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พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุนเพิ่มขึ้นและสวนใหญมีมากกวาหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพหุ
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 416 คนใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
stage random sampling) รวบรวมขอมูลโดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง วิเคราะหขอมูล
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใชสถิติพรรณาและ One Way ANOVA กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดรอยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
เพียงอยางเดียวมากที่สุดรอยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบดวย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอลและมี
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
เพศสัมพันธรอยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับปานกลางคือรอยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายดาน
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบวา ทุนชีวิตที่ไมผานเกณฑมากที่สุดคือดานพลังสรางปญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
กิจกรรม (รอยละ 51.2 ,50.5 และรอยละ 35.8 ตามลําดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต างกันมีทุน
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
ชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธมีทุนชีวิตดานพลังตัวตนต่ํากวานักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอยางมี
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตดานพลังครอบครัวและ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
พลังสรางปญญาต่ํากวานักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
จากผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า โปรแกรมเสริ ม สร า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจํ า เป น ในการป อ งกั น พหุ
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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Association Between Multiple Risk Behaviors and Life Assets of High School
and Vocational Students
Varissara Thiraphattarapun*
Arpaporn Powwattana**Naruemon Auemaneekul***
ABSTRACT
Problem risk behaviors have increased, especially multiple risk behaviors. This
might be due to decreasing life assets. This survey research aimed to examine the
association between multiple risk behaviors and life assets among students studying in high
school and vocational study in Ratchaburi Province. The sample consisted of 416 students.
Multistage random sampling was conducted to draw the sample. The data were analyzed
using descriptive statistics and One Way ANOVA. Level of statistically significance was
p<0.05.
Most (61.8%) students who had risk behaviors had only alcohol (22.6%) as their
common risk behavior. Those students engaged in three risk behaviors had smoking,
alcohol consumption and sexual activity behaviors (14.7%). A majority of the 416 subjects
were found to have life assets at a moderate level (67.2 %). The life assets concerning the
power of wisdom learning most frequently failed to meet the majority criterion (51.2%).
This was followed by the power of community (50.5%), and peers and activities (35.8%)
respectively. The analysis showed a significant correlation between multiple risk behaviors
and life assets (F(4, 409) = 5.8, p-value<0.001). Students who had multiple risk behaviors,
either two risk behaviors (alcohol consumption and sexual activity ) or three risk behaviors
(smoking, alcohol consumption and sexual activity ) had lower power of self than
students who had no risk behaviors (p-value<0.05). Moreover, students who had multiple
risk behaviors had lower power of family and power of wisdom learning than those
who had no risk behavior (p-value < 0.05).
These finding suggest that life asset promoting programs are essential in the
prevention of risk behaviors among high school and vocational students.
Key Words: Multiple Risk Behaviors/Life Assets/High School Students/Vocational Students
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บทนํา
ทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยเปนปจจัย
สราง หรือคุณลักษณะที่ดี ประกอบดวยดานจิตใจ
สังคม วัฒนธรรม ที่สงผลตอกระบวนการคิด การ
ตัดสินใจและแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมตางๆ
ทุนชีวิตแบงออกเปน 2 ดาน มี 5 พลัง ไดแก พลัง
ตั ว ตนเป น ป จ จั ย ภายในเป น แกนสํ า คั ญ ที่ มี
ความหมายมาก เปนการรวมพลังคุณคาในตัวเอง
พลั ง สร า งศรั ท ธาและความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง รั ก
ความยุ ติ ธ รรม ไม แ บ ง แยกชนชั้ น ความซื่ อ สั ต ย
ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี วิ นั ย ในตนเองที่ จ ะไม
เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงเชนการชวยเหลือผูอื่น
ความซื่อสัตย ความรั บผิดชอบ การมีวินัย ทักษะ
ในการคบเพื่อน ทักษะการปฏิเสธปจจัยภายนอก
ไดแกพลังครอบครัวคือสัมพันธภาพที่ดีภายใตความ
รักความอบอุน พลังความรัก ความเอาใจใส มีวินัย
และการมีชีวิตที่เปนแบบอยาง มีการติดตามและ
ชวยเหลือที่เหมาะสมเชิงบวก มีปยวาจาในบาน มี
ความอบอุ นและปลอดภั ย พลังสรางปญญา คื อ
การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ทั้ ง ในและนอกระบบศึ ก ษาเช น ความผู ก พั น กั บ
โรงเรี ย น รั ก การอ า นหนั ง สื อ พลั ง เพื่ อ นและ
กิจกรรม เปนพลังการทํากิจกรรมในหมูเพื่อนๆที่
เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน เกิดวินัยในหมูเพื่อน
ได แ ก กิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กาย การเล น กี ฬ า
สันทนาการกลุมเพื่อนเปนแบบอยางที่ดี และพลัง
ชุมชนเปนพลังของกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกันดวย
ความเอื้ออาทร มีความเขาใจเปนมิตรไมตรี มีวินัย
และเป น แบบอย า งที่ ดี มี ป ย วาจา มี จิ ต อาสา มี
ความอบอุ น ความปลอดภั ย ภายในชุ ม ชนและมี
กิจ กรรมรว มกั น1จากการสํา รวจทุ นชี วิต เด็ กและ
เยาวชนไทย พบวาทุนชีวิตมีความออนแอในทุกกลุมวัย
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เมื่ อ เปรี ยบเทีย บทุน ชี วิต ของเยาวชนในโรงเรี ย น
ทั่วไปกับเยาวชนผูที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พบวาเยาวชนในโรงเรียนทั่วไปมีทุนชีวิตมากกวา
ทุนชีวิตของเยาวชนผูที่กระทําผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด 2
พฤติกรรมเสี่ยงประกอบดว ยพฤติ ก รรม
การสูบ บุห รี่ ดื่ม แอลกอฮอล ใชส ารเสพติด มี
เพศ สัม พัน ธ ท วีค ว าม รุน แ รงขึ ้น ซึ ่ง สา เห ตุ
เนื ่อ งมาจากป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอก
บุ ค คลแนวคิด ดา นทุน ชีว ิต ใหค วามสํ า คัญ ทั ้ง
ปจ จัย ภายในและภายนอก คุณ ลัก ษณะของทุน
ชีว ิต คือ ทุน ชีว ิต ยิ ่ง ม า ก เ ทา ใ ด ก็จ ะ ยิ ่ง ล ด
พฤติก รรมเสี่ย งไดม ากขึ้น ทุน ชีวิต ยิ่ง มากจะทํา
ใหป ระวิง ระยะเวลาการเกิด พฤติก รรมเสี่ย งได
นานขึ้น ทุนชีวิตมีผลเกี่ยวโยงยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยง ทุน
ชีวิ ตเชื่ อมโยงแบบบู รณาการกั บพฤติ กรรมที ่ด ีห ลาย
ประการของเยาวชน และทุน ชีวิต มีค วามสํา คัญ
ตอการปองกันพฤติกรรมเสี่ย ง1
จากการสํ ารวจของสํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ
ป2554 ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจํานวน 53.9 ลาน
คนเปนผูที่สูบบุหรี่ 11.5 ลานคนหรือรอยละ 21.4 โดย
เปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา เพิ่มขึ้น จาก พ.ศ. 2552 คือ
จากรอยละ 18.1 เปน 18.4 หรือเทากับ 9.9 ลานคน
เยาวชนที่ติดบุหรี่จะนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงอื่น รอยละ
60.0 ของเยาวชนหญิงที่สูบบุหรี่มีเพื่อนสนิทดื่มเหลาเปน
ประจําทุกสัปดาห3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ
ทางบวกกั บพฤติ กรรมการดื่ มสุ ราใช สารเสพติ ดและ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ4 ในประเทศไทยมีนักดื่มหนาใหม
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 แสนคน สวนใหญนักดื่มเหลานี้ คือ
กลุ มเด็ กและเยาวชนและมี สั ดส วนของนั กดื่ มประจํ า
เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ70 ภายในระยะเวลา 3 ป ตั้งแต
ป พ.ศ. 2551-25535 และพบวาประชากรกลุมวัยรุนอายุ
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15-19 ป ดื่ มแอลกอฮอล คิ ดเป นร อยละ146 จากการ
ประมาณการจํานวนเด็กและเยาวชนที่ใชสารเสพติดทั่ว
ประเทศพบวามีจํานวนมากถึง 1, 715, 447 คนโดยมีอายุ
เฉลี่ยที่เริ่มเสพยาอยูในชวง 15-17 ป7 ผลกระทบที่สําคัญ
คือพบเยาวชน เปนผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธสูง
ถึงรอยละ 70 ชวงอายุ 15-24 ปเปนกลุมผูปวยโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและตั้งครรภโดยไมพึงประสงคมากที่สุด
นอกจากนี้พบความเชื่อมโยงระหวางการใชแอลกอฮอล
และสารเสพติ ดทํ าให เยาวชนไม ป องกั นตนเอง และมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้น8 จะเห็นไดวาพฤติกรรม
เสี่ ยงแต ละชนิ ดมี ความเชื่ อมโยงกั น สาเหตุ เกิ ดได ทั้ ง
ทางตรงและทางออม การมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มากกวาหนึ่ง
ชนิดในงานวิจัยนี้เรียกวาเปนพหุพฤติกรรมเสี่ยง
วัยรุนในจังหวัดราชบุรีชวงอายุ 15-19 ป ดื่ม
แอลกอฮอลรอยละ 5.3 มีคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยเฉลี่ยสูงถึง 833 บาทตอเดือน จากรายงาน
สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายจังหวัด
พ.ศ. 2554 และขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ประจําปงบประมาณ 2556 พบวาจํานวนแมคลอด
บุตรต่ํากวา 20 ป จํานวน 1,269 คน เปนนักเรียนจํานวน
มากถึง 212 คน9 นักเรียนอาชีวศึกษาที่อาศัยตามหอพัก
บานเชาเอกชน มีการมั่วสุมกันเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้ง
ชายและหญิ งมี ปริ มาณเพิ่ มสู งขึ้ นโดยเฉพาะพื้ นที่ ที่
สถานศึกษาตั้งอยู10 นอกจากนี้ผลการศึกษาจากโครงการ
ศึกษา เจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้น
มัธยมปลายในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ยังพบวา
นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมากกว า หนึ่ ง ชนิ ด คื อ
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นัก เรี ยนในกลุม ที่ ใ ห ประวั ติเ คยลองใช ย าเสพติ ด
พบวาเกินครึ่งเคยมีเพศสัมพันธสวนในกลุมที่ไมเคย
ลองยาเสพติ ด มี ป ระวั ติ ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ เ พี ย ง
ส ว นน อ ย ความสั ม พั น ธ กั น น า จะเกิ ด จากการมี
ป จ จั ย เสี่ ย งร ว มกั น 11 และจากรายงานประจํ า ป
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ไดสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง
ทา ง เ พ ศ พบ ว า ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข อง กั บ ก า ร มี
เพศสัมพันธของวัยรุนพบวาวัยรุนบางคนมีคูนอน
มากถึง 20 คนปจจัยเสริมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธ คือ
การดูสื่อลามก (รอยละ 63.5 เปนคลิปมือถือ)และ
การใชสารเสพติด รอยละ 83.9 และดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล12
จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ที ่ผ า น ม า ย ัง ไ ม  มี
การศึก ษาใดๆที่ศึกษาความสัม พัน ธร ะหวา งพหุ
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชี วิต วัต ถุป ระสงคใ นวิจ ัย
ครั้งนี้ เ พื่อ หาความสัม พัน ธ ระหวางพหุพฤติกรรม
เสี่ย งกับ ทุน ชีวิต ในนัก เรีย นชั้น มัธยมศึ กษาตอน
ปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงคของการวิจัย
เ พื่ อ ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง พ หุ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งกั บ ทุ น ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและนั ก เรี ย นในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา ใน
จังหวัดราชบุรี

