองเปน
ลบ โอกาสที่ ก ารคั ด กรองนี้ จ ะทํ า นายถู ก ว า ไม เ กิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า เท า กั บ 94.8%
(Negative Predictive Value) โดยที่ผูปวยเบาหวานยังมีโอกาสจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
เมื่อผลเปนลบ เทากับ 5.2% (Post-test Likelihood if test negative) และคาความถูกตอง
ของแบบคัดความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Accuracy of test) เทากับ 77.1% นั่น
หมายความวา ความสามารถของแบบคัดกรองความเสี่ยงที่ใชทดสอบ หรือคัดกรองในการใหผล
การตรวจที่ถูกตองตามความเปนจริง มีคาเทากับ 77.1% นั่นคือ ถาคัดกรองผูปวยเบาหวาน
ทั้งหมด จํานวน 100 คน ดวยแบบคัดกรองดังกลาว จะพบวา แบบคัดกรองจะใหผลถูกตองตาม
ความเปนจริง 77 คน
ดังนั้นจากการพิจารณาคาคะแนนจุดตัดที่ 5 ถาผลการคัดกรองความเสี่ยงนี้ ใหผลบวก
หรือคาคะแนนความเสี่ยงอยูระหวาง 5 ถึง 12 คะแนน จะมีประโยชนมากในการทํานายวาเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา หรือเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แต ถาใหผลเปนลบ หรือคา
คะแนนความเสี่ยงอยูระหวาง 0 ถึง 4 คะแนน จะไมมีประโยชนในการทํานายไดวาเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แตจะมีประโยชนในการทํานายไดวา ไมเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ํา ดังนั้นการประเมินคุณสมบัติและตรวจสอบคุณภาพของแบบคัดกรองความเสี่ยงครั้งนี้
จึงเลือกใชคาคะแนนจุดตัดที่ 5 เปนจุดตัดที่เหมาะสมและเปนเกณฑคะแนนความเสี่ยงการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา นั้นหมายความวา ถาคะแนนความเสี่ยง 0-4 คะแนน แสดงวา ไมเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แตถา 5 คะแนนขึ้นไปอยูในกลุมเสี่ยงตอภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํา ควรไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
จากการทบทวนงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือแบบคัดกรอง
ความเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ในผู ป ว ยเบาหวาน ที่ ผ า นมายั ง ไม มี ท า นใด
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ทําการศึกษาไว แตพบการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือแบบการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรค
ไตเรื้อรัง และโรคหัวใจมีผูทําการศึกษาไว เชน Lindstrom & Tuomlehto (2003) ทําการศึกษา
ในประชากรฟนแลนด อายุ ป จํานวน 64 –354,746 คน เปนการศึกษาคะแนนความเสี่ยงใน
การทํานายการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และติดตามกลุมศึกษากลุมนี้ที่ยังไมเปนโรคเบาหวาน
เปนระยะเวลา 10 ป ผลการศึกษา พบวา ปจจัย อายุ คาดัชนีมวลการ (Body Mass Index;
BMI) เสนรอบเอว การใชยาความดัน ประวัติความดันโลหิตสูง การออกกําลังกายอยางนอย 4
ชั่วโมง ตอ สัปดาห การบริโภคผักผลไมในแตละวัน มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวาน และ
คาคะแนนความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานอยูระหวาง 0–20 คะแนน โดยคาคะแนนความเสี่ยง
รวมมากกวาหรือเทากับ 9 ใหคาความไวเทากับ 0.77% และความจําเพาะเทากับ และ %68.0
การศึกษาของ Ramachandran, Snehalatha, & et al. (2005) เปนการศึกษาแหลงที่มาและ
ความถู ก ต อ งของคะแนนความเสี่ ย งโรคเบาหวานสํ า หรั บ ชาวพื้ น เมื อ งอิ น เดี ย ที่ อ าศั ย อยู ใ น
ประเทศอังกฤษ อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 10,003 คน แบงกลุมศึกษาออกเปน 3 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 จํานวนตัวอยางเทากับ 4,993 คน ถูกใชเปนที่มาของคาคะแนนความเสี่ยง ซึ่งมี
คามากกวา 21 คะแนน ใหคาความไว = 76.6% และคาความจําเพาะ = คา %9.59AUC =
0.732 (95%CI=0.702-0.706) และกลุมที่ 2 จํานวนตัวอยางเทากับ 5,010 คน เปนการพิสูจน
ความถูกตองของคะแนนความเสี่ยงที่คาคะแนนมากกวา 21 คะแนนเชนเดียวกันและใหคาความ
ไว = 72.4% คาความจําเพาะ = 59.0% คาAUC = 0.696 (95 % CI=0.668-0.731) และกลุม
ที่ 3 จํานวนตัวอยางที่ศึกษาเทากับ 2,002 คน เปนการพิสูจนความถูกตองของคะแนนความเสี่ยง
ที่ 21 คะแนนเชนเดียวกับกลุมที่ 2 ซึ่งใหคาความไว = 73.7% และคาความจําเพาะ= 61.0% คา
AUC = 0.734(95 % CI=0.698-0.771) ทั้ง 3 กลุมที่กลาวมาในขางตนใชคาระดับน้ําตาลใน
เลือด หลังรับประทานน้ําตาล 2 ชั่วโมง เปน Gold standard และวิชัย เอกพลากร (2548) ได
ทําการศึกษาพัฒนาดัชนีความเสี่ยงตอเบาหวานในประชาชนไทย ซึ่งไดใชขอมูลการศึกษาระบาด
วิทยาในกลุมพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2528 ผูที่ไมมีภาวะเบาหวาน
จํานวน 2, คน จากการติดตามเปนเวลา 67712 ป และไดทําการวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวานและการใหคะแนนตามปจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญตอการเกิดโรคเบาหวาน โดย
การวิเคราะหดวยสถิติ Logistic Regression และใชสัมประสิทธิ์ของปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมา
พัฒนาคะแนนความเสี่ยง และทดสอบความสามารถในการทํานายของคะแนนความเสี่ยงดังกลาว
ดวยการวิเคราะห Receiver Operating Characteristic curve (ROC) และการคํานวณพื้นที่ใต
Area under curve (AUC) พบวา มีผูปวยเบาหวานรายใหม จํานวน 361 คน และพบปจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ ไดแก อายุ เพศ โรคความดัน
โลหิตสูง ประวัติ การเปนโรคเบาหวานในครอบครัว ดัชนีมวลกายมาก และอวนลงพุง และปจจัย
เสี่ยงเหลานี้พบวา มีคะแนนรวม 0–22 โดยที่คะแนนรวมเทากับ จะมีความไว ในการทํานาย 6
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และมีความจําเพาะ เทากับ %5.76 เทากับ60.จึงเปนคาคะแนนความเสี่ %2ยงที่เหมาะสมใน
การเกิดโรคเบาหวาน
ดังนั้นจากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบคัดกรองความเสี่ยงดังกลาว เมื่อ
พิจารณาวิธีการกําหนดคาคะแนนความเสี่ยง และประสิทธิภาพแบบคัดกรองความเสี่ยง กับ แบบ
คัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบคัด
กรองความเสี่ยง การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่สรางขึ้นนาจะใหผลการคัดกรองคลายคลึงกับ
แบบคัดกรองความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากแบบคัดกรองการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่ผูวิจัย
สร า งขึ้ น มี วิ ธี ก ารกํ า หนดค า คะแนนความเสี่ ย งที่ ค ล า ยคลึ ง กั น และให ค า ความไวและ
ความจําเพาะที่ใกลเคียงกับแบบคัดกรองความเสี่ยงดังกลาวนั้น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้ นํามาวางแผนนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการในคลินิกเบาหวาน และการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานใหดียิ่งขึ้นได โดยการ
สนับสนุนใหมีการคัดกรองภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่งนาจะทําใหไมตองสูญเสีย งบประมาณใน
การดูแลรักษาผูปวยแบบนี้เพิ่มขึ้น
2. บุคลากรสาธารณสุขสามารถนําแบบคัดกรองความเสี่ยงนี้ เพื่อคนหาผูปวยเบาหวาน
ที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําได และใชขอมูลที่ไดจากการคัดกรองความเสี่ยงนี้
นําไปสูการวางแผนการปองกันการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไดกับ
ผูปวยเบาหวานเหลานี้
3. ควรมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงการเกิด
น้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานในระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย และศึกษา
ความพึงพอใจของผูปวยเบาหวานและพยาบาลในการใชแบบคัดกรองความเสี่ยงนี้
สรุปผลการวิจัย
แบบคัดกรองนี้ เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่มีคุณสมบัติใชงาย ไมยุงยาก และที่สําคัญจาก
ผลการวิจัยที่ไดจะชวยในการคนหากลุมเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ มี ค วามถู ก ต อ ง แม น ย่ํ า และน า เชื่ อ ถื อ ได จึ ง เหมาะสมสํ า หรั บ
บุคลากรสาธารณสุข หรือพยาบาลที่ใหบริการตึกผูปวยนอก และ หนวยบริการปฐมภูมิ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือทุกทาน
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ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
The Effect of Health Promotion Program for Patients of Diabetes
Mellitus at Dongbang Health Promoting Hospital, Muang District,
Ubon Ratchathani Province
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ ม ตั ว อย า ง 30 ราย กลุ ม เดี ย ววั ด ก อ นและหลั ง ได รั บ โปรแกรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพที่
ประยุกตใชแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร เปนระยะเวลา 12 สัปดาห เครื่องมือที่
ใชศึกษาครั้งนี้ ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย
เบาหวาน ใชวิธีการบรรยายประกอบสื่อสไลด การฉายวีดีทัศน การเสนอตัวแบบดานดี การสาธิต
ฝก ปฏิบัติ คูมือการดู แ ลตนเอง และการอภิปรายกลุม รวบรวมข อมูล โดยใชแ บบสอบถาม
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและแบบวัดความรูในการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน
หาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 วิเคราะห
ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ ค วามถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผล
การศึกษาพบวา หลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพ สูง
กวากอนเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =73.58, p= .00) และ
มีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) หลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพลดลงกวากอนเขา
รวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ โดยสรุปโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพมีผลทําใหผูปวยเบาหวานมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีได
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Abstract
The purpose of this quasi– experimental research was to study
effectiveness of health promotion program for patients with Diabetes Mellitus at
Dongbang Health Promoting Hospital, Muang District, Ubon Ratchathani
Province. The sample consisted of 3 0 diabetics. The program was applied from
Pender’s health promotion model. The experimental group had health promotion
program. The duration of program implementation was 12 weeks. The instruments
used in this research were health promotion program based on Pender’s concept.
The methods used were a visual slide display, a good model presentation, a
training demonstration, a self- caring handbook, and focus group. instrument
consisted of questionnaire about health promoting behaviors. The Cronbach’ s
alpha reliability was 0.88. The collected data were analyzed by using percentage,
mean, standard deviation and paired t-test.
The study results were as follows : After the health promoting behavior
program, the Patients DM had better health behaviors than before the health
promoting behavior program with statistically significant ( t = 20.10, p<.001).The
Mean of FBS was decrease after the program. The program had increased positive
health promoting behavior.
Keywords : Health Promotion Program, Patients With Diabetes Mellitus
บทนํา

เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย จาก
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 เมื่อป 2557
พบวาความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 8.90 เปนจํานวนมากถึง 4.80 ลานคน
เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งพบเพียงรอยละ 6.90 หรือมีคนเปนโรคเบาหวาน 3.30 ลานคน (วิชัย
เอกพลากร และคณะ, 2559) จากรายงานของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข (2559) พบวาอัตราตายดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนในภาพรวมของ
ประเทศในชวงป 2556-2558 เทากับ 14.93, 17.53 และ 17.83 ตามลําดับซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกป และ
มีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานเฉลี่ย 8 วินาที ตาย 1 คน
โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตอมไรทอที่ตับออน ซึ่งไมสามารถผลิต หรือหลั่ง
ฮอรโมนอินสุลินออกมาใหมากเพียงพอที่จะใชเปลี่ยนน้ําตาลที่รางกายได ใหเกิดเปนพลังงาน จึง
ทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวาปกติ อีกทั้งหากผูปวยมีการดูแลตนเองไมเหมาะสมดาน

28 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.3 No.1 January-March 2019

ตาง ๆ เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การรักษาตอเนื่อง จะสงผล
ระดับน้ําตาลในเลือดสูง เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานานๆ จะทําใหเกิดภาวะแทรกซอน
ในระบบตางๆ ไดแก ภาวะแทรกซอนที่ไต ภาวะแทรกซอนที่ตา หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอด
เลือดสมอง แผลเบาหวานที่เทา และสูญเสียอวัยวะ (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560) การควบคุม
โรคเบาหวานมีความสําคัญในการลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนโดยการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติหรือใกลเคียงปกติมากที่สุด ผูปวยตองมีการควบคุมอาหาร
รับประทานยา ออกกําลังกาย จัดการกับความเครียดและรักษาตอเนื่อง (นันทิยา วัฒายุ, 2552)
ดังนั้นผูที่ปวยโรคเบาหวาน จึงจําเปนตองมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองที่ดี หากสามารถดูแล
สุขภาพตนเองจนควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหคงที่ได อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนก็จะลดลง
(รื่นจิต เพชรชิต, 2557)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง (2562) มีผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ทั้งหมด ทั้งหมด 127 คน เปนผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 40.16 และเปนผูปวยที่ควบคุมไมไดมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา140 mg/dl มีคา
น้ําตาลสะสมในเลือดหรือฮีโมโกลบินที่มีน้ําตาลเกาะ (Glycosylated Hemoglobin: HbA1C)
มากกวาหรือเทากับ 7% จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 59.84 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ดงบังไดจัดรูปแบบบริการดูแลผูปวยเบาหวาน โดยจัดคลินิกโรคเรื้อรัง และมีแพทยไปหมุนเวียน
เดือนละ 1 ครั้ง ร วมกั บที ม สหวิชาชีพ มี พยาบาลวิชาชีพเป นผู ใ หการพยาบาล และดําเนิ น
กระบวนการดูแลผูปวยเบาหวาน ทั้งเชิงรุก โดยการติดตามเยี่ยมบาน จากการศึกษานํารอง โดย
การสนทนากลุมกับผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบั ง
จํานวน 26 คน พบวา ผูปวยเบาหวานจํานวน18 คน (รอยละ 69.23) มีระดับน้ําตาลเกินเกณฑ
มากกวา 140 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ไมไดออกกําลังกาย จํานวน 14 คน (รอยละ 53.85) ไมได
ควบคุมอาหาร จํานวน 11 คน (รอยละ42.31) รับประทานยาไมสม่ําเสมอ/ไมถูก จํานวน 7 คน
(รอยละ 26.92) และมีความเครียดหรือวิตกกังวลจากการเจ็บปวยจํานวน 3 คน (รอยละ 11.54)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมา พบวา ถึงแมจะมีการจัดโปรแกรมสุข
ศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหกับกลุมเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปองกันโรคเบาหวานชนิดที่
2 แตก็ยังพบวามีกลุมเสี่ยงเบาหวานและมีผูปวยเบาหวานรายใหมเกิดขึ้นทุกๆปที่ (Sallis and
Owen, 2002) จากแนวคิ ด แบบจํ า ลองการส ง เสริ ม สุ ข ภาพของ Pender (2011) สรุ ป ไว ว า
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เปนพฤติกรรมที่บุคคลกระทําเปนปกติ สม่ําเสมอจนกลายเปนแบบแผน
ในการดําเนินชีวิตและเปนนิสัยสุขภาพเพื่อปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ คงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
ยกระดับของภาวะสุขภาพ เพื่อความผาสุกในชีวิต ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการ
แกปญหาผูปวยเบาหวานที่มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ไมถูกตอง โดยจัดโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อสงเสริมใหผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และลดภาวะแทรกซอนที่เกิดขึน้ ไดตอไป

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.3 No.1 January-March 2019

29

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมมติฐานการวิจัย
หลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพ สูงกวากอน
เขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ในการศึกษาเปนผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง จํานวน 128 คน
2. เนื้ อ หา โปรแกรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพสํ า หรั บ ผู ป ว ยโรคเบาหวาน ประกอบด ว ย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามแนวคิดแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของ Pender ประกอบดวย
ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมดานรางกาย ดานโภชนาการ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ดานจิตวิญญาณ และดานการจัดการความเครียด
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบกลุม
เดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (One Group Pre – Post test Design)
ประชากร ในการศึกษาเปนผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง จํานวน 128 คน กําหนดขนาด
กลุ ม ตั ว อย า งโดยการวิ เ คราะห อํ า นาจทดสอบใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป (G*power Analysis)
กําหนดระดับอํานาจทดสอบที่ 0.80 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 และขนาดอิทธิพลระดับปาน
กลาง พบวาตองใชกลุมตัวอยาง อยางนอย 15 ราย ทั้งนี้ผูวิจัย ไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง 30 ราย
ไดแก ผูปวยเบาหวานที่มีคาระดับนํ้าตาล ในเลือดตั้งแต 130 mg/dl ขึ้นไป 3 เดือนตอเนื่องกัน
และไดรับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง มีคุณสมบัติตาม
เกณฑการคัดเขา (Inclusion Criteria) ดังนี้ 1) ไดรับการรักษาดวยยาเม็ดลดระดับน้ําตาลใน
เลือด ไมไดรับการรักษาโดยการฉีดอินซูลิน ไมมีภาวะแทรกซอน 2) มีผลการตรวจระดับน้ําตาล
ในเลือดหลังงดอาหาร อยางนอย 8 ชั่วโมง มีคามากกวา 130 mg% 3) มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
ทั้งเพศหญิงและชาย 4) ชวยเหลือตนเองไดดี ไมมีปญหาในการพูด ฟง อาน หนังสือออก เขียน
หนังสือได 5) สมัครใจในการเขารวมโปรแกรมตั้งแตเริ่มตนถึง สิ้นสุดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
Variables)
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
กิจ กรรมที่ 1 (สัป ดาหที่ 1) ดูแ ลใสใจกัน : คืน ขอมูล ภาวะ
สุขภาพ ละลายพฤติกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ ใหความรู
เรื่องโรคเบาหวานและการปองกันภาวะแทรกซอน
กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที่ 2-3) มาตามนัด : ทบทวนความรู
การสาธิต และการแบงกลุมฝกปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที่ 4-5) สัญญาใจ : กําหนดเปาหมาย
ในการควบคุมระดับน้ําตาล ทําสัญญาใจ
กิจกรรมที่ 4 (สัปดาหที่ 6-11) เยี่ยมเยือนถามขาว : ทีม
หมอครอบครัว และผูปวยเบาหวานติดตามเยี่ยมบาน
กิจกรรมที่ 5 (สัปดาหที่ 12) เลาสูกันฟง : นัดประเมินภาวะ
สุขภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก

ตัวแปรตาม (Dependent
พฤติกรรมสุขภาพ
1. ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ
2. ดานกิจกรรมดานรางกาย
3. ดานโภชนาการ
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ดานจิตวิญญาณ
6. ดานการจัดการความเครียด

ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)ลดลง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. แบบสอบถาม 2 สวน 9 ขอ ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการ
เปนโรคเบาหวาน คาดัชนีมวลกาย และโรครวม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
เติมคําลงในชองวาง ทําการเก็บขอมูลกอนดําเนินการครั้งเดียว สวนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 6
ดาน จํานวน 42 ขอ ประกอบดวย 1) ความรับผิดชอบตอสุขภาพ 7 ขอ 2) การออกกําลังกาย 7
ขอ 3) โภชนาการ 7 ขอ 4) ความสัมพันธระหวางบุคคล 7 ขอ 5) จิตวิญญาณ 7 ขอ และ 6) การ
จัดการความเครียด 7 ขอ 4 ลักษณะใหเลือกตอบ 5 ระดับคือมากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4
คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) นอย (2 คะแนน) และนอยที่สุด (1 คะแนน) โดยคิดคะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากการ (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/ จํานวนชั้น (กิติวรรณ จรรยาสุทธิวงศ, 2558)
สรุปผลเปน 3 ระดับ คือ มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.68 –
5.00) มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67) และ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33)
2. โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ประยุกตจากแนวคิดแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร 12 สัปดาห ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 (สั ป ดาห ที่ 1) ดู แ ลใส ใ จกั น : คื น ข อ มู ล ภาวะสุ ข ภาพ ละลาย
พฤติ ก รรม แลกเปลี่ ย นประสบการณ ให ค วามรู เ รื่ อ งโรคเบาหวานและการป อ งกั น
ภาวะแทรกซอน เพื่อใหเกิดอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ อิทธิพลดวยสถานการณ
อิทธิพลดานสัมพันธภาพ
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กิจกรรมที่ 2 (สัปดาหท่ี 2-3) มาตามนัด : ทบทวนความรู การสาธิต และการ
แบงกลุมฝกปฏิบัติดานอาหาร การออกกําลังกาย และการผอนคลายความเครียด
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาหที่ 4-5) สัญญาใจ : กําหนดเปาหมายในการควบคุมระดับ
น้ําตาล ฝกบันทึกภาวะสุขภาพ เพื่อกระตุนใหเกิดพันธะสัญญาเพื่อวางแผนการกระทําโดยทีม
สุขภาพ ทําสัญญาใจรวมลงทะเบียนในสมุดสัญญาใจ เขียนสิ่งที่จะทําตอไปในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือคาระดับน้ําตาลในเลือดในอนาคต
กิจกรรมที่ 4 (สัปดาหที่ 6-11) เยี่ยมเยือนถามขาว : ทีมหมอครอบครัว และ
ผูปวยเบาหวานติดตามเยี่ยมบาน
กิจกรรมที่ 5 (สัปดาหที่ 12) เลาสูกันฟง : นัดประเมินภาวะสุขภาพ ประเมิน
ความสําเร็จในการพัฒนาวิถีชีวิตสรางเสริมสุขภาพ เลาความประทับใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู เลา
ความในใจที่ได เขารวมโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การตรวจสอบเครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตรวจสอบด า นความตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) โดยนํ า แบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญจํ านวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา เพื่ อหาคาดัชนี ค วามสอดคลอ ง
(Index of Consistency: IOC) พบวาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา มีคามากกวา 0.50 ขึ้น
ไปทุกขอคําถาม ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
แกไขไปปรับปรุง ทดลองใช (Try Out) กับพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ
ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงและมีลักษณะของชุมชนที่คลายคลึงกัน ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.92
การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชระยะเวลา 12 สัปดาห ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลทั่วไป โดยใชแบบในสัปดาหที่ 1 และมีการนัดหมายการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน จํานวน
12 สัปดาห ที่หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง สัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร
เวลา 9.00-12.00 น. ครบ 12 สัปดาห ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังการใชโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพ โดยใชแบบสอบถามชุดเดิม ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชความถี่รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ กอนและหลัง การ
เขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ดวยสถิติทดสอบแบบ Paired t – test
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
24 คน (รอยละ 80.00) สวนใหญมีอายุระหวาง 45-54 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 83.33)
สถานะภาพสมรส จํานวน 28 คน (93.33) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 21 คน
(รอยละ 70.00) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 19 คน (รอยละ 63.33)
ระยะเวลาในการเปนโรคเบาหวาน 5-10 ป จํานวน 21 คน (รอยละ 70.00) มีคาดัชนีมวลกาย
อยูในชวง 25.0-32.0 kg/m2 จํานวน 19 คน (รอยละ 63.33) มีโรครวมอยางนอย 1 โรค จํานวน
14 คน (รอยละ 46.67) โรครวมที่พบสวนใหญคือ โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 12 คน (รอยละ
40.00) และภาวะไขมันในเลือดสูง จํานวน 8 คน (รอยละ 26.67) (ตารางที่ 1)
ตาราง 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยเบาหวาน
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน(n =30)

รอยละ

6
24

20.00
80.00

2
25
3

6.67
83.33
10.00

28
2

93.33
6.67

21
9

70.00
30.00

19
11

63.33
36.67

2
21
7

2.67
70.00
23.33

11
19

36.67
63.33

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ป)
35-44
46-54
55 - 65
𝑥𝑥̅ = 58.79 ป. S.D. = 7.58 ป, Min = 35 ป, Max = 65 ป
3. สถานภาพสมรส
คู
หมาย
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
5. รายได
ต่ํากวา 5,000บาท
5,000 -10,000 บาท
𝑥𝑥̅ = 2,300 บาท. S.D. = 291.66 บาท, Min = 800 บาท, Max = 8,000 บาท
6. ระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวาน
ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
มากกวา 10 ป
7. คาดัชนีมวลกาย
ต่ํากวา 25.0 kg/m2
25.0-32.0 kg/m2
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8. โรครวม
ไมมีโรครวม
โรคความดันโลหิตสูง
ภาวะไขมันในเลือดสูง

ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน(n =30)

รอยละ

10
12
8

33.33
40.00
26.67
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2) ผลของโปรแกรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพสํ า หรั บ ผู ป ว ยเบาหวาน พบว า หลั ง เข า ร ว ม
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพ สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม
สรางเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =73.58, p= .00) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูปวยเบาหวานจําแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมและรายดาน กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ (n=30)
กอนการเขารวมโปรแกรม
𝑥𝑥 S.D. ระดับพฤติกรรม
1. ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ 2.64 0.11
ปานกลาง
2. ดานกิจกรรมดานรางกาย
2.72 0.20
ปานกลาง
3. ดานโภชนาการ
2.64 0.11
ปานกลาง
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 2.78 0.22
ปานกลาง
5. ดานจิตวิญญาณ
2.78 0.27
ปานกลาง
6. ดานการจัดการความเครียด
2.77 0.27
ปานกลาง
รวม
2.72 0.09
ปานกลาง
พฤติกรรมสุขภาพ

หลังการเขารวมโปรแกรม
𝑥𝑥 S.D. ระดับพฤติกรรม
4.12 0.18
สูง
4.15 0.14
สูง
4.13 0.16
สูง
4.18 0.18
สูง
4.15 0.18
สูง
4.15 0.17
สูง
4.15 0.08
สูง

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ
พบวา กอนรวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (¯x =2.72, S.D.= 0.09) และหลังเขารวมโปรแกรม มีพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ โดยรวมอยูในระดับสูง (¯x =4.15, S.D.= 0.08) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กอน
เขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับปานกลางทุก
ดาน สวนหลังเขารวมโปรแกรม ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับสูงทุกดาน
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวานกอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ (n=30)
พฤติกรรมสุขภาพ
1.ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ

ชวงเวลา
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
2. ดานกิจกรรมดานรางกาย
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
3. ดานโภชนาการ
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
5. ดานจิตวิญญาณ
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
6. ดานการจัดการความเครียด
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
กอนเขารวมโปรแกรม
หลังเขารวมโปรแกรม

𝒙𝒙
2.64
4.12
2.72
4.15
2.64
4.13
2.78
4.18
2.78
4.15
2.77
4.15
2.72
4.15

S.D.
0.11
0.18
0.20
0.14
0.11
0.16
0.22
0.18
0.27
0.18
0.27
0.17
0.09
0.08

t
39.89

p-value
0.00

33.20

0.00

39.43

0.00

27.57

0.00

24.43

0.00

24.52

0.00

73.58

0.00

จากตารางที่ 3 พบว า หลั ง เข า ร ว มโปรแกรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ผู ป ว ยเบาหวานมี
พฤติกรรมสุขภาพ สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t
=73.58, p= .00)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน กอนและ
หลังการเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ (n=30)
ระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวาน
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)

กอนเขารวมโปรแกรม
(n =30)
S.D.
𝑥𝑥
154.73 15.24

หลังเขารวมโปรแกรม
(n = 30)
S.D.
𝑥𝑥
147.60
11.52

t

P value

4.76

0.00

จากตารางที่ 4 พบวา กอนเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานระดับ
น้ําตาลในเลือด (FBS) เทากับ 154.73 (S.D.= 15.24) และหลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพ คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเปน 147.60 (S.D.= 11.52) หลังเขารวมโปรแกรม
สรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ลดลงกวากอนเขารวม
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =4.70, P < 0.01)
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวาน พบวา หลัง
เขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพ สูงกวากอนเขารวม
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวา การที่ผูปวยเบาหวาน
ไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ทําใหผูปวยเบาหวานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไป
ในทางที่ ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมสรางเสริมสุข ภาพสําหรับผูปวยเบาหวานซึ่งประยุกต
แนวคิดแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพของ Pender (2011) มาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
สรางเสริม สุ ขภาพ 5 กิ จกรรมหลั ก คื อ 1) ดูแ ลใสใ จกัน เพื่อใหเกิดอารมณที่เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ อิทธิพลดวยสถานการณ อิทธิพลดานสัมพันธภาพ 2) มาตามนัด เปนการ
ทบทวนความรู การสาธิต และการแบงกลุมฝกปฏิบัติ ดานอาหาร การออกกําลังกาย และการ
ผอนคลายความเครียด 3) สัญญาใจ กําหนดเปาหมายในการควบคุมระดับน้ําตาล ฝกบันทึก
ภาวะสุขภาพ เพื่อกระตุนใหเกิดพันธะสัญญาเพื่อวางแผนการกระทําโดยทีมสุขภาพ ทําสัญญาใจ
รวมลงทะเบียนในสมุดสัญญาใจ เขียนสิ่งที่จะทําตอไปในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือคาระดับ
น้ําตาลในเลื อดในอนาคต 4) กิจกรรม เยี่ยมเยือนถามข าว : ที ม หมอครอบครัว และผูปวย
เบาหวานติดตามเยี่ยมบาน และ 5) เลาสูกันฟง นัดประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินความสําเร็จใน
การพัฒนาวิถีชีวิตสรางเสริมสุขภาพ เลาความประทับใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู เลาความในใจที่ได
เขารวมโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกลวิธีที่สําคัญคือมีกิจกรรม การฝกออกกําลัง
กาย กิจกรรมการชมวี ดีทั ศน เพื่ อให เห็น สภาพปญ หาที่กําลังเผชิญ และใหกลุม ตัวอยางคิด
วิเคราะหอยางมี วิจารณญาณ ผูวิจัยบรรยายเพิ่มเติม การใชคูมือเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การ
จัดการความเครียดในกลุมผูปวยโดยผูวิจัยสรุปและ เพิ่มเติมเนื้อหาที่สําคัญ รวมทั้งมีการติดตาม
เยี่ยมบาน กระตุนเตือน ใหกําลังใจ ซึ่งวิธีการเหลานี้สามารถพัฒนาความรูเรื่องเบาหวานไดดี
นําไปสูการมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม ทําใหหลังเขารวมโปรแกรม
สรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสุขภาพสูงขึ้นกวากอนเขารวมโปรแกรม สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สายใจ โพนาม (2558) ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพผูปวย
เบาหวานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลฟากหวย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
พบวา ภายหลังการทดลอง พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จั ย ยั ง พบว า ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด (FBS) ของผู ป ว ยเบาหวานที่ เ ข า ร ว ม
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพลดลงกวากอนเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.01ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยเบาหวานไดเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมครบทุก
กิจกรรม สอดคลองกับผลการศึกษาของธัญลักษณ ตั้งธรรมพิทักษ (2562) ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการสรางเสริมสุข ภาพสําหรับผูปวยเบาหวานในชุมชนบานหนองนาสราง จังหวัด
รอยเอ็ด พบวา ผูปวยเบาหวานที่ไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ หลังไดรับโปรแกรมการ
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สรางเสริมสุขภาพ (M=4.21, SD=0.42) ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพดีขึ้นกวา
กอน ไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ (M=2.64, SD=0.76) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (t = 24.10, p<.001)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําชุดความรูจากงานวิจัยครั้งนี้ คือ เปนแนวทางในการ
แปลงนโยบายไปสูการดําเนินการจริงภายใตการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อตอความสําเร็จของ
นโยบาย
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถนํ า โปรแกรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพสํ า หรั บ ผู ป ว ย
โรคเบาหวานไปประยุกตใชในการกระตุนและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมในการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่อื่นได
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาวเพื่อติดตามผลดานพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพใหอยูในเกณฑที่ดีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลของโปรแกรม มีการวัดซ้ํา เพื่อดูการคงอยูของพฤติกรรมควบคุมระดับน้ําตาล
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ป ก ารศึ ก ษา 2561 ที่ เ คยประสบอุ บั ติ เ หตุ จ าก
รถจักรยานยนตจํานวน 73 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช เก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากพงษสิทธิ์ บุญรักษา (2555) มีคาความเที่ยงของ เครื่องมือ
เทากับ 0.81 วิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษา
สวนหนึ่งที่ไดรับอุบัติเหตุรอยละ 27.40 ไมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต เมื่อจําแนกตาม
พฤติกรรมดานการปฏิบัติตามกฎจราจร พบวา รอยละ 94.52 มีการดัดแปลงสภาพรถ รอยละ
67.12 ไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ รอยละ 69.86 สวมหมวกนิรภัยที่ไมไดมาตรฐาน รอยละ
61.64 ใชโทรศัพทขณะขับขี่ รอยละ 87.67 ใหเพื่อนซอนทายรถมากกวาหนึ่งคน และรอยละ
63.01 ขับรถ ยอนศร เมื่อจําแนกตามพฤติกรรมสวนบุคคลในการขับขี่ พบวา รอยละ 75.34 ไม
ตรวจสอบสภาพรถ กอนการขับขี่ รอยละ 83.56 แซงรถคันอื่นในชั่วโมงเรงดวน และรอยละ
79.45 ไมใชแตรรถ ในการขอทางรถคันอื่น
คํา สํา คัญ: พฤติ ก รรมการขับขี่รถจัก รยานยนต, การเกิดอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต, นักศึกษาพยาบาลศาสตร
9