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
Independent Variable
พหุพฤติกรรมเสี่ยงเปนการกระทําพฤติกรรม
เสี่ยงมากกวา 1 ชนิด ประกอบดวย
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่
- พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล
- พฤติกรรมการใชสารเสพติด
- พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional study) กลุ มตัวอยางเปนนักเรียนที่
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 และนักเรียนใน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป ที่ 2 สั ง กั ด
อาชี ว ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด ราชบุ รี ป ก ารศึ ก ษา 2558
กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 15-19 ป
คํ านวณขนาดกลุ มตั วอย างด วยสู ตร (Daniel
,2010) ไดกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 420 คนใชการสุม
ตั วอย างแบบหลายขั้ นตอน (Multistage random
sampling) โดยแบงเปน โรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลือกแผนกที่ไมซ้ํากันและสุมเลือกหองเรียน
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 278 คน และ 142 คน ตามลําดับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบวัดที่ ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดว ยตนเองประกอบดวย แบบสอบถาม
จาก งาน วิ จั ย ที่ ผ า นมา และ แบบ สอบ ถาม ที่
ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้นโดยมีขอคําถามจํานวน 90 ขอ แบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
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ตัวแปรตาม
Dependent Variable
ทุนชีวิต ไดแก
-พลังตัวตน
- พลังครอบครัว
-พลังสรางปญญา
-พลังเพื่อนและกิจกรรม
-พลังชุมขน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามแบบ
เลือกตอบและเติมคํา จํานวน 11 ขอ ไดแก เพศ อายุ
สถานะภาพของบิดามารดา ลักษณะการพักอาศัย ระดับ
การศึกษาสูงสุดของบิดา/มารดา เกรดเฉลี่ย รายรับที่ได
จากผูปกครอง
สวนที่ 2 แบบสอบถามที่ใชสอบถามเกี่ยว
กับพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล และ
การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควร ประเมิ น จาก
แบบสอบถามชนิดให เลือกตอบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
โดยผูทมี่ ีประสบการณในพฤติกรรมเหลานี้จะถูกจัด
อยู ใ น กลุ ม ผู ที่ มี ป ระส บกา รณ ส วนผู ที่ ไ ม มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ ะ ถู ก จั ด อ ยู ใ น ก ลุ ม ผู ที่ ไ ม มี
ประสบการณ หลังจากนั้นผูวิจัยแบงกลุ มนักเรียน
ออกเปน 5 กลุม ไดแกกลุม 1 หมายถึง นักเรียนที่
สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธกลุม 2
หมายถึง นักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลกลุม
3 หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ ดื่ ม แอลกอฮอล แ ละมี
เพศสัมพันธกลุม 4 หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงเพียงชนิดเดียว คือนักเรียนที่สูบบุหรี่ หรือดื่ม
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แอลกอฮอลหรือมีเพศสัมพันธกลุม 5 หมายถึง ไมมี
พฤติกรรมเสี่ยง
สวนที่ 3 แบบสอบถามที่ใชเปนแบบสอบ
ถามเกี่ยวกับทุนชีวิต แบบวัดแบบปลายปด นํามาจาก
เครื่องมือแบบสํารวจทุนชีวิตฉบับเยาวชนของ นายแพทย
สุริยเดวทรีปาตี (2554) ประกอบดวยคําถาม 48 ขอ
5 พลัง ไดแก พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสรางปญญา
พลั งเพื่ อนและกิ จกรรม และพลั งชุ มชน พลั งตั วตนมี
15 ขอ พลังครอบครัวมี 8 ขอ พลังสรางปญญามี 11ขอ
พลังเพื่อนและกิจกรรม มี 6 ขอ และพลังชุมชนมี 8 ขอ
โดยเปนแบบวัดชนิดประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ
ประจํา (3 คะแนน) ถึง ไมเลย (0 คะแนน) คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.93 ระดับของทุนชีวิตผานเกณฑจะมากกวา
รอยละ 60
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามมี ทั้ งหมด 3 ส วน ประกอบด วย
ส วนที่ 1และส วนที่ 2 ผู วิ จั ยพั ฒนาขึ้ นเอง ส วนที่ 3
แบบสอบถามเรื่องทุ นชีวิ ตได นํามาจากของนายแพทย
สุริยเดวทรีปาตี ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้ง 3 สวนไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดยผู เ ชี่ ย วชาญ
โดยตรงจํานวน 4 ทานและการหาคาความเชื่อมั่น
ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) แบบวั ด ที่ ผ า นการ
ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญแลวถูกนําไปทดลองใช (Try out) กับ
นักเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน
15 คนและนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่2
จํานวน 15 คนที่มีคุณสมบัติและสภาพแวดลอม
คล า ยคลึ งกั น กั บ ประชากรที่ ศึ ก ษามากที่ สุ ด รวม
30คน เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล อ งภายใน
(Internal consistency)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยเลขที่ MUPH 2015-138 จากคณะกรรมการ
พิ จ าร ณ า จริ ยธ รร มก าร วิ จั ยในม นุ ษ ย ค ณ ะ
สาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง
ดําเนินการติดตอประสานงานกับผูอํานวยการแตละ
โรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและวิธีการเก็บ
ขอมู ล เพื่ อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมขอ มูล และขอ
ความรวมมือไปยังอาจารยประจําชั้นของนักเรียน
เนื่องจากกลุ มตัวอยางที่ เขารวมวิจัยในครั้งนี้เป น
นักเรียนอายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งเปนผูที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตจากผูปกครองที่
ถูกสุมเขารวมการวิจัยโดยชี้แจงวัตถุประสงคและ
ประโยชนของการทําวิจัย พรอมดวยเอกสารชี้แจง
ผูเขารวมการวิจัย หนังสือยินยอมตนใหทําการวิจัย
ในวันที่เก็บขอมูลดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยใน
ห อ งเรี ย นใช เ วลาทํ า แบบสอบถามประมาณ 30
นาที ไดดําเนินการเก็บขอมูลในโรงเรียนโดยใชเวลา
หลังเลิกเรียนและชั่วโมงกิจกรรม
การวิเคราะหขอมูล
การศึ กษาครั้งนี้มี การวิ เคราะหขอ มูลโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05ขอมู ลสวนบุคคล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิ ติเชิ ง
พรรณนา( Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ รอย
ละ ค าเฉลี่ ยและส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานวิ เคราะห
ความสัมพันธโดยใชสถิติ One way ANOVA และ
เปรียบเทียบทุนชีวิตในนักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง
โดยใชสถิติ t-test กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ.05
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1คุณลักษณะสวนบุคคล
ลักษณะสว นบุค คลของประชากรที่ ศึกษา
เปนเพศชายร อ ยละ 51 มี อ ายุ 17 ป ม ากที่ สุ ด
ส ว นใหญ น ั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ (ร อ ยละ 98.1)
สถานภาพครอบครั ว บิ ด ามารดาอยู ด ว ยกั น ร อ ย
ละ 70.2 พั ก อาศั ย อยู กั บ บิ ด าและมารดามาก
ที่ สุ ด ร อ ยละ 68.0 บิ ด าจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาร อ ย
ละ 39.2 มารดาจบชั ้ น ประถมศึ ก ษาร อ ยละ
53.1 นั ก เรี ย นส ว นใหญ ไ ด เ กรดเฉลี่ ย อยู ใ นช ว ง
2.01-3.00 (ร อ ยละ 61.2) มี ร ายรั บ ที่ ไ ด จ าก
ผู ป กครองมากกว า 3,000 บาท ขึ้นไปตอเดือน
รอยละ 37.3 มีรายรับเพี ย งพอมากที่ สุ ด ร อ ยละ
69.0 รายรั บ ที่ ไ ด จ ากผูปกครองมากกว า 3,000
บาท/เดื อ น ร อ ยละ 37.3 และเพียงพอมีเหลือ
เก็บรอยละ 69
สวนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยง
นักเรียนเพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกวา
เพศหญิงนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง (รอยละ 61.8)
โดยมี พ ฤติ ก รรมดื่ ม แอลกอฮอล เ พี ย งอย า งเดี ย ว
(รอยละ 22.6) พฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล
และมี เพศสัมพันธรวมกันทั้ง 3 ชนิด (รอยละ 14.7)
พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลและมีเพศสัมพันธ (รอยละ
10.1) สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลรอยละ 7.4
การสูบบุหรี่ พบวานักเรียนเคยสูบปจจุบัน
ยั ง สู บ อยู (ร อ ยละ 13) รองลงมาคื อ เคยสู บ แต
ปจจุบันเลิกแลว (รอยละ 11.5) สูบบุหรี่โรงงานมาก
ที่สุด (รอยละ 83.5) สูบครั้งแรกอายุ 15-16 ปโดย
สูบบุหรี่วันละ 2 มวนถึง 5 มวน (รอยละ 33.3)
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นักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล และปจจุบันยังดื่มอยู
(ร อ ยละ 36.5) เคยดื่ ม แต เ ลิ ก แล ว (ร อ ยละ18.3)
เบี ย ร เ ป น เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
(รอยละ 43.0) อายุเฉลี่ยที่ดื่มมากที่สุดคือ15-17 ป
(รอยละ 57.0 ) ดื่มเดือนละครั้งหรือนอยกวา
(รอยละ 63.7) ไดเครื่องดื่มมาจากรานสะดวกซื้อ
( ร อ ย ล ะ 56.4) ไ ด รั บ บ า ด เ จ็ บ จ า ก ก า ร ดื่ ม
แอลกอฮอลถึงรอยละ 85.5 มีเพื่อนสนิทดื่มมาก
ที่สุด (รอยละ 47.6) ทดลองดื่ม (รอยละ 44.0)
และถูกเพื่อนชักชวนรอยละ 28.8 นักเรียน ไมเคย
ใชสารเสพติด (รอยละ 98.5) เคยใชแตเลิกแลวรอย
ละ 1.5 นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 29.8 ไม
เค ย มี เ พ ศสั ม พั น ธ ร อ ยละ 70.2 ส ว นใ ห ญ มี
เพศสัมพันธครั้งแรกชวงอายุ 15-16 ป (รอยละ
56.4) และมีคูนอน 1คน (รอยละ 51.6) คูนอน 5
คนหรื อ มากกว า (ร อ ยละ 14.5) ใช เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ห รื อ สารเสพติ ด ก อ นมี เ พศสั ม พั น ธ
บางครั้ ง (ร อ ยละ16.9) คุ ม กํ า เนิ ด โดยใช ถุ ง ยาง
อนามั ย มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 58.9) และไม ไ ด คุ ม
กําเนิด (รอยละ 16.1)
สวนที่ 3 พหุพฤติกรรมเสี่ยง
จาก Table I นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งหมดรอยละ 32.2 เปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3 ชนิด คือสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
มีเพศสัมพันธถึงรอยละ14.7 นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ ย ง 2ชนิ ด คื อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล และมี
เพศสั ม พั น ธ มี ร อ ยละ 10.1 สู บ บุ ห รี่ แ ละดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีรอยละ 7.4 ตามลําดับ
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Table 1. Number and Percent of Multiple Risk Behaviors of Student (n=416)
Risk Behaviors

Number

No risk
159
One risk
123
Alcohol consumption
Sexual
Smoking
Multiple risk
134
Smoking , Alcohol consumption and Sexual activity
Alcohol consumption and Sexual activity
Smoking and Alcohol consumption
สวนที่ 4 ทุนชีวิต ทุนชีวิตโดยรวมของนักเรียน
ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 67.2) และทุน
ชีวติ โดยรวมของนักเรียนไมผานเกณฑมีจํานวนรอย
ละ 25.7 เมื่อแยกทุนชีวิตรายดานพบทุนชีวิตดาน
พลั งสร างป ญญาไม ผา นเกณฑ ม ากที่ สุด (ร อยละ
51.2) ทุ น ชี วิ ต ด า นพลั ง ครอบครั ว ของนั ก เรี ย น
โดยรวมไดมากที่สุดรอยละ 76.2 ทุนชีวิตดานพลัง
ชุมชนไมผานเกณฑไดนอยที่สุดรอยละ 59.6
ทุนชีวิตดานพลังตัวตนรายขอที่ตกเกณฑ ไดแก
นั กเรี ยนกล ายื นหยั ดในสิ่ งที่ เชื่ อ เช น กล าเสนอความ
คิดเห็ นแม ว าบางครั้งจะมี ความเห็ นแตกต างจากผู อื่ น
(รอยละ 57) ทุนชีวติ ดานพลังเพื่อนและกิจกรรมรายขอที่
ตกเกณฑ ได แก นั กเรี ยนร วมกิ จกรรมทางศาสนาหรื อ
ประกอบพิธีกรรมเปนประจํา (รอยละ 59.0) ทุนชีวิตดาน
พลังสรางปญญารายขอทีต่ กเกณฑ ไดแกนักเรียนใฝรูภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมของชุมชนได (รอยละ 55.5) สามารถ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เชนวิทยุ
ทีวี สื่อประเภทอื่นๆกับครูเปนประจํา (รอยละ 54.7) ทํา
การบานหรือทบทวนบทเรียน ทุกวัน (รอยละ 52.7) อาน

Percentage
38.2
29.6

94
20
9

22.6
4.8
2.2
32.2

61
42
31

14.7
10.1
7.4

หนังสือดวยความเพลิดเพลินเปนประจํา (รอยละ 52.6)
ทุนชีวิตดานพลังชุมชนรายขอที่ตกเกณฑ ไดแกนักเรียน
รูสึกวาคนในชุมชนใหความสําคัญและเห็นคุณคาของเด็ก
และเยาวชน (รอยละ 58.6) มีเพื่อนบานคอยสอดสองแลดู
แลพฤติ กรรมของเด็ กและเยาวชนให อยู ในกรอบที่
เหมาะสม (รอยละ 58.1) มีเพื่อนบานที่สนใจและให
กําลังใจ (รอยละ57.9) รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใน
ชุมชนเปนประจํา (รอยละ 52.4) ไดรับมอบหมายบทบาท
หน าที่ ที่มี คุณคาและเป นประโยชน ต อชุ มชน (ร อยละ
51.5)
สวนที่ 5 ความสัมพันธระหวางพหุ
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิต
จาก Table 2 พบวานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ที่แตกตางกันมีทุนชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ F ( 4, 409 )= 5.8, p-<0.001) นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงที่แตกตางกัน มีทุนชีวิตดานพลังตัวตนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติF (4, 411)= 8.4, p-value
<0.001)และทุนชีวิ ตด านพลั งครอบครั วด านพลั งสราง
ป ญญาแตกต างกั นอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
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(p-value<0.001) สวนนักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง มี
ทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชนไม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( P>0.05)

Table 2. Compare Differences Between Multiple Risk Behaviors and Life Assets
Lifeassets
df
Mean Square
F
Total Life assets
Between group
004
0729.7
05.8
Within group
409
0125.2
Total
413
Power of self
Between group
004
1336.6
08.4
Within group
411
0159.2
Total
415
Power of family
Between group
004
1866.8
06.0
Within group
410
0243.9
Total
414
Power of wisdom learning
Between group
004
1057.8
64.0
Within group
411
0163.8
Total
415
และจาก Table 3 สรุปความสัมพันธระหวางพหุ
พฤติ กรรมเสี่ ยงและทุ นชี วิ ต ได ว านั กเรี ยนที่ มี พหุ
พฤติกรรมเสี่ยง 3 ชนิดคือสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล และมี
เพศสัมพันธ มีทุนชีวิตต่ํากวานักเรียนที่ไมมีพฤติกรรม
เสี่ยง นักเรียนทีม่ ีพหุพฤติกรรมเสี่ยง 2 ชนิด คือ สูบบุหรี่
และดื่มแอลกอฮอลดื่ มแอลกอฮอล และมีเพศสัมพันธ
มี ทุ น ชี วิ ต ต่ํ า กว า นั กเรี ย นที่ ไ ม มี พฤติ กรรมเสี่ ย ง
(p-value < 0.05)
ทุนชีวิตดานพลังตัวตน(Power of self)
นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง 3 ชนิด คือสูบบุหรี่ ดื่ม

p-value
< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.001

แอลกอฮอล และมี เพศสั มพั นธ มี ทุ นชี วิ ตด านพลั ง
ตั วตนต่ํ ากว า นั กเรี ยนที่ ไม มี พฤติ กรรมเสี่ ยง (pvalue <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสีย่ ง 2ชนิด
คือดื่มแอลกอฮอล และมี เพศสัมพันธ มี ทุนชีวิ ตด าน
พลั งตั วตนต่ํ ากว านั กเรี ยนที่ ไม มี พฤติ กรรมเสี่ ยง
(p-value = 0.004)
ทุนชี วิ ตด านพลังครอบครั ว(Power of
family) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง 3 ชนิด คือ สูบ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล และมีเพศสัมพันธมีทุนชีวิตดาน
พลั งครอบครั วต่ํ ากว านั กเรี ยนที่ ไม มี พฤติ กรรมเสี่ ยง
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(p-value < 0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง
2 ชนิด คือ สูบบุหรี่และ ดื่มแอลกอฮอลมีทุนชีวิตดาน
พลั งครอบครั วต่ํ ากว านั กเรี ยนที่ ไม มี พฤติ กรรมเสี่ ยง
(p-value = 0.001) และนักเรียนทีด่ ื่มแอลกอฮอลและมี
เพศสัมพันธมีทุนชีวิตดานพลังครอบครัวต่ํากวานักเรียน
ที่ไมมีพฤติกรรมเสี่ยง (p-value = 0.006)
ทุนชีวิตดานพลังสรางปญญา (Power of
wisdom learning) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง 3
ชนิด คือ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล และมีเพศสัมพันธมี
ทุ นชี วิ ตด านพลั งสร างป ญญาต่ํ ากว านั กเรี ยนที่ ไม มี
พฤติกรรมเสี่ยง (p-value = 0.003) นักเรียนที่มีพหุ
พฤติกรรมเสี่ยง 2 ชนิดคือสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอลมีทุน
ชี วิ ตด านพลั งสร างป ญญาต่ํ ากว านั กเรี ยนที่ ไม มี
พฤติกรรมเสี่ยง (p-value <0.001)
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สวนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
และทุนชีวิตดานพลังชุมชนพบวาไมมีความสัมพันธ
กับ พฤติก รรมเสี่ย งการเปรี ยบเที ยบทุน ชีวิ ต ของ
กลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและกลุมที่ไมมีพฤติกรรม
เสี่ยงแบงกลุมดังนี้
Group 1 หมายถึง นักเรียนที่สูบบุหรี่ ดื่มแอล
กอฮอลและมีเพศสัมพันธ
Group 2 หมายถึง นักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่ม
แอลกอฮอล
Group 3 หมายถึง นักเรียนที่ดื่มแอลกอฮอล
และมีเพศสัมพันธ
Group 4 หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เพียงชนิดเดียว คือนักเรียนที่สูบบุหรี่ หรือดื่ม
แอลกอฮอลหรือมีเพศสัมพันธ
Group 5 หมายถึง ไมมีพฤติกรรมเสี่ยง

Table 3. Association between Multiple Risk Behaviors and Life Assets
Group
Mean difference
P-value
Total Life assets
Group 1 VS Group 5
-6.7
0.001
Group 2 VS Group 5
-6.5
0.035
Group 3 VS Group 5
-5.4
<0.001
Power of self
Group 1 VS Group 4
-7.0
.004
Group 1 VS Group 5
-9.7
<0.001
Group 3 VS Group 5
-7.7
.004
Power of family
Group 1 VS Group 5
-9.7
<0.001
Group 2 VS Group 5
-11.9
0.001
Group 3 VS Group 5
-9.3
0.006

95 % CI
(-11.5)-(-1.9)
(-12.8)-(-0.2)
(-10.8)-(0.0)
(-12.6)-(-1.5)
(-15.1)-(-4.4)
(-13.8)-(-1.5)
(-16.3)-(-3.0)
(-20.7)-(-3.2)
(-16.9)-(-1.7)
Continued
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Table 3. Association between Multiple Risk Behaviors and Life Assets (cont.)
Group
Mean difference
P-value
95 % CI
Power of wisdom learning
Group 1 VS Group 5
-7.1
0.003
(-12.5)-(-1.6)
Group 2 VS Group 5
-10
<0.001
(-17.7)-(- 3.3)
อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมเสี่ยงและพหุพฤติกรรมเสี่ยง(Risks
behaviors and Multiple risk behaviors)
ปจจัยดานตัวบุคคล ของนักเรียนจะเห็นได
วา นักเรี ยนที่อยากทดลองสูบ บุห รี่มี รอยละ 56.6
อยากทดลองดื่มแอลกอฮอลมีรอยละ 44.0 และที่
นาสนใจมากกวานั้นพบวามีพหุพฤติกรรมเสี่ยง คือ
มีพฤติกรรมมากกวา 1 ชนิดถึงรอยละ 32.2 ซึ่ง
พฤติกรรมเหลานี้อาจเกิดจากพัฒนาการของวัยรุน
ตัววัยรุนเอง ความเปนวัยรุนของเขาทําใหเขาอยาก
ลองในสิ่ งแปลกใหม จึ ง ส งผลต อ พฤติ กรรมเสี่ ย ง
ปจจัยภายนอกบุคคลดานเพื่อนปญหาหนึ่งคือการ
“ตามเพื่ อน”ป ญ หาดัง กลา วสว นใหญ ขาดความ
ไตร ต รองขาดความยั้ ง คิ ด เพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต อ
ความรูสึ กนึ กคิ ดและพฤติก รรมมากที่สุ ด ซึ่ง อาจ
สงผลใหถูกชักจูงงาย13 นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ซึ่งมีสาเหตุ มาจากเพื่อนชวนถึงรอยละ 13.3
มีเพื่อนสนิทสูบรอยละ 56.6 พฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอลมาจากเพื่อนชวนรอยละ 28.8 เพื่อน
สนิทดื่มรอยละ 47.6 การมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควรพบวามีเพศสัมพันธชวงอายุ 15-16 ปมากที่สุด
รอยละ56.4 มีเพศสัมพันธกับคูนอนเทากับ 5 หรือ
มากวา5 คนมากถึงรอยละ 14.5 พัฒนาการชวงวัย
นี้วัยรุนสนใจตนเองและสนใจเพศตรงขามโดยทั้ง
ฝายชายและฝายหญิงตางก็พยายามใหความสนใจ
ซึ่ ง กั น และกั น 14 ทั ศ นคติ ข องวั ย รุ น ที่ เกิ ด การ