อาจารย, คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี (Nursing instructor, Faculty of nursing, Ratchathani University).
e-mail: 266334@gmail.com โทร.061-3256426
1-8นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี (Third year nursing students, Faculty of nursing,
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Abstract
This research is a descriptive research. The purpose of this research was to
study motorcycle driving behaviors among student nurses, Ratchathani University.
The samples of this research were 73 student nurses who had injuries from
motorcycle driving, selected by purposive random sampling. The research
instrument was the questionnaire adapted from Pongsit Boonruksa ( 2012) . The
reliability was 0. 81. Data analysis was done by frequency and percentage. The
results of the study revealed that: 27.40% of the student nurses who had injuries
do not have a driver’ s license. Most samples self- reported that they did not
comply to traffic regulations including: 94. 52% modify or construct a vehicle,
67.12% do not wear a helmet, 69.86% do not wear a safety helmet, 61.64% use
of mobile phones while riding, 87.67% carry more than one pillion passenger, and
63.01% riding against the flow of traffic. Furthermore, driving behaviors provided
that 75. 34% do not check the condition of the motorcycle, 83. 56% overtake a
vehicle during rush hour and 79. 45% do not tap a horn to alert another driver
who might turn in front of you.
Keywords: Motorcycle driving behavior, Accident, Motorcycle accident, Student nurses
บทนํา

จากการพัฒนาของประเทศ สงผลทําใหเกิดการเจริญเติบโต และการขยายตัวของเขต
เมือง ภาครัฐและเอกชนจึงมีการกอสรางถนน และพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง เพื่อรองรับ
การขยายตัว ของเมือง ประชาชนจึงมีการเดินทางดวยรถสวนตัวมากขึ้น สงผลตอปญหา เชน
การจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การสูญเสียชีวิต และทรัพยสิน (สํานักแผนความ
ปลอดภัย กลุมพัฒนา ความปลอดภัย, 2561)
จากรายงานสถานการณความปลอดภัยทางถนนโลกป 2018 พบจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนถนนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ลานคน เปน 1.35 ลานคน ซึ่งเทากับวันละ 3,700 คน
โดยมากกวาครึ่งหนึ่งของผูเสียชีวิตเปนผูขับขี่รถจักรยานยนต และคนเดินถนน (องคการอนามัย
โลก, 2561) ในขณะที่ ป ระเทศไทยพบอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ต อ
ประชากรแสนคน เทากับ 26.3 คน และจากรายงานการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุทางถนน
ของกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ. 2560 พบวา สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น โดยมีจํานวน 85,949 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 8,746 ราย เพิ่มจาก พ.ศ. 2559 รอยละ 1.65
และรอยละ 4.01 ตามลํ าดั บ ซึ่ งอุ บัติเหตุ สวนใหญเกิดกับ รถจักรยานยนตถึ งรอ ยละ 37.38
(สํานักแผนความปลอดภัย กลุมพัฒนาความปลอดภัย, 2561)
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จากการศึกษาความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนน พบวา อุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมากที่สุด เนื่องจากรถจักรยานยนตไมมีสิ่งปกปองคุมกันผูขับขี่
(กาญจนกรอง สุอังคะ, 2558) ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุสงผลใหประเทศตองสูญเสียงบประมาณ และ
ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่กําลังศึกษาเลาเรียน และวัยแรงงาน ที่เปนกําลัง
สําคัญของประเทศชาติในอนาคต (องคการอนามัยโลก, 2561)
การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากหลายปจจัย โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากกวารอยละ
95 เกิดจากปจจัยดานบุคคลที่เปนพฤติกรรมสวนตัว และการไมปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พฤติกรรมการขับขี่ของกลุมวัยรุนที่เปนชวงวัยคึกคะนอง ชอบความตื่นเตนทาทาย และ
ตองการหา ประสบการณที่มีความเสี่ยง จึงมีพฤติกรรมการขับขี่ดวยความประมาท รวมถึงการไม
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต การดื่มของมึนเมา การฝาฝนกฎจราจรขณะขับขี่ และ
การขับขี่ดวย ความเร็วสูง (กาญจนกรอง สุอังคะ, 2558) จากการสํารวจขอมูลขององคการ
อนามัยโลก (2561) พบวา อุบัติเหตุบนถนนเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเด็ก และเยาวชน
ทั่วโลก ดังนั้นการหา วิธีปองกัน โดยการสงเสริมใหผูขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย และไม
ประมาท จะสามารถ ลดความรุนแรง การสูญเสีย และความพิการได
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยูบนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 231 เปนถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งนักศึกษาสวนใหญใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ในการเดินทาง เนื่องจากมีความสะดวกสบาย คลองตัว รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการ
เติมน้ํามัน จากการสํารวจขอมูลการเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนตของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2561 พบวานักศึกษาที่ยังศึกษาอยูในภาคการที่ 2 ป
การศึกษา 2561 ทั้งหมด 375 คน มีผูที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยนตจํานวน 73
คน จําแนกเปนชั้นปที่ 1 จํานวน 16 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 39 คน และชั้นปที่ 3 จํานวน 18 คน
ประเภทของอุ บั ติ เ หตุ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ รถประเภทอื่ น ๆ มาเฉี่ ย วซน รองลงมา คื อ ขั บ
รถจักรยานยนตลมเอง ซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บศีรษะแตกจํานวน 1 คน แผลถลอกตามรางกาย
73 คน และบวมตามรางกาย 2 คน
จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยราชธานี เพื่อนํ าไปสูแ นวทางในการป องกัน และลดการเกิ ด
อุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทาง และสราง
กรอบแนวคิดในการวิจัยโดย ไดเสนอตามลําดับดังนี้
1. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ
2. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตัวแปรอิสระ
- ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการขับขี่
- การปฏิบัติตามกฎจราจร เชน
การดัดแปลงรถ การสวมหมวกนิรภัย
- พฤติกรรมสวนบุคคลในการขับขี่ เชน
การขับขี่ขณะที่รางกายไมพรอม

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ป
การศึกษา 2561 ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต จํานวน ทั้งสิ้น 73 คน คัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดเกณฑ การคัดเขา คัดออก ดังนี้
เกณฑการคัดเขา
กําหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการไว เมื่อหนวยประชากรใดที่มีคุณลักษณะ ที่
กําหนดจึงนํามาเปนกลุมตัวอยาง
คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง
1. เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2561
2. เปนผูที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
เกณฑการคัดออก
1. เปนผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตแตไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่มากอน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยดัดแปลงจากพงษสิทธิ์
บุญรักษา (2555) เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
โดยเครื่องมือแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) และแบบเติม
ขอมูล จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต เปนแบบสอบถามตรวจรายการ (Check
list) จํานวน 33 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยง และทดสอบความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การทดสอบหาความเที่ยง (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
แลวนํามาหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity lndex: CVI) มีคาเทากับ 0.81
2. ทดสอบความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยทดลองใช แ บบสอบถามกับ กลุ ม ตั ว อยาง
จํ า นวน 30 คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล เ คี ย งกั บ กลุ ม ประชากร แล ว นํ า มาวิ เ คราะห ห าค า ความ
สอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) มีคาเทากับ 0.70
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเขาพบกับกลุมตัวอยางเพื่อแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขั้นตอน
การเก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามขอสงสัย พรอมทั้งชี้แจงวา
การเขารวมการวิ จัยครั้ งนี้ เป นไปด วยความสมัครใจ เมื่อเขารวมโครงการวิจัยแล ว หากลุม
ตัวอยาง ตองการออกจากการวิจัยสามารถกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใด ๆ และ
ขอมูลที่ได จากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลับ และนําไปใชเพื่อประโยชนทางวิชาการเทานั้น
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย ราชธานี สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n = 73)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
เพศ
ชาย
5
หญิง
68
อายุ (ป)
18-19
12
20-21
57
22-23
4
ระดับการศึกษา
ชั้นปที่ 1
16
39
ชั้นปที่ 2
18
ชั้นปที่ 3
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
53
มี
20
ไมมี
ระยะเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต
6
1-3 ป
21
4-6 ป
40
7-10 ป
6
มากกวา 10 ป
จํานวนวันที่ขับขี่รถจักรยานยนต (วันตอสัปดาห)
7
1-3 วัน
4-7วัน
66

43

รอยละ
6.85
93.15
16.44
78.08
5.48
21.92
53.42
24.66
72.60
27.40
8.22
28.77
54.79
8.22
9.59
90.41