ยอมรับการมีคูนอนหลายคนไมใชเรื่องเสียหาย 15
และนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธไมไดคุมกําเนิดรอย
ละ 16.1 ประกอบกับวัยรุนไทยไมไดรับการสอน
เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนรอยละ 8.216
ด า นครอบครั ว ป ญ หาเรื่ อ งของการ
ตอตานผูใหญ เปนเรื่องตามวัยของวัยรุนไมคอยเชื่อ
ฟงในสิ่งที่ผูปกครองบอกคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมไทยที่มีการหยารางสูง พอแมแยกกันอยู
หยารางกันรอยละ 23.5 อยูลําพังกับบิดามารดา ถึง
รอยละ 9.8 เด็กไมไดรับการเลีย้ งดูอยางอบอุน และ
พอหรือแมตองทํางานอกบานเนื่องจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ และวัยรุนมีกิจกรรมนอกบานมากขึ้นขาด
การควบคุมกํากับติดตาม การควบคุมกํากับติดตาม
ของผูปกครองมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ17 การ
มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี โดยผูปกครองควร
เปน แบบอยางที่ดี และเปนที่ ปรึ กษาให แก เด็ กทุ ก
เรื่องรวมทั้งเปนผูสรางความรูสึกมีคุณคาใหกับบุตร
เพื่อทํา ใหบุต รเกิด ความมั่นใจในตนเอง และเป น
ป จ จั ย ที่ จ ะเสริ ม ทั ก ษะในการปฏิ เ สธเมื่ อ มี
แรงผลั ก ดั น จากสั ง คมในการกระทํ า ที่ น อกเหนื อ
จริยธรรมดานสังคมและชุมชนนักเรียนไดบุหรี่มาจาก
รานสะดวกซื้อรอยละ 68.3 ไดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมา
จากรานสะดวกซื้อรอยละ 56.4 รานอาหาร ผับบาร
รอยละ 18.1 อิ ทธิ พลด านสภาพแวดล อมส งผลต อ
พฤติกรรมเสี่ยงสอดคลองกับการศึกษาที่ผานการเขาถึง
ความสะดวกในการจั ดซื้อบุหรี่ มีผลต อการสู บบุหรี่ใน
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ระดับมาก18และการเขาถึงแหลงสุราไดงายในชุมชนมีผล
สงเสริมพฤติกรรมการดื่มสุรา 19
ทุนชีวิต (life assets)
ทุนชีวิตดานพลังสรางปญญาไมผานเกณฑ
มากที่สุดรอยละ 51.2 พบวา เด็กที่อานหนังสือดวย
ความเพลิดเพลินเปนประจํามีเพียงรอยละ 52.6 ทํา
การบานหรือทบทวนบทเรียนทุกวันมีเพียงรอยละ
52.7 สอดคลองกับสถานการณการใชเวลาวางของ
วั ย รุ น ไทยเกี่ ย วกั บ ทํ า การบ า น /อ า นหนั ง สื อ /
คนควาหาความรู เพียงรอยละ 68.9 ใชเวลาเฉลี่ย
2-4 ชั่วโมงตอวันมากที่สุด (รอยละ 34.7) นอกากนี้
วัยรุนไทยซึ่งสวนใหญจะ ใชเวลาวางไปทํากิจกรรม
อื่นๆเชน เสริมความงาม (ทําผม/ทําเล็บ/ คอรสลด
น้ําหนัก /สปาร) เดินเขาหางสรรพสินคา เขาสถาน
บันเทิงกลางคืน เลนเกมออนไลนผานอินเตอรเนต /
เครื่องคอมพิวเตอร20
ความสัมพันธระหวางพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุน
ชีวิต
พหุ พ ฤติก รรมเสี่ ย งมีค วามสั ม พั นธ กั บ ทุ น
ชีวิต 3 ดาน คือ ทุนชีวิตดานพลังตัวตนพลังครอบครัว
พลั งสร า งป ญ ญา อย า งไรก็ ตามทุ น ชี วิต ด า นพลั ง
ครอบครัว และดานพลังสรางปญญา ลวนสงผลถึง
ทุนชีวิตดานพลังตัวตนของนักเรียน เมื่อพิจารณาถึง
รายละเอียดพบวาพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีความสัมพันธกับ
ทุนชีวิตดานพลังตัวตนเนื่องจากพลังตัวตนเปนการ
รับรูของนักเรียนตอความมีคุณคาในตนเอง ศรัทธา
ความเชื่อมั่นในตนเองและการสรางทักษะชีวิตอัน
ไดแก การอยูในสังคมอยางสันติสุข การชวยเหลือ
ผูอื่ น การมีจุ ดยื นที่ ชัดเจนและทุน ชีว ิต ดา นพลัง
ตัว ตนไมผ า นเกณฑม ีโ อกาสเสี ่ย งตอ การดื ่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 1.74 เทา ของนักเรียน
ที่มีพลังตัวตนผานเกณฑ 21 ความสามารถควบคุม
ตนเอง เยาวชนที่มีทักษะการควบคุมอารมณไมได
ขาดการยั บยั้ งชั่ งใจและการวางแผนเปน ปจ จัย ที่
สําคัญสําหรับพฤติกรรมสี่ยง22
พหุ พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมีค วามสั ม พั นธ กั บ ทุ น
ชีวิตดานพลังครอบครัวพลังครอบครัวเปนการรับรู
ของนั กเรี ยนต อความรั กความเอาใจใส วินั ยและ
การมี ชี วิ ต ที่ เ ป น แบบอย า ง มี ก ารติ ด ตามและ
ช ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมเชิ ง บวกมี ป ย วาจาในบ า น
มีความอบอุนและปลอดภัยสอดคลองกับการศึกษา
ที่ ผ า นมานัก เรีย นที ่ม ีพ ลัง ครอบครัว ที ่ไ มผ า น
เกณฑมีโ อกาสเสี่ย งตอ การดื่ม แอลกอฮอลเ ปน
1.79 เทาของนักเรียนที่มีพลังครอบครัวผานเกณฑ 21
ความสัมพันธใ นทางบวกกับ พอ แม การสื่อสารที่ดี
การเลี้ ยงดู สามารถเป นป จจัย ปอ งกั นพฤติก รรม
เสี่ยง22
พหุ พ ฤติก รรมเสี่ ย งมีค วามสั ม พั นธ กั บ ทุ น
ชี วิ ต ด า นพลั ง สร า งป ญ ญา พลั งสร า งป ญ ญาเป น
ก า ร รั บ รู ข อ ง นั ก เ รี ย น ต อ ค ว า ม มุ ง มั่ น เ พิ่ ม
ความสามารถทางปญญาไดรับการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา
นักเรียนที่รูสึกมีความสัมพันธที่ดีมากกับโรงเรียนมี
โอกาสนอยที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง22
พฤติ ก รรมเสี่ ย งไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทุ น
ชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรมเนื่องจากในบริบท
ของพื้นที่นักเรียนอาศัย อยูเปนสังคมชนบท สวน
ใหญอาศัยอยูกับบิดามารดาถึงรอยละ 68 จึงไดรับ
อิ ท ธิ พ ลจากการเลี้ ย งดู แ ละการควบคุ ม กํ า กั บ
ติดตามของพอแมหรือญาติผูใหญคอยอบรมสั่งสอน
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พหุ พฤติ กรรมเสี่ ยงไม มี ความสั มพั นธ กั บทุ น
ชี วิ ตด านพลั งชุ มชนพลั งชุ มชนของนั กเรี ยนอ อนแอ
เนื่องจากสังคมในปจจุบัน เปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมือง
ซึ่งมีความเจริญมีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางเมื่อ
เทียบกับ 10 ปที่ผานมา มีการแขงขันทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ทุกคนใชชีวิตที่ไมเกี่ยวของกับชุมชน เยาวชน
ไมคอยมีสวนรวมในชุมชน ชุมชนอยูแบบตัวใครตัวมัน
ขาดความผู กพั นรั กใคร กั นเหมื อนในอดี ต ไม ค อย
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมมีเพื่อนบานที่คอยสอดสอง สนใจ
ใหกําลังใจ เยาวชนไมมีหนาที่หรือ การบําเพ็ญประโยชน
ในชุ มชน ขาดการเปนจิ ตอาสา จึงมีทุนชีวิตดานพลั ง
ชุมชนที่ไมแตกตางกัน
ทุ น ชี วิ ต ด า นพลั ง ตั ว ตน พลั ง ครอบครั ว
พลั ง สร า งป ญ ญา มีผ ลตอ พหุพ ฤติก รรมเสี ่ย ง
แนวคิด ดา นทุน ชีวิต เปน ความรูสึก ที่นํา ไปสูก าร
ตัดสินใจในการแสดงออกดานการปฏิบัติ
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จุดออนของการศึกษาในงานวิจัย
คือ เปนการศึกษาทุนชีวิตและพหุพฤติกรรม
เสี่ยงเฉพาะกลุมวัยรุนตอนกลาง ดังนั้นผลการศึกษาที่
ไดจึงสามารถอางอิงไดเฉพาะกลุมวัยนี้เทานั้น

จริงพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ นั้นมีความเกี่ยวของหรือ
เชื่อมโยงกัน การศึกษานี้จึงเปนการปองกันปญหา
เชิงบวกซึ่งจะเปนทางเลือกใหมในการแกปญหาของ
เยาวชน
พหุ พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนอาจเกิดจาก
ปจจัยระดับบุคคล ปจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งทั้ง
สองป จ จั ย มี อิ ท ธิ พลต อ กั น ดั ง นั้ น กระบวนการ
ชวยเหลือวัยรุนหรือการวางแผนเพื่อแกไขปองกัน
พฤติก รรมเสี่ย งควรใหค รอบคลุ ม สอดคล องกั บ
สาเหตุของปญหา ตรงกับสภาพปญหาและการ
แก ไ ขป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ตามลั ก ษณะของป จ เจก
บุคคลและสิ่งแวดลอม ที่ผานมาประเทศไทยไดมี
วิธีการตางๆที่นํามาใชเพื่อลดปจจัยเสี่ยงโดยเนน
ป จ จั ย ในระดั บ บุ ค คลแต ยั ง พบพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
เพิ่ ม ขึ้ น พฤติ ก รรมเสี่ ย งอาจเกิ ด จากป จ จั ย
ภายนอกบุ ค คล ด า นครอบครั ว โรงเรี ย น
สั ง คมและชุ ม ชน ซึ่ ง ส ง ผลถึ ง ป จ จั ย ในระดั บ
บุ ค คลอั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งนั้ น ๆ
แนวความคิดทุ น ชี วิ ต ให ค วามสํา คั ญ ทั้ ง ป จ จั ย
ในระดับบุคคล ภายนอกบุคคล ที่มีความสัมพันธกับ
พหุพฤติกรรมเสี่ยง

จุดแข็งของการศึกษาในงานวิจัย
1. เป น การศึ ก ษาทุ น ชี วิ ต ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
ระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว เพื่ อ น และชุ ม ชน ซึ่ ง มี
ความสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของสาเหตุ ก ารเกิ ด
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน
2. เปนการศึกษาถึงปจจัยปองกันหรือยับยั้ง
การตัดสินใจที่ทําใหเกิดพหุพฤติกรรมเสี่ยงแนวโนม
พฤติ ก รรมเสี่ ย งของเยาวชนที่ ยั ง เป น ป ญ หา ใน
ป จ จุ บั น กลยุ ท ธ ก ารแก ป ญ หายั ง มองภาพของ
เยาวชนเปนพฤติกรรมเฉพาะเรื่อง ซึ่งในความเปน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1). สาเหตุของการเขาถึงพหุพฤติกรรมเสี่ยง
เช น พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ พฤติ ก รรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากบุคคลใกลชิด คือ
เพื่อน และญาติ ดังนั้นจึงควรสงเสริมการ เลิกบุหรี่
เลิกดื่มของบุคคลใกลชิดรวมดวย และชี้แนะถึงโทษ
ของบุ ห รี่ แ ละ โทษของเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเชื่อมโยง
นําไปสูการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภ กอนวัย
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อันควร ซึ่งเปนปญหาสําคัญและเปนภาระตอสังคม
ประเทศชาติ
2). ควรรวมมือกันกําจัดแหลงที่ไดมาของ
บุหรี่และแอลกอฮอล เนื่องจากสามารถซื้อไดจาก
รานสะดวกซื้อเปนสวนใหญและรานอาหาร ผับบาร
ร ว มกั น ต อ ต า นการขายบุ ห รี่ ขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลใหแกวัยรุน ตองอาศัยผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายรวมมือกันอยางจริงจัง
3). ควรมีการอบรมบุคลากรดานสุขภาพที่
เกี่ ย วข อ งให ท ราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของทุ น ชี วิ ต ใน
นักเรียนและพฤติกรรมเสีย่ งที่เกิดขึ้นในนักเรียนชวง
วัยรุนตอนกลาง
4). ควรสนับสนุนการเสริมสรางทุนชีวิตของ
นั ก เรี ย นโดยเน น ทุ น ชี วิ ต ด า นพลั ง ตั ว ตน พลั ง
ครอบครัว พลังสรางปญญา
4.1 ทุนชีวิตดานพลังตัวตนควรสงเสริม
การสรางความเชื่อมั่นในตนเองและการสรางทักษะ
ชีวิตใชทักษะการปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมให
กล า ยื น หยั ด กล า เสนอความคิ ด เห็ น แม ว า จะมี
ความคิดเห็นที่แตกตาง โดยมีผูปกครองหรือญาติ
ผูใหญคอยใหคําปรึกษา
4.2 ทุนชีวิตดานพลังครอบครัว ควร
ส ง เสริ ม การเป น แบบอย า งที่ ดี ข องผู ป กครอง
เนื่ อ งจากบุ ค คลใกล ชิ ด มี อิ ท ธิ พ ลต อ ตั ว วั ย รุ น
ความคิด และการปฏิบัติตามของวัยรุน
4.3 ทุนชีวิตดานพลังสรางปญญาควร
สงเสริมใหนักเรียนสนใจในการศึกษาเลาเรียน รัก
การอานหนังสือ รับผิดชอบทําการบานหรือทบทวน
บทเรียนทุกวัน และ คุณครูคอยใหความใสใจ สนใจ
พูด คุ ย กับ นั กเรี ย นสง เสริม ให มีก ารเรี ย นรูภ ายใน
และนอกหองเรียน
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ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. ดานโรงเรียน มี การรณรงคในดานการ
เรียนการสอน ใหนักเรียนไดใชเวลาวางในการอาน
หนังสือ มีชั่วโมงที่ใหคําปรึกษา ใหเกิดการสื่อสาร
ระหวางนักเรียนและครูมากขึ้นหลักสูตรการเรียน
การสอนควรเพิ่มกิจกรรมดานทักษะชีวิต กิจกรรม
ทางศาสนาของนักเรียนมากขึ้น
2. ดานครอบครัว ลั กษณะโครงสรางทาง
ครอบครัวที่เปลี่ยนไป คือมีพอหรือแมคนเดียว ควร
รณรงคเรื่องการทําหนาที่ของครอบครัว การเลี้ยงดู
ลูกวัยรุน เสริมสรางครอบครัวใหอบอุน
3. ด านองค กรต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องในชุ มชน
ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ชุมชนผูใหญในชุมชนควร
ให ความสํ าคั ญต อเด็ ก เป นแบบอย างที่ ดี และเป น
ที่ปรึกษา ใหเด็กนักเรียนรวมทั้งใหเด็กนักเรียนใชเวลา
วางในการเปนจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ในชุมชน
4. สถานศึกษาควรดําเนินการควบคุมกํากับ
ติ ด ตามเข ม งวดคื อ ไม ข ายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
บุหรี่ ใหนักเรียนในบริเวณรอบสถานศึกษา ทั้งราน
สะดวกซื้ อ ร า นอาหาร ผั บ บาร ต า งๆเน น การ
ทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษาและทองถิ่น ซึ่ง
การเขาถึงแหลงบริการไดงายสงผลตอพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทุนชีวิต ใน
นั ก เรี ย นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและ
นั ก เรี ย นในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เพื่ อ
ปองกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน
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บทวิ
บทวิจจัยัย
การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอน
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัยอันควรสําหรับสตรีไทยวัยรุน
และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บทคัดยอ
บทคัดย่อ

อังศินันท อินทรกําแหง* *
วริศรา ถิรภัทรพันธ์
**ธัญชนก ขุมทอง** ***
อาภาพร เผ่าวัฒนา นฤมล เอื้อมณีกูล

จากอัตราการตั้งครรภในสตรีไทยวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป มีมากถึงรอยละ 14.7 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
มาตรฐานขององคการอนามัยโลกที่กําหนดไมเกินรอยละ 10 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
พัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพสําหรับสตรีไทยวัยรุน 2) ประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
และพฤติกรรมการปอ งกันการตั้ งครรภกอนวัยอั นควร และ 3) ตรวจสอบความสอดคลองของรู ปแบบ
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรของสตรีไทยวัยรุน
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
อายุ 15-21 ป จํานวน 2,001 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมแิ ละกําหนดโควตาจาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 500
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คน ผลวิจัยพบวา 1) เครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
จาก 1-5 คะแนน รวม 71 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นของครอนบาคอยูระหวาง .847 - .928 และคาอํานาจ
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
จําแนกรายขออยูในชวง .403-.834 2) กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมอยูใน
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
ระดับไมดีพอ คิดเปนรอยละ 95.5 และมีพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรอยูในระดับพอใช
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาอยูในระดับไมดีพอ คิดเปนรอยละ 46.7 และอยูในระดับดีมากคิดเปนรอยละ
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
1.8 3) ผลทดสอบรูปแบบเสนทางอิทธิพลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาสถิติ
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
ยืนยันอยูในระดับยอมรับได คือ Chi-Square=321.08, df=29, p-value=0.00, RMSEA=.071, GFI=0.96,
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
CFI= 0.96 และทักษะทางปญญาระดับพื้นฐานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
โดยสงผานทักษะทางสังคมระดับปฏิสัมพันธและทักษะระดับวิจารณญาณ ดวยน้ําหนักอิทธิพลเทากับ .26,
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
.86 และ .43 ตามลําดับ ดังนั้น แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภในกลุมวัยรุนควรเริ่มจาก
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
การประเมินความรอบรูดานสุขภาพเปนลําดับแรกและจากนั้นสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
ของการตั้งครรคกอ นวัยอันควรที่สงผลกระทบทั้งดานสวนบุคคลและสังคมควบคูกับสรางความรอบรูในแตละ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการปองกันการตั้งครรภไดดวยตนเองตอไป
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Measurement Development of Health Literacy and
Unwanted Pregnancy Prevention Behavior for Thai Female Adolescents
Ungsinun Intarakamhang*
Thanchanok Khumthong**

ABSTRACT
The unwanted pregnancy rate of Thai female adolescents under 20 years of age was as high
as 14.7 percent, which was more than 10 percent of the World Health Organization standard. Thus,
this research aims to 1) develop a Health Literacy (HL) Scale for unwanted pregnancy prevention of
Thai female adolescents, 2) evaluate the level of HL of Thai female adolescents, and 3) confirm the
path model of HL that influences the unwanted pregnancy preventing behaviors. The subjects used to
test the research hypothesis were adolescents aged 15 to 21 years old of 2,001 subjects by stratified
random sampling and quota sampling including 500 subjects per each of 4 regions in Thailand. The
results showed that: 1) the HL Scale was a five-level scale questionnaire in total 71 items, with a
reliability of Cranach’s alpha-coefficient between .847 to .928 and a good range of factor loading from
.403 to .834, 2) the overall HL of the subjects was at the low level for 95.5 percent. The unwanted
pregnancy preventing behaviors were at the fair level for 51.4 percent of total subjects, at a low level
and very good at 46.7 and 1.8 3 percent respectively, and 3) the path model of HL that influence
health behaviors were consistent with the empirical data with a Chi-Square=321.08, df=29, pvalue=0.00, RMSEA=.071, GFI=0.96, CFI= 0.96 as the illustrations show. It was also found that Health
Literacy skills directly influenced on unwanted pregnancy preventing behaviors.Finally, basic/functional
Health literacy had a significant indirect relationship with unwanted pregnancy preventing behaviors
through communicative/interactive health literacy and critical health literacy; the weights of influence
were .26, .86 and .43 respectively. Therefore, the promotion guideline on the unwanted pregnancy
preventing behaviors should be beginning by evaluating HL levels of the female adolescents, and then
developing program for enrichment each HL level related sexual risk behavior and technics to prevent
pregnancy.
Key Words: measurement/health literacy/adolescent pregnancy/unwanted pregnancy
preventing/sexual risk behavior/path model
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บทนํา
จากอดีตจนถึงปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุน
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในแตละปมีเด็กเกิดใหม
จากมารดาวัยรุนมากกวา 15 ลานคนโดยเฉพาะใน
สหรั ฐ อเมริ ก าที่ พ บว า มี ส ตรี ตั้ ง ครรภ วั ย รุ น ป ล ะ
มากกวา 1 ลานคนและเปนอัตราการตั้งครรภใน
มารดาวัยรุนสูงที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น1การจัดลําดับอัตราการคลอดบุตร
ของวั ย รุ น อาเซี ย นในช ว งป 2543-2553 ของ
องคการอนามัยโลก พบวา วัยรุนไทยอยูที่ 47 คน
ตอสตรีที่มีอายุ 15-19 ปจํานวน 1,000 คน ซึ่งอยู
ลําดับที่ 5 ของกลุมประเทศอาเซียนรองจากวัยรุน
ลาว ฟลปิ ปนส อินโดนีเซียและกัมพูชาเทากับ 110,
53, 52 และ 48 ตอ 1,000 คน2สําหรับขอมูลสถิติ
ในป ระ เทศไทยข อง กรม อน ามั ยกร ะทรวง
สาธารณสุข พบวาอัตราการตั้งครรภในแมที่มีอายุ
ต่ํ า กว า 20 ป มี ม ากถึ ง ร อ ยละ 14.7 ซึ่ ง มากกว า
เกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลกที่กําหนดไว
วาตองไมเกินรอยละ 10 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด3 และเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่10 (2550-2554) ที่กําหนดให
อัตราการคลอดบุตรในมารดาวัยรุนไวไมเกินรอยละ
104ในระยะ 10 ปที่ผานมาจากป พ.ศ.2547-2556
คิดเปนรอยละ 13.9- 16.8 โดยเฉพาะในกลุมอายุ
15-17 ป มีอัตราการตั้งครรภซ้ําเพิ่มมากขึ้นอยาง
เดนชัด และในปพ.ศ. 2556-2558 ไดมีการจัดทํา
สถิติการคลอดบุตรของวัยรุนไทยดวยการวิเคราะห
เปนรอยละการคลอดซ้ํ าในวัยรุนอายุ 10-14, 15-19
และ 10-19 ป พบวา มีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ช ว งอายุ 15-19 ป มี ก ารคลอดซ้ํ า ในช ว งป พ.ศ.
2553-2557 คิดเปนรอยละ 11.3, 11.8,11.9,12.5
และ 12.8 ตามลําดับ ซึ่งจํานวนคลอดซ้ําทั้งหมด
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ในป พ.ศ. 2556-2558 ในทั้ ง 3 ช ว งอายุ 10-14,
15-19, และ 10-19 ป เทากับ3,415/3,213/2,988
ค น 121,960112,278/ 101,301 ค น แ ล ะ 125,
375/115, 491/104, 287 คน คิดเปนรอยละ (0/0/.1),
( 12. 5/ 12. 8/ 12. 5) แ ล ะ ( 12. 2/ 12. 4/ 12. 2)
ตามลําดับปและชวงอายุ ซึ่งพบวาจํานวนและอัตรา
การคลอดซ้ําในวัยรุนนั้นจํานวนที่ลดลงมีเปอรเซ็นต
นอยมาก5 อีกทั้งสถิติของผลการเฝาระวังการแทง
รอยละ 40.7 ของผูปวยที่ทําแทงเพราะกําลังศึกษา
อยู และร อ ยละ 62.9 ไม ไ ด ตั้ งใจตั้ ง ครรภ แ ละมี
เพศสัมพันธโดยไมไดคุมกําเนิดรอยละ 76.6
จากการศึกษาตัวชี้วัดความรูเทาทันสื่อทาง
เพศพบวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรอบรูดาน
สุขภาพทางเพศมากคิดเปนรอยละ 28.09 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา บุคคลที่มีความรูเทาทันสื่อทางเพศเปนผู
มีความรอบรูดานสุขภาพทางเพศ 6และผลวิจัยของ
เชรสธา7พบวา อัตราความรอบรู (Literacy) ต่ํามี
อิ ท ธิ พ ลต อ การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น สู ง ซึ่ ง แสดงว า
บุคคลที่มีความรอบรูดานสุขภาพสูงจะมีพฤติกรรม
การปองกันการตั้งครรภไดมากกวาผูที่มีความรอบรู
ดานสุขภาพต่ํา เพราะบุคคลจะไดรับความรูเรื่อง
เพศศึกษาที่เหมาะสมในแตละชวงวัย มีการพัฒนา
ทักษะชีวิตสวนบุคคล การสงเสริมการพูดคุยเรื่อง
เพศในครอบครัว สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
บริการดานอนามัยการเจริญพันธุ ของสถานบริการ
สาธารณสุขและในสถานศึกษาทุกระดับ ตลอดจนมี
มาตรการสงเสริมการใหความรูเรื่ องการวางแผน
ครอบครัวและการคุมกําเนิด สนับสนุนและสงเสริม
ใหมีและใช เวชภัณฑคุม กําเนิดที่หลากหลายและ
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู รั บ บริ ก ารเป น
สําคั ญ เพราะการตั้ งครรภ ของวั ยรุ นนั บว าส งผล
กระทบตามมาหลายดาน ทั้งการที่เด็กแรกเกิด มี
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น้ําหนัก ต่ํา กว าเกณฑ ยิ่งมารดามีอ ายุ นอยยิ่ งพบ
การเกิดน้ําหนักต่ําเกณฑมากขึ้น มีการทําแทงมาก
ขึ้น และเสี่ยงการมีภาวะแทรกซอนตามมา 5 เพราะ
การตั้ งครรภ ไ ม พ ร อ มในวั ย รุ น นั้ น นั บ เป น ป ญ หา
สาธารณสุขของประเทศและมีผลกระทบที่รุนแรง
เป น ภาวะเสี่ ย งสํ า คั ญ ที่ จ ะส ง ผลต อ สุ ข ภาพของ
มารดาและทารกในครรภ มากกวาสตรีตั้งครรภวัย
ผูใหญ8จากสถานการณความรอบรูดานสุขภาพของ
คนไทยในกลุ ม อายุ 7-18 ป มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ใน
สถานศึกษาจํานวน 24 จังหวัด 74 โรงเรียน รวม
4,800 คน พบว า ส ว นใหญ มี ค วามรอบรู ด า น
สุขภาพระดับพอใช รอยละ 86.48 ระดับดีมากรอย
ละ 5.259ซึ่งจากสถิติดังกลาว แสดงให เห็นพื้นฐาน
ทางความรู ความเข าใจเกี่ ยวกับสุ ขภาพโดยรวม
ของเยาวชนไทยสวนใหญอยูในระดับพอใช เพราะ
บุ ค คลที่ มี ค วามรอบรู ด า นสุ ข ภาพย อ มจะทํ า ให
บุคคลนั้นสามารถดูแล ปองกันและสงเสริมสุขภาพ
ของตนสูสุขภาวะที่ดีได
ความรอบรูดานสุขภาพมีความหมายวาเปน
ทักษะทางปญญา และทักษะทางสังคม ที่กอใหเกิด
แรงจูงใจและความสามารถของปจเจกบุคคลที่จะ
เข า ถึ ง เข า ใจและใช ข อ มู ล ข า วสารและบริ ก าร
สุขภาพเพื่อสงเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให
ดี เ สมอ 10ขณะที่ นั ท บี ม 11 ได แ บ ง ความรอบรู ด า น
สุ ข ภาพไว 3 ระดั บ ได แ ก ระดั บ ความรอบรู ขั้ น
พื้นฐาน (Functional literacy) คือ การอานออก
เขี ย นไ ด ระ ดั บค วาม ร อบ รู ด า น ปฏิ สั มพั น ธ
(Interactive literacy) คือ การมีทักษะทางสังคม
ในก าร สื่ อ สาร และระดั บค วา ม รอบรู ด า น
วิจารณญาณ (Critical literacy) คือ การใชทักษะ
ในการวิเคราะห การประเมินและการประยุกต ใช
ขอมู ล เพื่ อการตั ด สิ นใจให เหมาะสมกั บการดํ ารง
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ชิวิตของตนเอง ขณะเดี ยวกัน แมงกาเนลโล 12ได
เพิ่ ม ระดั บ ของความรอบรู ด า นสุ ข ภาพต อ จาก
ของนั ท บี ม อี ก 1 ระดั บ คื อ ความรอบรู ด า น
สื่อสารมวลชน (Media literacy) เพราะวัยรุนมี
ความถี่ในการใชสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีตางๆ
ในการเขาถึงขอมูลทางสุขภาพและกลุมที่ใหบริการ
ทางสุขภาพและวัยรุนเปนกลุมสําคัญที่จะตองไดรับ
การพัฒ นาทัก ษะในการเรีย นรู เพื่ อใหไ ดก าวเป น
ผู ใ หญ ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพตนเองต อ ไป และขณะที่
มาตรฐานสุ ขศึ ก ษาระดับ ชาติ (The National
Health Education Standards: NHES) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดคุณ ลักษณะ 8 ประการ
ในการสรางความรอบรูดานสุขภาพแกบุคคล ไดแก
1) มี ความเข าใจแนวคิ ดการสงเสริ มสุ ขภาพและ
การปองกันโรคเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 2) สามารถ
วิเ คราะห ป จจั ย ที่มี ผ ลต อ พฤติ กรรมสุ ข ภาพ เช น
ครอบครัว เพื่อน สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
และอื่ น ๆ 3) สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล และบริ ก าร
สุขภาพที่เหมาะสม 4) มีทักษะในการสื่อสารเพื่อ
เสริมสรางความสุขภาพและความเสี่ยง 5) มีทักษะ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ 6) มีทักษะในการ
ตั้งเปาหมายเพื่ อสุขภาพ และ 7) มี ทักษะในการ
แสดงพฤติก รรมที่ เหมาะสมและหลี กเลี่ ย งความ
เสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ และ 8) มี ค วามสามารถในการ
ชี้แนะเรื่องสุขภาพใหกับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสั ง คม และมี ง านวิ จั ย ของ แอดวาร ด 13 ได
ทําการศึกษาเสนทางความสัมพันธเกี่ยวกับความ
รอบรูดานสุขภาพในองคประกอบจาก 8 ดานไดแก
1) ความรูทางสุขภาพ (Knowledge health) 2)
การจัดการตนเอง (Self-management skills)
3) กิ จ กรรมการค น หาและใช ข อ มู ล ( Active
information seeking and use) 4) การสื่อสาร
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กั บ บุ ค คลากรทางวิ ช าชี พ สุ ข ภาพ ( Actively
communicating with health profession) 5)
การค นหาและการเจรจาในการปฏิบัติ การรักษา
(Seeking and negotiating treatment options) 6)
การตัดสินใจ (Decision making) 7) อิทธิพลดาน
ความรอบรูดานสุขภาพ (Influences on health
literacy) และ 8) ผลลัพธของความรอบรูดานสุขภาพ
นับเปนโมเดลความรอบรูดานสุขภาพที่ครอบคลุมถึง
การพั ฒ นาความรู การปฏิ บั ติ ทั ก ษะการกระทํ า
ความสามารถในการคนหาทางเลือกและขอมูล และการ
ตัดสินใจรวมกันเกี่ยวของกับความรอบรูดานสุขภาพ (A
model is presented that illustrates the
development of health literacy along a
trajectory that includes the development
of knowledge, health literacy skills and
practices, health literacy actions, abilities in
seeking options and informed and shared
decision-making opportunities)
ทั้งนี้ ในการสรางเครื่องมือวัดความรอบรู
ด า นสุ ข ภาพในต า งประเทศที่ ผ า นมาในช ว งแรก
ตั้งแตป ค.ศ.1991 –2010 เปนแบบวัดความรอบรู
ด า นสุ ข ภาพระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานเป น ตั ว เลื อ กแบบ
ถูกผิด ที่เนนทักษะการอานฉลาก การฟง คําศัพท
ทางการแพทย การกรอกแบบฟอร มสุขภาพการ
คํานวณปริม าณยาอาหาร เชน แบบวั ด REALM,
TOFHLA, MAR,SBS, NAAL, NVS, REALMTeen, FCCHL เปนตน14และตอมาใน ค.ศ.2013
นํ า โดยแบบวั ด ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพในยุ โ รป
(The HLS-EU-Q47) ของโซเรนเซน15ที่ไดเริ่มมีการ
พัฒนาเปนแบบวัดในลักษณะ Psychomotor เปน
Likert scale 5 ระดับคือ ใหคะแนน 1 หมายถึง
ยากมาก 2 ยาก 3 งาย 4 งายมาก และ 5 คือ ไม
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ทราบ/ไมเคย โดยวัดจาก 4 องคประกอบ คือ การ
เข า ถึ ง ความเข า ใจ การตรวจสอบ/ประเมิ น /
ตัดสินใจ และการนําขอมูลไปประยุกตใช ในการ
ดําเนินการ 3 ดาน คือ การดูแลรักษา การปองกัน
โรคและการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และในป เ ดี ย วกั น
ออสบอนและคณะ16ไดพัฒนาแบบวัด Health Literacy
Questionnaire (HLQ) สําหรับประชาชนทั่วไปทุก
กลุมวัยที่วัดจาก การรับรู ความเขาใจ ความรูสึก
และการปฏิบัติ ทั้งนี้ จากลักษณะของแบบวัดความ
รอบรู ด า นสุ ข ภาพดั ง กล า วส ว นใหญ เ ป น แบบวั ด
ค ว า ม ร อ บ รู ด า น สุ ข ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น
(Functional) ที่ประเมินทักษะการอานและความ
เขาใจขอมูลขาวสาร และพัฒนาขึ้นเพื่อใชประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพสําหรับกลุมเด็ก วัยรุน กลุม
ผู ใ หญ แ ละประชาชนทั่ ว ไป จึ ง ยั ง มี ข อ จํ า กั ด ที่
นาสนใจสําหรับนักวิจัยไทย ที่จะพัฒนาเครื่องมือ
วัดความรอบรูดานสุขภาพสําหรับคนไทยที่มีความ
เสี่ยงของปญหาสุขภาพเฉพาะกลุมวัย ดังเชน กลุม
สตรีวัยรุนที่เสี่ยงตอการตั้งครรภกอนวัย ซึ่งนับเปน
ปญหาที่สําคัญของประเทศ
จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาแสดงถึง
ความเกี่ยวของระหวางความรอบรูดานสุขภาพและ
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ สุ ข ภาพของวั ย รุ น เพื่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ห มี ค วามเหมาะสมกั บ สตรี ไ ทย
วัยรุนและบริบทของการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควร จึ งไดใหความหมายและองคประกอบ
ของความรอบรูดานสุ ขภาพเพื่อนําไปสูการสรา ง
และพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงประเมินระดับความ
รอบรู ด า นสุ ข ภาพ และการตรวจสอบความ
สอดคลองของรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอน
วั ย อั น ควรของสตรี ไ ทยวั ย รุ น อายุ 15-21 ป ว า
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ความรอบรู ดานสุขภาพ หมายถึ ง ความสามารถ
และทักษะในการเขาถึงขอมูลความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และลดความเสี่ ย งต อ การ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร อันจะนําไปสูการวิเคราะห
ประเมิ น การปฏิ บั ติ แ ละจั ด การตนเองรวมทั้ ง