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 93.15เปนเพศหญิง รอยละ 78.08
มีอายุระหวาง 20-21 ป รอยละ 53.42 ศึกษาในระดับชั้นปที่ 2 รอยละ 27.40 ไมมีใบอนุญาตขับ
ขี่รถ จักรยานยนต สวนใหญรอยละ 54.79 ขับขี่รถจักรยานยนตมานาน 7-10 ป และรอยละ
90.41 ขับขี่รถจักรยานยนต 4-7 วันตอสัปดาห
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2. สวนที่ 2 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต (n = 73)
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
จํานวน
รอยละ
การปฏิบัติตามกฎจราจร
ดัดแปลงสภาพรถ
69
94.52
ใช
4
5.48
ไมใช
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
24
32.88
ใช
49
67.12
ไมใช
ใชหมวกนิรภัยที่ไดไมไดมาตรฐาน
22
30.14
ใช
51
69.86
ไมใช
ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลขณะขับขี่
20
27.40
ดืม่
53
72.60
ไมดื่ม
เปดไฟเลี้ยวหรือใหสัญญาณมือทุกครั้งกอนเลี้ยว
59
80.82
ใช
14
19.18
ไมใช
ใหทางกับรถทีเ่ ปดไฟขอทาง
53
72.60
ใช
20
27.40
ไมใช
ใชโทรศัพทขณะขับขี่
45
61.64
ใช
28
38.36
ไมใช
ใหเพื่อนซอนทายรถมากกวา 1 คน
64
87.67
ใช
9
12.33
ไมใช
ขับรถยอนศร
46
63.01
ใช
ไมใช
27
36.99
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พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
หยุดรถเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปนสีเหลือง
ใช
ไมใช
แซงทางขวาเมื่อตองการแซงรถคันขางหนา
ใช
ไมใช
พฤติกรรมสวนบุคคลในการขับขี่
ใชความเร็วในการขับขี่
ใช
ไมใช
ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่
≤ 40กม./ชม.
41-60กม./ชม.
มากกวา 60 กม./ชม.
รูสึกวาเวลามีคา และรูสึกหงุดหงิดเสมอเมื่อการจราจรติดขัด
ใช
ไมใช
ลักษณะของสภาพพื้นผิวถนนที่ใชอยูเปนประจํา
ลาดยาง
ลูกรัง
คอนกรีต
ดิน
ทานทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการขับขี่
ใช
ไมใช
ติดสายรัดคางของหมวกนิรภัย และปรับใหกระชับกอนขับขี่
ใช
ไมใช
สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ
ใช
ไมใช

จํานวน

รอยละ

70
30

95.89
4.11

30
43

41.10
58.90

36
37

49.32
50.68

8
34
31

10.96
46.58
42.46

52
21

71.23
28.77

45
18
10
0

61.64
24.66
13.70
0.00

18
55

24.66
75.34

50
23

68.49
31.51

45
28

61.64
38.36

45
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พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
หลีกเลี่ยงการขับรถเมื่อสภาพรางกายไมพรอม เชน ออนเพลีย
รับประทานยาลดน้ํามูก
ใช
ไมใช
ชะลอความเร็วทุกครั้งเพื่อใหรถที่กําลังออกจากซอยไปกอน
ใช
ไมใช
มองกระจกมองขางเพื่อดูรถที่มาดานหลังกอนเลี้ยว
ใช
ไมใช
แซงรถคันอื่นในชั่วโมงเรงดวน
ใช
ไมใช
แซงรถคันอื่นในขณะกําลังเลี้ยวเหมือนกัน
ใช
ไมเคย
เลี้ยวรถ แซงรถ หรือขับรถตัดหนารถคันอื่น ในระยะกระชั้นชิด
ใช
ไมใช
ขับรถตัดหนารถคันอื่น
ใช
ไมใช
ขณะฝนตกจะเรงความเร็วของรถเพื่อใหถึงที่หมายเร็วขึ้น
ใช
ไมใช
หยอกลอหรือพูดคุยกับคนซอนทายขณะขับรถ
ใช
ไมใช
ขับรถขนานกับรถของเพื่อนเพื่อคุยกันไดสะดวก
ใช
ไมใช

จํานวน

รอยละ

47
26

64.38
35.62

49
24

67.12
32.88

54
19

73.97
26.03

61
12

83.56
16.44

30
43

41.10
58.90

6
67

8.22
91.78

29
44

39.73
60.27

18
55

24.66
75.34

15
58

20.55
79.45

7
66

9.59
90.41
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พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
ใชแตรรถในการขอทางรถคันอื่น
ใช
ไมใช
ขับรถแขงกับเพื่อน
ใช
ไมใช
ขับรถดวยมือขางเดียว เชน มืออีกขางหนึ่งถือของอยางหนึ่ง
ใช
ไมใช
ขับรถตามหลังรถที่อยูดานหนาแบบประชิด
ใช
ไมใช
ลดความเร็วขณะผานลูกระนาด
ใช
ไมใช

จํานวน

รอยละ

15
58

20.55
79.45

22
51

30.14
69.86

12
61

16.44
83.56

8
65

10.96
89.04

52
21

71.23
28.77
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จากตารางที่ 2 พบว านั ก ศึ ก ษาที่ เคยประสบอุ บัติ เหตุจ ากการขั บขี่ร ถจักรยานยนต
เมื่อจําแนกตามพฤติกรรมดานการปฏิบัติตามกฎจราจร พบวา รอยละ 94.52 มีการดัดแปลง
สภาพรถ รอยละ 67.12 ไมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ รอยละ 69.86 ใชหมวกนิรภัยที่ไมได
มาตรฐาน รอยละ 27.40 ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลขณะขับขี่ รอยละ 19.18 ไมเปด
ไฟเลี้ยวหรือให สัญญาณมือทุกครั้งกอนเลี้ยว รอยละ 27.40 ไมใหทางกับรถที่เปดไฟขอทาง รอย
ละ 61.64 ใชโทรศัพทขณะขับขี่ รอยละ 87.67 ใหเพื่อนซอนทายรถมากกวา 1 คน รอยละ
63.01 ขับรถยอนศร รอยละ 4.11 ไมหยุดรถเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปนสีเหลือง รอยละ 41.10
แซงทางขวาเมื่อตองการ แซงรถคันขางหนา เมื่อจําแนกตามพฤติกรรมสวนบุคคลในการขับขี่
พบวา รอยละ 49.32 ใชความเร็ว ในการขับขี่ รอยละ 42.46 ใชความเร็วมากกวา 60 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง รอยละ 28.77 รูสึกวา เวลามีคา และรูสึกหงุดหงิดเสมอเมื่อจราจรติดขัด รอยละ
61.64 ใชพื้นผิวถนนลาดยาง รอยละ 75.34 ไมตรวจสอบสภาพรถกอนการขับขี่ รอยละ 31.51
ไมติดสายรัดคาง ของหมวกนิรภัย และปรับให กระชับกอนขับขี่ รอยละ 38.36 ไมสวมหมวก
นิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ รอยละ 35.62 ขับรถ เมื่อสภาพรางกายไมพรอม รอยละ 32.88
ไมชะลอความเร็วทุกครั้ง เพื่อใหรถ ที่กําลังออกจากซอย ไปกอน รอยละ 26.03 ไมมองกระจก
มองขางเพื่อดูรถที่มาดานหลังกอนเลี้ยว รอยละ 83.56 แซงรถ คันอื่นในชั่วโมงเรงดวน รอยละ
41.10 แซงรถคันอื่นในขณะกําลัง เลี้ยวเหมือนกัน รอยละ 8.22 เลี้ยวรถ แซงรถ หรือขับรถตัด
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หนารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด รอยละ 39.73 ขับรถตัดหนารถคันอื่น รอยละ 24.66 ขณะฝน
ตกจะเรงความเร็วของรถเพื่อใหถึงที่หมาย เร็วขึ้น รอยละ 20.55 หยอกลอ หรือพูดคุยกับคน
ซอนทายขณะขับรถ รอยละ 9.59 ขับรถขนาน กับรถของเพื่อนเพื่อคุยกันไดสะดวก รอยละ
79.45 ไมใชแตรรถในการขอทางรถคันอื่น รอยละ 30.14 ขับรถแขงกับเพื่อน รอยละ 16.44 ขับ
รถดวยมือขางเดียว รอยละ 10.96 ขับรถตามหลังรถ ที่อยูดานหนาแบบประชิด และรอยละ
28.77 ไมลดความเร็วขณะผานลูกระนาด
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา ในปการศึกษา 2561 นักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ธานี ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตจํานวน 73 คน โดยนักศึกษาบางสวนที่ประสบ
อุบัติเหตุ ไมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมมีการดัดแปลงสภาพรถ
ไมสวมหมวก นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ ใชหมวกนิรภัยที่ไมไดมาตรฐาน ใชโทรศัพทขณะขับขี่ ใหเพื่อน
ซอนทายรถ มากกวาหนึ่งคน ขับรถยอนศร ไมตรวจสอบสภาพรถกอนการขับขี่ แซงรถคันอื่นใน
ชั่วโมงเรงดวน และไมใชแตรรถในการขอทางรถคันอื่น สอดคลองกับงานวิจัยของธนัญชัย บุญ
หนั ก , กุ ห ลาบ รั ต นสั จ ธรรม, ชิ ง ชั ย เมธพั ฒ น , และทนงศั ก ดิ์ ยิ่ ง รั ต นสุ ข (2560) ที่ พ บว า
พฤติกรรมการขับขี่ เชน การขับขี่ยอนทาง เดินรถ การเรงความเร็ว การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การฝาฝนสัญญาณ ไฟจราจร ลวนเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้การไมตระหนัก
ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ทางจราจร พฤติกรรมการขับขี่ที่ไมปลอดภัย เชน สภาพที่ไม
ปลอดภัยของผูขับขี่ อาจกอใหเกิด อุบัติเหตุได (รัตวัลย ศิริเลี้ยง, 2560) สวนการดัดแปลงรถ
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด อุบัติเหตุมากกวารถจักรยานยนตที่ไมมีการปรับแตงถึง 3.37 เทา
และการขับขี่รถที่มีการชํารุด ไมไดรับการตรวจสภาพ ก็เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุ (พงษสิทธิ์ บุญรักษา, 2555) ซึ่งจากการศึกษาของรัตวัลย ศิริเลี้ยง (2560) พบวา การ
ไมตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจาก อุบัติเหตุจากการจราจร จะนําไปสูพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม
ปลอดภัย และกอใหเกิดอุบัติเหตุดาน การจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตได
ดั ง นั้ น การสร า งความตระหนั ก ในการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย รวมถึ ง การป อ งกั น ในด า น
พฤติกรรม เชน การขับขี่ที่มีน้ําใจตอผูใชรถรวมถนน การปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด การ
ใสหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่ขับขี่ การตรวจเช็คสภาพรถกอนขับขี่ทุกครั้ง การชะลอความเร็วทุกครั้ง
เมื่อพบเจอสภาพ ถนนที่ไมดี ชํารุด หรือเปนหลุมเปนบอ การปฏิบัติตามปายเตือนและสัญลักษณ
ตาง ๆ จะชวยปองกัน การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตได (พันชัย เมนฉาย, 2556,
รัตวัลย ศิริเลี้ยง, 2560) มากไปกวานั้น การสรางมาตรการระดับประเทศ ไดแก การควบคุมผูขับ
ขี่ที่มีอายุนอยกวา 19 ป ซึ่งเปนกลุมประชากรที่พบอุบัติเหตุมากที่สุด การฝกอบรมการขับขี่ที่
ปลอดภัย และการเช็คสภาพรถ ดวยตัวเองแกเยาวชน การปลูกฝงใหเยาวชนเห็นโทษของการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล การส ง เสริ ม ให ครอบครั ว เป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการไม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
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แอลกอฮอล การออกมาตรการที่ เข ม งวด ในการตรวจสภาพรถ รวมถึ ง การไมพิ จารณาตอ
ทะเบียนใหแกรถที่มีการดัดแปลง การใชอุปกรณ เฝาติดตามและควบคุมความเร็ว เชน การติดตั้ง
ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (Global positioning system; GPS) สําหรับรถจักรยานยนต
การออกมาตรการดานสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดชองทางวิ่ง สําหรับรถจักรยานยนต การแกไขจุด
เสี่ยง การปรับแกสัญญาณไฟจราจร และปายเตือนตาง ๆ อาจเปนสวนหนึ่งที่ชวยปองกันหรือลด
อุบัติการณของการเกิดอุบัติเหตุได (วัชรพงษ เรือนคํา และ ณรงคศักดิ์ หนูสอน, 2562)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการอบรมเพื่อใหความรูแกนักศึกษาในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ จากการจราจร
1.2 ควรมี ก ารรณรงค เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ภ ายใน
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
1.3 ควรมีการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการ
เกิด อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต เชน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ทั้งภายใน และ
ภายนอก มหาวิทยาลัย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 หาความสัมพันธของพฤติกรรม และปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่สัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุ
จาก การขับขี่รถจักรยานยนต
2.2 ทําการวิจัยเชิงทดลอง โดยการจัดโปรแกรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต และประเมินผลของการใหความรู
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ในการสอบครั้งแรกของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
Factor related to first of the graduate of the Bachelor of Nursing
At Ratchathani University
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คันธนีรา สิงหดง5, จิตรา สีหมอกุ6, จิรภา วิจิตยเชื้อ7, จุฑาทิพย วรสาร8
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณาแบบหาความสั ม พั น ธ (Correlational
Design) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการสอบขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุนที่ 20 ปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่สอบขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งจํานวน 121 คน
โดยใชสูตรของ Krejcie & Morgan ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย โดยวิธีการจับฉลากการ
สุมแบบไมใสคืน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 4 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไป 2) การเตรียมตัวกอนสอบ
ของบัณฑิต 3) การชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย และ 4) ความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนและปจจัยอื่น ๆที่มีผลตอการสอบ วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยาง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 มากที่สุด รอยละ 48.8 ใชระยะเวลาในการเตรียม
ตัว 1 เดือน รอยละ 60 สอบรวบยอดผาน 7 วิชา รอยละ 21.5การเตรียมตัวอยูในระดับมาก
รอยละ 52.1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยเหมาะสมปาน
กลาง รอยละ 59.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯในการสอบครั้ง
แรกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานี ไดแก เกรดเฉลี่ย และผลการสอบรวบยอดมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ครั้งแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.49, r = 0.39) สวนการเตรียมตัวกอน
สอบของบั ณ ฑิ ต การจั ด การเรี ย นการสอนบั ณ ฑิ ต และความช ว ยเหลื อ จากอาจารย แ ละ
มหาวิทยาลัย ไมมีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
1

อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี Wanida.h@rtu.ac.th หมายเลขโทรศัพท 0956614188
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
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และการผดุ ง ครรภ ชั้ น หนึ่ ง ครั้ ง แรก (r = 0.137, p > 0.05), (r = - 0.072, p > 0.05), (r =
0.012, p > 0.05)
คําสําคัญ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ, บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานี
Abstract
This research is a correlation research (Correlational). The research aimed
to study the factors that are related to the results of the first- class nursing and
midwifery license examination. Of Rajabhat University Ubon Ratchathani Province.
The sample group used was graduates of Bachelor of Nursing Science Program,
Class 20, Academic Year 2018 of Rajthani University. Ubon Ratchathani province,
where 121 applicants were registered for a first class nursing and midwifery license,
using Simple Random Sampling method, Sampling without Replacement method
By using the formula of Krejcie & Morgan. Data were collected by using a
questionnaire consisting of 4 parts: 1 ) general data questionnaire, part 2
questionnaire. Listing out the first graduates of the three were rescued by the
faculty and the university, and the fourth feedback on teaching and other factors.
Which affects the exam, analyzing data by using descriptive statistics Pearson's
correlation coefficient And the Spearman correlation coefficient. The study
indicated that Most samples With a cumulative grade point average of 2.51 - 3.00,
48. 8 percent, using a 1 month preparation period, 60 percent of the total
examination through 7 subjects, 21.5 percent of preparation is at a high level, 52.1
percent have opinions about the help from professors and universities Moderately
suitable 59. 5% and the results from the data analysis showed that the GPA and
the test results were positively correlated with the results of the examination as
a professional practitioner. Ambulance and midwife first class (r = 0.49,0.36) and
the preparation of graduates. Graduate teaching management And the assistance
from professors and universities is not related to the results of the first- class
nursing and midwifery professional registration examination (r = 0.137, p> 0.05), (r
= - 0.072, p> 0.05), (r = 0.012, p> 0.05)
Key Words: Licensed professional nursing and Midwifery, Bachelor of Nursing at
Ratchathani University
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การประกอบวิชาชีพการพยาบาล เปนการกระทําตอมนุษยที่เปนบุคคลครอบครัวหรือ
ชุมชน เปนการกระทําที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีผูตองการใชบริการของวิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลและ
การชวยเหลือเมื่อเจ็บปวยผูประกอบวิชาชีพกระทําภายในขอบเขตของการสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกัน การรักษาและการฟนฟูสภาพรวมทั้งการกระทําเวชกรรมตามที่ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมระบุไวใน แผนการรักษาเปนลายลักษณอักษร การกระทําทั้งหมดนี้ผูประกอบวิชาชีพ
จะตองใชวิจารณญาณ พรอมดวยความรูและทักษะทางวิชาชีพเปนสําคัญและอยางเปนอิสระ
สังคมมีความหวังที่จะได ผูประกอบวิชาชีพที่มีความรูความสามารถใหบริการตามมาตรฐานที่ดี
สูงสุดและทั่วถึง (พรจันทร สุวรรณชาต, 2550)
สภาการพยาบาลซึ่งเปนองคกรวิชาชีพ ทําหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมกํากับการ
ประกอบวิชาชีพใหเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ
ได จั ด ให มี ก ารสอบวั ด ความรู เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบีย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผูป ระกอบ วิ ช าชี พ การ
พยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามมาตรา 30
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ฉบับแกไข เพิ่มเติม 2540 ซึ่งระบุไวใหผู
มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภหรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งและชั้นสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิประโยชน
ของผูรับบริการและประชาชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการพยาบาล และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล โดยกําหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สภาการพยาบาลรับรองแลวและตอง
สอบประเมินความรู 8 วิชาผานตามที่สภาการพยาบาลกําหนดไดแก การผดุงครรภ การพยาบาล
มารดาและทารก การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลผูสูงอายุ การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นตน
กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ เกณฑการสอบผานทุกวิชาตอง
ไดคะแนนรายวิ ชาไม นอยกว าร อยละ 60 หรือตามเกณฑที่คณะกรรมการสภาการพยาบาล
กําหนดจึงถือวาสอบผาน ซึ่งในการจัดสอบในแตละปสภาการพยาบาลจะจัดสอบ 3 ครั้งในเดือน
มีนาคม มิถุนายนและตุลาคม (สภาการพยาบาล, 2562)
ผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพจะตองสอบผานทั้ง 8 วิชา หากสอบไมผานใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง จะตองสอบเฉพาะวิชาที่ไมผานในครั้งตอไป และจะตองสอบผานทั้ง 8 วิชา
ภายใน 3 ป มิฉะนั้นจะตองสอบใหมทั้ง 8 วิชา ผลกระทบเมื่อผูสอบใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสอบไมผานทั้ง 8 วิชาในรอบแรกจะสงผลใหเมื่อเขาปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐหรือเอกชน ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะไดรับเงินพิเศษตางๆ
เชน คาเวร คาลวงเวลา ในระดับพยาบาลเทคนิค เนื่องจากการปฏิบัติการพยาบาลจะตองอยู
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ภายใตการดูแลของผูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตองใหสอบผานทั้ง 8 วิชา และไดรับอนุมัติ
ใหขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางหนวยงานจึงจะปรับระดับใหเปนพยาบาล
วิชาชีพ การปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือนต่ํากวาวุฒิการศึกษาจะสงผลตอความภาคภูมิใจ ขวัญ
และกําลังใจ รวมทั้งความกาวหนาในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นดวยนอกจากนั้นสภาการ
พยาบาลยังใชผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนตัวชี้วัด เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพ
การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รจากสภาการพยาบาล ในระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี สงผลตอชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย เปน
การสรางความมั่นใจใหผูเขาศึกษา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต และผูรับบริการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เปนมหาวิทยาลัยเอกชนเปดดําเนินการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อป พ.ศ. 2537 เพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลดาน
สาธารณสุ ข ของประเทศซึ่ ง กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรพยาบาล ทั้ ง ใน
โรงพยาบาลและหนวยงานในชุมชนเปนจํานวนมาก และเพื่อสนับสนุนนโยบายปฏิรูประบบ
สุขภาพของประเทศที่เนนการบริการสุขภาพเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อให ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง ซึ่งจําเปนตองมีบุคลากรพยาบาลอยางเพียงพอ และเพื่อเปนการเปด
โอกาสทางด า นการศึ ก ษาให เ ยาวชนรุ น ใหม ไ ด มี ท างเลื อ กในการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ ที่
หลากหลายได ม ากขึ้ น คณะพยาบาลศาสตร ไ ด ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี ค วามรู ดี ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล ไดตามมาตรฐานสากล รูจักคิดวิเคราะหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
รับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเอื้ออาทรและมีภาวะผูนํา โดยจัดการศึกษาตาม
แนวทางที่สภาการพยาบาลไดกําหนดและใหการรับรอง นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใหมตองมี
การสอบขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพฯซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามขั้นตอน
ของสภาการพยาบาล ในการรับรองคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน การศึกษา
พยาบาลของภาครัฐและเอกชนสถิติยอนหลัง 5 ป ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ป
พ.ศ. 2559 – 2562 มีจํานวนนักศึกษาสอบผานครั้งแรกคิดเปนรอยละ 86.08, 41.80, 34.40,
28.05 ตามลําดับ (ฝายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี, 2562)
การศึก ษาเกี่ ยวกับป จจั ยหลายประการที่เกี่ยวของกับผลการสอบความรูเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สอดคลอง
กับการศึกษาของสุพัตรา จันทรสุวรรณ และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบัณฑิต การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิตและสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต จากการศึกษาของ
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พรทิพา ทักษิณและคณะ (2554) ที่พบวาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและการเตรียมความ
พร อ มมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผลการสอบความรู เ พื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งการเตรียมความพรอมแตละสถาบันการศึกษาอาจมีความแตกตางกัน และ
จากการศึกษาของ อัจฉรา จั่นเพ็ชร และสิรินกร ศุกรวรรณ (2552) พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิตมีความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบ ความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพฯ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี มีการเตรียมผูสําเร็จการศึกษากอนการสอบ
ความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ โดยการจัดมีรายวิชาความรูรวบ
ยอดในการทบทวนเนื้ อ หาทั้ ง 8 รายวิ ช า จั ด โครงการติ ว ให กั บ นั ก ศึ ก ษาโดยเชิ ญ วิ ท ยากร
ผูเชี่ยวชาญในแตละรายวิชามาใหความรูและแนวทาการวิเคราะหขอสอบในแตละรายวิชา และมี
การจัดสอบความรูรวบยอด ลักษณะการสอบเชนเดียวกับการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เพื่อประเมินความรูในตัวผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนการ
เตรียมผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ใหเปนผูที่มีความพรอมในการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การวัดผลการทดสอบใชเกณฑในการตัดสินผานและไมผาน
จากการตั้งเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มแตละรายวิชา ซึ่งผลการสอบจะเปนการประเมิน
ความรูความสามารถในการประสบความสําเร็จในการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ได แตยังขาดการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวคณะผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานีไดแก เกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลั ก สู ตรการเตรี ย มตั ว สอบของบั ณฑิ ตการจัด การเรียนการสอนความช ว ยเหลือจาก
อาจารยและมหาวิทยาลัยผลการสอบรวบยอดเพื่อวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อใหบัณฑิตพยาบาลมีความรู ความสามารถมี
จํานวนผูสอบผานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภชั้นหนึ่งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ ชั้ น หนึ่ ง ของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
สมมติฐาน
1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มีความสัมพันธกับผลการสอบประเมินความรูเพื่อ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
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2. การเตรี ย มตั ว ของผู ส อบ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการสอบประเมิ น ความรู เ พื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3. การจั ดการเรี ยนการสอน มี ค วามสัม พันธกับผลการสอบประเมินความรูเพื่อ ขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
4. ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับผลการสอบประเมิน
ความรูเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
5. ผลการสอบรวบยอด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผูป ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณาแบบหาความสัมพันธ (Correlational Design)
เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลในการสอบครั้ ง แรกของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี โ ดยมี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
ดังตอไปนี้
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปการศึกษา 2561 ที่สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง จํานวน 154 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร บั ณ ฑิ ต รุ น ที่ 20 ป
การศึ ก ษา 2561 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ ส อบขอขึ้ น ทะเบี ย นรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งจํานวน 121 คน กําหนดขนาด
โดยใช ต ารางสํ า เร็ จ รู ป ของ Krejcie and Morgan (1970) สุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย ( Simple
Random Sampling ) ด ว ยวิ ธี ก ารจั บ ฉลากการสุ ม แบบไม ใ ส คื น (Sampling without
Replacement)
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Inclusion criteria) ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดของคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2561
2. มีหนวยกิต ครบตามกําหนดตลอดหลักสูตรการศึกษา
3. เปนผูสมัครสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย เกรด
เฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครั้ ง แรก
จํานวนวิชาที่สอบผานผลการสอบรวบยอด ระยะเวลาที่ใชในการอานหนังสือเตรียมตัวสอบ
สวนที่ 2 การเตรียมตัวสอบ คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามของ สายสวาท เผาพงษ และ
คณะ (2551) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบประเมินความรู
เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ ข องผู สํา เร็จ
การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า พ.ศ. 2551 จากงานวิ จั ย ของ
สายสวาท เผ า พงษ และคณะ แบบสอบถามมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องครอนบาค
(Cronbach’s Coeffieiency) เทากับ 0.78 โดยแบบสอบถามมีจํานวน 23 ขอ ประกอบดวยขอ
คําถามดานบวกจํานวน 20 ขอ ขอคําถามดานลบจํานวน 3 ขอ
สวนที่ 3 การชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยคณะผูวิจัยใชแบบสอบถามของ
สายสวาท เผาพงษ และคณะ (2551) แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค
(Cronbach’s Coeffieiency) เทากับ 0.78 จํานวน 14 ขอคําถาม ประกอบดวยการชวยเหลือ
จากอาจารย จํานวน 7 ขอ การเอื้ออํานวยจาก มหาวิทยาลัยจํานวน 7 ขอ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นจากการจัดการเรียนการสอน และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการ
สอบ คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามของ สายสวาท เผาพงษ และคณะ (2551) แบบสอบถามมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค (Cronbach’s Coeffieiency) เทากับ 0.78 จํานวน 12
ขอ ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนจํานวน 7 ขอ ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการสอบ จํานวน
5 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป แจกแจงความถี่ และคํานวณหาคารอยละ
2. ขอมูลการเตรียมตัว การชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย ความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนการสอน และปจจัยอื่น ๆ นํามาแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment coefficient
of correlation)ระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบรวบยอด กับผลการสอบ
ประเมินความรูเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภโดย
ใชสถิติวิเคราะหแบบเพียรสัน (Spearman’s Correlation)
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 121
คน ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 รอยละ 48.8 ใชระยะเวลาใน
การเตรียมตัว 1 เดือน รอยละ 60.3 สอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรก
ผานทั้ง 8 วิชา รอยละ 38.8 สอบรวบยอดผาน 7 วิชา รอยละ 21.5
สวนที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต การจัดการเรียนการ
สอน ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย และผลสอบรวบยอดของบัณฑิต
เมื่อนําตัวแปรที่ศึกษามาวิเคราะหดวยรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษามีดังนี้
1. เกรดเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู
ระหวาง 2.51 – 3.00 จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ 3.01 – 3.50, >3.50
และ 2.00 – 2.50 คิดเปน รอยละ 43.8, 5.0 และ 2.5 ตามลําดับ
2. การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต การวิจัยครั้งนี้ แบงการเตรียมตัวกอนสอบ
ประเมินความรูเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาเปน 3 กลุม
คื อ การเตรี ย มตั ว ระดั บ มาก การเตรี ย มตั ว ระดั บ ปานกลาง การเตรี ย มตั ว ระดั บ น อ ย จาก
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการเตรียมตัวอยูในระดับมาก จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 52.1 รองลงมาคือ การเตรียมตัวอยูในระดับปานกลางจํานวน 58 คน คิดเปน 47.9
3. การจัดการเรียนการสอนการวิจัยครั้งนี้ แบงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนที่มีผลตอการสอบเปน 3 กลุม คือ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และไมเหมาะสมจาก
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเหมาะสมปานกลาง จํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ เหมาะสมมาก จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 40.5
4. ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยการวิจัยครั้งนี้ แบงการชวยจาก
อาจารยและมหาวิทยาลัย เปน 3 กลุม คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง และเห็นดวยนอย
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเห็นดวยมาก จํานวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 63.6 รองลงมาคือ เห็นดวยปานกลาง จํานวน 43 คน และ เห็นดวยนอย จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 35.5 และ 0.8 ตามลําดับ
5. ผลสอบรวบยอดของบัณฑิตการวิจัยครั้งนี้ แบงผลการสอบรวบยอดออกเปน 9
กลุม คือสอบไมผาน จนถึง สอบผาน 8 วิชา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการ
สอบรวบยอดผาน 7 วิชา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.5 รองลงมาคือ สอบผาน 4 วิชา
จํานวน 24 คน, สอบผาน 8 วิชา จํานวน 23 คน, สอบผาน 5 วิชาจํานวน 15 คน, สอบผาน 6
วิชา จํานวน 14 คน, สอบผาน 3 วิชา จํานวน 8 คน สอบไมผาน จํานวน 5 คน และสอบผาน 1
และ 2 วิชา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 19.8, 19.0, 12.4, 11.6, 6.6, 4.1 และ 2.5 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอน ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย และผลสอบรวบยอดกับ
ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก
ผลการศึกษาพบความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัวกอนสอบของ
บัณฑิต การจัดการเรียนการสอน ความชวยเหลือจาก อาจารยและมหาวิทยาลัย และผลสอบ
รวบยอดกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ครั้งแรก ดังนี้
เกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธทางบวกผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.49, p < 0.05)
ผลสอบรวบยอดมีค วามสั ม พั นธท างบวกกั บผลการสอบขึ้นทะเบียนเป นผู ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.36, p < 0.05)
การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต ไมมีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.137, p > 0.05)
การจัดการเรียนการสอนบัณฑิต ไมมีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = - 0.07, p > 0.05)
ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยไมมีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.01, p > 0.05)
พบวา เกรดเฉลี่ยสะสม และผลการสอบรวบยอดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.49, p
< 0.05), (r = 0.385, p < 0.05) สวนในตารางที่ 10พบวาการเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต
การจั ด การเรี ย นการสอนบั ณ ฑิ ต และความช ว ยเหลื อ จากอาจารย แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ไม มี
ความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่งครั้งแรก (r = 0.137, p > 0.05), (r = - 0.072, p > 0.05), (r = 0.012, p > 0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม และผลการสอบรวบ
ยอดของผูขอสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก
ตัวแปร
1
2
3
1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
1
2. ผลการสอบรวบยอด
311*
1
*
3. ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการ
.494
.385*
1
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก
* p – value <0.05
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน (r) ระหวางการเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนบัณฑิต และความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยของผูขอสอบ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก
*p – value <0.05, ns= non-significant
ตัวแปร
1
2
3
4
1. การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต
1
2. การจัดการเรียนการสอนบัณฑิต
.400*
1
*
3. ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก อ า จ า ร ย แ ล ะ .259
.509*
1
มหาวิทยาลัย
4. ผลการสอบขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ป ระกอบ .137ns .720ns .120ns
1
วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ
ชั้นหนึ่งครั้งแรก
อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีเกรดเฉลี่ยรวมอยูระหวาง 2.51 –3.00 จํานวน 59
คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ 3.01 – 3.50, มากกวา 3.50 และ 2.00 – 2.50 คิดเปน
รอยละ 43.8, 5.0 และ 2.5 ตามลําดับ ซึ่งระดับการเรียนของกลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการ
เรียนในระดับปานกลาง เนื่องจากกรอบระยะเวลาการเรียนการสอนจบหลักสูตรในปการศึกษา
2561 และชวงระยะเวลาการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯมีระยะเวลาใกลเคียงกันสงผลให
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการเตรียมตัวเพียง1 เดือน รอยละ 60.3 จากการเขารวม
โครงการเขาคายติ วก อนสอบใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพฯ กลุม ตั วอย างมีร ะยะเวลาในการ
ทบทวนเนื้อหากอนสอบ 3 วัน ผลสอบรวบยอดหลังการเขารวมโครงการผาน 8 วิชา รอยละ
19.0 ผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกผานทั้ง 8 วิชา รอยละ
38.8
5.2 การเตรียมตัวกอนสอบ
กลุมตัวอยางมีการเตรียมตัวกอนสอบอยูในระดับมาก จํานวน 63 คน คิดเปนรอย
ละ 52.1 รองลงมาคือ เตรียมตัวกอนสอบอยูในระดับปานกลางจํานวน 58 คน คิดเปน 47.9 จาก
การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนสอบพบวากลุมตัวอยางมีการเตรียมตัวกอนสอบระดับมาก
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการติวกอนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ตอเนื่องกอนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯโดยโครงการติวจะจัดทุกวัน 20 วัน ตอเนื่องเริ่ม
ตั้งแตเวลา 9.00-16.00 น และสอบรวบยอด เวนระยะเวลากอนสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ฯ เพียง 2 วัน และเมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยรายขอพบวา การเตรียมตัวกอนสอบประเมินความรูเพื่อ
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ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จพบวาจากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยราย
ขอพบวาการเตรียมตัวกอนสอบทานนําเนื้อหาที่ไมเขาใจไปซักถามอาจารย มีการเตรียมตัวอยูใน
ระดับนอยมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 1.94 (S.D.= 0.623) เนื่องจากการจัดโครงการติวกอนสอบ