สามารถชี้แ นะเรื่ องสุข ภาพส วนบุค คลและสั งคม
เพื่อปองกันและควบคุมความเสี่ยงตอการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก
1) ความรูความเขาใจทางสุขภาพ (Cognitive skill) 2)
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ (Access skill) 3)
การสื่ อสารเพื่ อเพิ่ มความเชี่ ยวชาญสุ ขภาพ
(Communication skill) 4) การจัดการเงื่อนไขทาง
สุขภาพของตนเอง (Self-management skill) 5) การ
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศ (Media literacy) และ 6)
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตอง (Decision skill) 13, 17,
18, 19
โดยการวิเคราะหดวยการประยุกตตามรูปแบบ
เสนทางความรอบรูดานสุขภาพ (The Health Literacy
Pathway Model) ของ แอดวาร ดและคณะ13และ
กรอบแนวคิ ดความรอบรู ด านสุ ขภาพของวั ยรุ น (A
framework for studying adolescent health
literacy) ของแมงกาเนลโล12
ดั ง นั้ น สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวมกับกองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ได ส ร า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู ด า น
สุขภาพที่เกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรของสตรีไทยวัยรุน อายุ 15-21 ป โดยทํา
การสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
นํ า ข อ มู ล มาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู ด า น
สุ ข ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ยุ กต ใช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
องคประกอบเพื่อยืนยัน (Confirmatory factor
analysis-CFA) และการวิเคราะหโมเดลโครงสราง
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เชิงสาเหตุ (Structural equation model-SEM)
เพื่อ ทํา การวิเ คราะห องคป ระกอบเชิ งยืน ยัน และ
ตรวจสอบความสอดคล อ งของรู ป แบบเส น ทาง
อิ ท ธิ พ ลและวิ เ คราะห รู ป แบบความสั ม พั น ธ
โครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรของสตรีไทยวัยรุนอายุ 1521 ป เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาให เ ด็ ก และ
วัยรุนเกิดความรอบรูดานสุขภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรูดาน
สุขภาพที่เกี่ยวกับการปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรของสตรีไทยวัยรุน อายุ 15-21 ป
2. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความรอบรู ด า น
สุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรของสตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป
3. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล อ งของ
รู ป แบบความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ของสตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป
สมมุติฐานการวิจัย
รู ป แบบความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง
สาเหตุของพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควร มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ของสตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ
ระเบียบวิธีวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ สตรีไทยวัยรุน อายุ
15-21 ป ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธและตั้งครรภ
กอนวัยอั นควรพิ จารณาโดยครู เชน มีคู รัก ชอบ
เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา ใชยาเสพติด เกเรขาดเรียน
บอย ไมไดอาศัยอยูกับครอบครัว เปนตน
กลุมตัวอยาง คือ สตรีไทยวัยรุน อายุ 15-21 ป
โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ( Stratified random
sampling) ตามภูมิภาคและกําหนดโควต าจาก 4
ภูมิภาค ๆ ละ2 จังหวัด ใหไดภูมิ ภาคละ500 คน
และดําเนินการเก็บขอมูลกับนักเรียนหญิงในแตละ
ภู มิ ภ าคที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นสถาบั น การศึ ก ษาใน
สังกัด ดังนี้ 1) สํ านั กงานการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน 2)
การปกครองส ว นท อ งถิ่ น 3) คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา4)สํานักงานอาชีวศึกษาและ5) กองการศึกษา
ผูใหญ ทั้งนี้ได ขอมูลตอบกลั บที่มีความสมบู รณรวม
ทั้งสิ้นจํานวน 2,001 ฉบับ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด
ความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควรสําหรับสตรีไทยวัยรุน อายุ 15– 21 ป
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดทํา รางดัชนีวัดความรอบรูดาน
สุขภาพ
1.1 สั ง เคราะห ดั ช นี วั ด ความรอบรู ด า น
สุขภาพสําหรับสตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป ดว ย
การทบทวนวรรณกรรมแบบมีระบบ โดยเริ่มจาก
การศึ ก ษาทฤษฎี เอกสาร/งานวิ จั ย และดั ชนี วั ด
ความรอบรูดานสุขภาพที่เกี่ยวของดวยการศึกษา
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งานวิจัย ฉบับ เต็ม ที่มี การตีพิม พเผยแพร ในฐาน
PubMed และ Science Direct ตั้งแตป ค.ศ.
2000 – 2013 ด ว ยเกณฑ ก ารคั ด เลื อ ก เป น
งานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู ด า น
สุขภาพของเด็กและวัยรุนไดแก งานวิจัยของ Davis
et al.20Rapid Estimate of Adolescent Literacy in
Medicine (REALMTeen),Norman and Skinner21
eHealth Literacy Scale (eHEALS), Chang22
The Chinese version (short form) of The Test of
Functional Health Literacy in Adolescent (CSTOFHLAd), and Murphy et al.23 Test of Functional
Health Literacy in Adults shortened (S-TOFHLA)
แล ว ทํ า การวิ เ คราะห สั ง เคราะห เ นื้ อ หา เพื่ อ หา
ขอสรุปมาจัดทํารางดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพ
เพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรสําหรับสตรี
ไทยวัยรุน อายุ 15 – 21 ป
1.2 นํารางดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพที่
ไดไปสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ดานความรอบรูดานสุขภาพ 5 คน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนและความ
เหมาะสมของภาษาที่ ใ ช แ ละหาค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอความ (Index
of Item Objective Congruence: IOC) โดย
พิจารณาความคิดเห็นสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 3
ใน 5 เกณฑ และทํ า การวิ เ คราะห ห าข อ สรุ ป
เพิ่มเติมและนํามาปรับปรุงดัชนีวัดความรอบรูดาน
สุขภาพใหมีคุณภาพในความความสอดคลองและ
ความตรงตามเนื้อหาขององคประกอบการวัดและ
ความหมายของดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพให
มากขึ้ น จากนั้ น พิ จ ารณาดั ชนีวั ด ความรอบรู ด า น
สุขภาพที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทํางาน
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2. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู
ดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
สําหรับสตรีไทยวัยรุน อายุ 15 – 21ป
2.1 พัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู
ดานสุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
สํา หรั บ สตรี ไ ทยวั ย รุ น โดยการสนทนากลุ ม ย อ ย
คณะทํางาน เพื่อยกรางเครื่องมือความรอบรูดาน
สุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร
สําหรับสตรีไทยวัยรุน อายุ 15 – 21 ป จากนั้น
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่สรางขึ้น
จากผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือวัดดานสุขภาพในเด็ก
และเยาวชน และด า นจิ ต พฤติ ก รรม ด ว ยเกณฑ
มาตรฐานระดับของความรอบรูดานสุขภาพ คือ 1)
ไม ดี พ อ หมายถึ ง เป น ผู มี ร ะดั บ ความรอบรู ด า น
สุขภาพไมเพียงพอตอการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควร (นอยกวา 89.40 คะแนน หรือ <60 %
ของคะแนนเต็ ม ) 2) พอใช (89.40 – 119.19
คะแนนหรื อ ≥60 –<80 %ของคะแนนเต็ ม )
หมายถึง เปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพที่
เพียงพอและอาจมีการปฏิบัติตนเพื่อการปองกั น
การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร และ 3) ดี ม าก
(119.20 -149คะแนนหรื อ ≥80 % ของคะแนน
เต็ม) หมายถึง เปนผูมีระดับความรอบรูด านสุขภาพ
ระดับมากและมีการปฏิบัติตนเพื่อการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรไดอยางถูกตองและยัง่ ยืนจน
เชี่ยวชาญ เปนแบบอยางที่ดีใหกับเพื่อนได และทํา
การปรับปรุงใหเปนเครื่องมือฉบับสมบูรณ
2.2 นําเครื่องมือวัดไปทดลองใชกับกลุม
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในโรงเรี ย นระดั บ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ในโรงเรีย น
สั งกั ด สํ า นั ก งานการอาชี ว ศึ ก ษาในส ว นภู มิ ภ าค
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และในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางขนาดเล็ก 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือฉบับทดลองใช ดวยคาความยากงายของ
แบบวั ด ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น สู ง จะมี ค า ความเชื่ อ มั่ น
(Cronbach’s Alpha) มากกวา 0.70 และมีคา
อํานาจจํา แนกตั้งแต .20 ขึ้น ไป24 และคาอํ านาจ
จําแนกรายขอดวยคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธราย
ขอกับคะแนนรวมแตละฉบับ หรือที่มีคา r ในชวง
.403-.834 และค า ความเชื่ อ มั่ น ด ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับ ในชวง .847 - .928
ใน 6 องคประกอบ คือ 1) ความรูความเขาใจทาง
สุขภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร 2)
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเพื่อปองกันการ
ตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร 3) การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม
ความเชี่ยวชาญในการปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อัน 4) การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง
เพื่ อ ป อ งกั น การตั้ งครรภ ก อ นวั ย อั น ควร 5) การ
รูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควรและ6) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกตองเพื่อปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร และ
แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควร และจากนั้นทําการปรับขอคําถามและนํา
แบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 2 ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
เชิ ง ยื น ยั น และตรวจสอบความสอดคล อ งของ
รู ป แบบเส น ทางอิ ท ธิ พ ลกั บ ผลวิ เ คราะห รู ป แบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร และ
ตรวจสอบความสอดคล อ งของรู ป แบบเส น ทาง
อิทธิพล (Path analysis model) และวิเคราะห
รู ป แบบความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ
(Structural equation model: SEM) ของ
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พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ของสตรี ไ ทยวั ย รุ น อายุ 15-21 ป โดยทํ า การ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น และตรวจสอบ
ความสอดคลองของรูปแบบเสนทางอิทธิพลกับผล
วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ได แ ก การแจกแจงความถี่ ร อ ยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการ
หาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (KR20) คาอํานาจจําแนกรายขอ คาความเชื่อมั่นดวย
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค และสถิ ติที่ใ ช
ทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเพื่อ
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis-CFA)
และการวิ เ คราะห โ มเดลโครงสร า งเชิ ง สาเหตุ
(Structural Equation Model-SEM) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (Linear Structural
Relationship Model - LISREL) ประกอบดวย
ค า สถิ ติ ดั งนี้ ค า สถิ ติ ไ ค-สแควร (χ2) ค า ดั ชนี วั ด
ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index:
GFI) ค า ดั ช นี วั ด ระดั บ ความสอดคล อ งกลมกลื น
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ
คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (Root Mean Squared Error
Approximation: RMSEA)25
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การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ไ ด ผ า นการรั บ รองของ
คณ ะก รร ม กา รจ ริ ยธ รร ม สํ า หรั บ พิ จ าร ณ า
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ SWUEC/E-205/2559 ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยได
ชี้แจงผูเขารวมถึงวัตถุประสงคการวิจัย การรักษา
ความลับของขอมูลไมเป ดเผยชื่อผูต อบ และการ
นําเสนอขอมูลเปนภาพรวม และชี้แจงถึ งสิทธิของ
ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย ในการที่ จ ะตอบหรื อ ไม ต อบ
แบบสอบถามได ทุ ก เวลา หากพิ จ ารณาว า
แบบสอบถามมีจํานวนขอมากไปทําใหผูตอบเครียด
หรือมีขอคําถามที่ทําใหกลุมตัวอยางไมสบายใจทีจ่ ะ
ตอบ ก็สามารถยุติการตอบแบบสอบถามไดโดยไม
ตองชี้แจงเหตุผลกับผูวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดความ
รอบรูดานสุขภาพสําหรับสตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป
พบผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและผลการ
สกัดและยืนยันองคประกอบวา แบบวัดความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร สําหรับสตรีไทยวัยรุน อายุ 15-21 ป มี
ความตรงและความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได
รายละเอียดดังตาราง 1
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Table 1. The qualitative measurement of health literacy and the unwanted pregnancy
preventing behaviors of Thai female adolescents
Items correlation
Factor
Cronbach’s
measurement
Alpha
No. coefficient (r) Loading of
each item
1. Health literacy related to unwanted
pregnancy prevention
1.1 Knowledge and understanding
1.2 Accessing the information and services
1.3 Communicating for added professionals
1.4 Managing their health condition
1.5 Media and information literacy
1.6 Making appropriate health decision
2. Unwanted pregnancy preventing
behaviors