เปนการเชิญวิทยากรภายนอกในการติวใหความรูมีระยะเวลาทําใหการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
ไดนอย และตรงกับชวงเวลาที่อาจารยประจําขึ้นนิเทศบนหอผูปวยจึงสงผลใหการพบนักศึกษาได
นอย สวนขอที่มีการเตรียมตัวกอนสอบในระดับมากมากที่สุดคือทานเขารับการสอนเสริมจาก
มหาวิทยาลัยทุกครั้งและทุกรายวิชา คาเฉลี่ยเทากับ 2.96 (S.D.= 0.200) เนื่องจากการจัดระบบ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรูรวบยอด และการจัดโครงการติวการเตรียมตัวกอนสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สนับสนุนใหนักศึกษาตองเขารวมทุกครั้ง
5.3 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเหมาะสมปาน
กลาง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมาคือ เหมาะสมมาก จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 40.5 เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยรายขอการจัดการเรียนการสอนเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จพบวาจากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรายขอพบวาขอที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับเหมาะสมมากที่สุดคือประสบการณในการฝกภาคปฏิบัติสามารถใชตอบ
ขอสอบได ไดคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 (S.D.= 0.453) เนื่องจากวิชาชีพการพยาบาลจะเกิดความรู
ความเขาใจเนื้อหาไดเพิ่มมากขึ้นหากไดลงมือปฏิบัติและนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่ไดเรียนใน
หองเรียน และเปนกระบวนการเรียนรูของมนุษยหากการเรียนรูจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดลงมือปฏิบัติ
5.4 ความคิดเห็นตอความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยใน
ระดับเห็นดวยมาก จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมาคือ เห็นดวยปานกลาง จํานวน
43 คน และ เห็นดวยนอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 35.5 และ 0.8 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห
คาเฉลี่ยรายขอพบวาความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของผูสําเร็จพบวาจากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยรายขอพบวาความชวยเหลือ
จากอาจารยและมหาวิทยาลัยดานคอมพิวเตอรที่ใชคนควาขอมูลมีจํานวนเพียงพอระดับเห็นดวย
นอยมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 1.88 (S.D.= 0.777) สวนขอที่มีความชวยเหลือจากอาจารยและ
มหาวิทยาลัยการเตรียมตัวกอนสอบในระดับมากมากที่สุดคืออาจารยใหกําลังใจในชวงเตรียมตัว
สอบ คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 (S.D.= 0.289)
5.5 ผลการสอบรวบยอด
กลุมตัวอยางมีผลการสอบรวบยอดผาน 7 วิชา คิดเปนรอยละ 21.5 รองลงมาคือ
สอบผ า น 4 วิ ช า สอบผ า น 8 วิ ช า สอบผ า น 5 วิ ช าคิ ด เป น ร อ ยละ 19.8, 19.0 ตามลํ า ดั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรูรวบยอด และโครงการติวกอนสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯมีความตอเนื่องนักศึกษามีระยะเวลาในการทบทวนกอนสอบรวบยอดนอย
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อาจจะสงผลใหเวลาในการเตรียมตัวนอยเปนผลใหกลุมตัวอยางมีผลการสอบผานการสอบรวบ
ยอด 8 วิชา
5.6 ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต การ
จัดการเรียนการสอน ความชวยเหลือจาก อาจารยและมหาวิทยาลัย และผลสอบรวบยอดกับ
ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก
5.6.1 เกรดเฉลี่ยสะสม
ผลการศึกษาพบวาเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธทางบวกกับผลสอบรวบ
ยอดกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้ง
แรก (r = 0.494, p < 0.05) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แสดง
ใหท ราบวา ในช วงเวลาที่ผา นมา บุ คคลนั้ นไดเรียนรูอ ะไร หรือมีความรูความสามารถตาม
เนื้อหาวิชาที่เรียนไป แลวมากนอยเพียงใดและเนื่องจากการสอบประเมินความรู เพื่อขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ เปนการสอบเพื่อ ประเมินความรู
ทั้งหมดที่ผูสําเร็จการศึกษาไดเรียนมาตลอด 4 ป เชนเดียวกับเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งเปน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา ดังนั้นถาผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ก็มี
แนวโนมที่จะสามารถสอบประเมินความรูเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งผาน 8 วิชาในการสอบครั้งแรกดวยสอดคลองกับการศึกษา
ของ นุจรินทร โพธารส (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพ การพยาบาล และการผดุงครรภชั้นหนึ่งของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอีส-เทิรนเอเชีย พบวาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธทางบวกกับผล
การสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพพยาบาลฯ (r= .58, p < .01)
5.6.2 ผลสอบรวบยอด
ผลการศึกษาพบวาผลการสอบรวบยอดมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
สอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r =
0.385, p < 0.05)เนื่ อ งจากการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร ค ณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานีไดดําเนินการจัดสอบกอนการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ทําใหนักเรียนพยาบาลที่สอบผานการ
สอบรวบยอดทําใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาแตละรายวิชาในการสอบเพียงพอเพราะ
เนื้อหาการสอบมีความคลายคลึงกัน สามารถนําขอสงสัยมาทบทวนเพิ่มเติม สงผลใหสามารถ
สอบผานการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่งในการสอบครั้งแรกสอดคลองกับการศึกษาของสายสวาท เผาพงษ และคณะ
(2551) ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการสอบประเมินความรูเพื่อ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภของผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พ.ศ. 2551 พบวาผูสําเร็จการศึกษาที่มีเกรด
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เฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 3.00 ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แตกตางกับ
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 โดยผูสําเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกวาหรือเทากับ 3.00 สอบผานทั้ง 8 วิชา ไดมากกวา (รอยละ 56.3)
5.6.3 การเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิต
ผลการศึกษาพบวาการเตรียมตัวกอนสอบของบัณฑิตไมมีความสัมพันธกับ
ผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r
= 0.137, p > 0.05) เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความกระตือรือรนหรือรูปแบบในการเตรียมตัว
สอบที่แตกตางกัน สงผลใหการทบทวนหรือฝกทําแบบฝกหัดที่แตกตางกันคนที่ฝกทําแบบฝกหัด
มากจะมีประสบการณและทักษะการทําขอสอบที่มากกวาทําใหมีอัตราการสอบผานในรอบแรก
สูงกวาอาจเนื่องจากมีปจจัยหลายประการ เชนเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร คุณลักษณะของ
ผูเรียนคุณลักษณะของผูสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการเตรียม
ตัวสอบของกลุมตัวอยางสอดคลองกับการศึกษาของศิริญญา คงอยู (2560) ปจจัยทํานายผลการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกผลการศึกษาพบวา การเตรียมตัว สอบของ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสํ า เร็ จ ในการสอบขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.6.4 การจัดการเรียนการสอนบัณฑิต
ผลการศึกษาพบวาการจัดการเรียนการสอนไมมีความสัมพันธกับผลการ
สอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งครั้งแรก (r =
0.072, p > 0.05) สอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิมล มณีโชติและปทมา แคนยุกต (2555)
ศึกษาปจจัยที่สัมพันธ กับความสําเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ ของผูสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีตรังผลการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอน
ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.6.5 ความชวยเหลือจากอาจารยและมหาวิทยาลัย
ผลการศึ ก ษาพบว า ความช ว ยเหลื อ จากอาจารย แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ไม มี
ความสัมพันธกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่งครั้งแรก(r = 0.012, p > 0.05) สอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิมล มณีโชติและปทมา
แคนยุกต (2555) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธ กับความสําเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพ ของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีตรังผลการศึกษาพบวา ความ
ชวยเหลือจากอาจารยไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธกับผล
การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรกจึงเปนขอมูล
สนับสนุนใหคณาจารยพยาบาลไดปลูกฝงทัศนคติที่ดี เห็นความสําคัญในการตั้งใจเรียน ตั้งใจอาน
หนังสือ และทบทวนเนื้อหา เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความตั้งใจและมุงมั่นที่จะเรียนจนสงผล
ใหมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่ดี
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาผลการสอบผานการสอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานีมีความสัมพันธกับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรกดังนั้นอาจารยค วรพัฒนาข อสอบประมวล
ความรูใหไดมาตรฐานครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาที่ใชประเมินความรู จัดโครงการทบทวน
ความรูและการสอบประมวลเปนระยะๆ และแจงผลการสอบเพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดประเมิน
ตนเองและแกไขปรับปรุง
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาขอมูลเชิงลึกทั้งในผูที่สอบผานและสอบไมผาน
เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ในการสอบครั้งแรก
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยในตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะเกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรกเชน ปจจัย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบัณฑิต ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการเตรียมความพรอมใหกับ
บัณฑิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูรวมวิจัยทุกทานในการใหขอมูลในการวิจัย ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานีในการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
จารุณี วารหัส พนัสยา วรรณวิไล และ รจนา วิริยะสมบัติ.(2545).ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการ
สอบประเมิ น ความรู ผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการ ผดุงครรภชั้นหนึ่ง ครั้งที่1/2544 ของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา.
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริ ม และเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการที่มีคุ ณภาพ พัฒนาองคค วามรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่อกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยา ง
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 าการที่มีป ระโยชน แ ละน า สนใจ รวมถึ ง การนํ า เสนอผลการวิ จัย ที่ เ ป น ป จ จุ บั น เป น
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สําหรับบทความที่จะลงตีพิมพในวารสาร 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
จากการวิจัยที่ผ านมา จากเอกสารอ างอิ ง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนําเสนอแนวทางในการวิ เคราะห องค ค วามรูใ หมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรียบเรียง หรือ
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 ด ย อ ภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช คํ า ว า “Abstract” ใช ตั ว อั ก ษร 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
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร 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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โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 138
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E-mail: jrihs@rtu.ac.th
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