2. ผลการประเมิน ระดับความรอบรู ดานสุข ภาพ
สําหรับสตรีไทยวัยรุน อายุ 15-21 ป
จากผลการประเมิ น จากกลุ ม ตั ว อย า ง
2,001 คน พบวา สวนใหญมีระดับความรอบรูดาน
สุขภาพโดยรวมอยูในระดับ ไมดีพอ คิดเปนรอยละ
95.5และมีพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอน
วัยอันควรอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 51.4
รองลงมาอยูในระดับ ไมดีพอ คิดเปนรอยละ 46.7
และมีพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอัน

8
5
6
5
5
9
15

0.34 - 0.78
0.79 - 0.85
0.57 - 0.72
0.65 - 0.80
0.72 - 0.75
0.20 - 0.75
0.31 - 0.72

0.22 - 0.88
0.79 - 0.85
0.57 - 0.85
0.81 - 0.92
0.73 - 0.89
0.53 - 0.84
0.21 - 0.90

0.76
0.89
0.87
0.90
0.89
0.87
0.88

ควรอยู ใ นระดั บ ดี ม าก อยู ใ นจํ า นวนที่ น อ ยมาก
เพียงรอยละ 1.8 สวนการเปรียบเทียบความรอบรู
ดานสุ ขภาพจํา แนกตามรายองคป ระกอบ พบว า
วันรุนสตรีไทยกลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความ
รอบรูด านสุขภาพในเกือบทุ กองค ประกอบอยูใ น
ระดับไมดี ยกเวนดานการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ ที่
อยูในระดับพอใช แตโนมเอียงไปยังอยูในระดับไมดี
รายละเอียดดังตาราง 2 –3

Table 2. The level of health literacy and unwanted pregnancy preventing behavior of
Thai female adolescents
Variables
Level
The number of people
Percent
Health literacy
Low
1,911
95.5
Fair
90
4.5
High
Continued
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Table 2. The level of health literacy and unwanted pregnancy preventing behavior of
Thai female adolescents (Cont.)
Variables
Level
The number of people
Percent
Unwanted pregnancy
Low
935
46.7
preventing behavior
Fair
1,029
51.4
High
37
1.8
Table 3. The level of the composition of health literacy and unwanted pregnancy
preventing behavior
Components
Level
The number of people
Percent
Components of health literacy
1. Knowledge and
Low
1,951
97.5
understanding
Fair
41
2.0
High
9
.4
2. Accessing the
Low
1,999
99.9
information and
Fair
2
.1
services
High
3. Communicating for
Low
2,001
100.0
added professionals
Fair
High
4. Managing their health
Low
1,681
84.0
condition
Fair
256
12.8
High
64
3.2
5. Media and information
Low
1,503
75.1
literacy
Fair
424
21.2
High
74
3.7
6. Making appropriate
Low
659
33.0
health decision
Fair
707
35.3
High
635
31.7
Components of unwanted pregnancy preventing behaviors
1. Nightlife at risk place
Low
1,783
89.2
Fair
197
9.8
High
21
10
2. Watching porn
Low
499
24.9
Fair
743
37.1
High
759
37.9
Continued
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Table 3. The level of the composition of health literacy and unwanted pregnancy
preventing behavior (Cont.)
Components
Level
The number of people
Percent
3. Personal problem
Low
1,932
96.6
management
Fair
51
2.5
High
18
.9
4. Being close the male
Low
1,934
96.7
friend
Fair
59
2.9
High
8
.4
3. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ งของ
รูปแบบเส นทางอิท ธิพ ล กั บผลวิ เคราะห รูป แบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรของสตรีไทย
วัยรุนอายุ 15-21 ป
จากการทดสอบมี ค วามสอดคล อ งของ
รูปแบบเสนทางอิทธิพลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิง
ประจักษดวยคาสถิติยืนยันอยูในระดับที่ยอมรับได
คือ Chi-Square=321.08,df=29, p-value=0.00,
RMSEA=.071, GFI=0.96, CFI= 0.96 และพบวา
การมีพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรได รั บ อิ ท ธิ พ ลสํ า คั ญ จาก 3 เส น ทางหลั ก คื อ
เส น ทางที่ 1 เริ่ ม ต น มาจาก การที่ บุ ค คลมี ค วามรู
ความเขาใจทางสุ ขภาพสงผานมายัง การสื่อสาร
เพิ่ ม ความเชี่ ย วชาญ การจั ด การเงื่ อ นไขทาง
สุ ข ภาพ และการตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง
มายังพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรในด า นการดู สื่ อ ลามก ด ว ยน้ํ า หนั ก อิ ท ธิ พ ล
เท า กั บ .06,.74,.43 และ.13 ตามลํ า ดั บ ส ว น
เสน ทางที่ 2 เริ่ มจาก การที่ บุค คลมี ความรูค วาม
เข า ใจทางสุ ข ภาพส ง ผ า นมายั ง การสื่ อ สารเพิ่ ม
ความ เชี่ ย วช าญ แ ล ะการ รู เ ท า ทั นสื่ อแ ล ะ
สารสนเทศ มายั ง พฤติ ก รรมการป อ งกั น การ

ตั้งครรภกอนวัยอันควรในดานการเที่ยวกลางคืน
ดานการจัดการปญหาสวนตัว และดานการใหความ
ใกลชิดกับเพศชายดวยน้ําหนักอิทธิพลเทากับ .06,
.14, .16,.28 และ.28 ตามลําดับ และเสนทางที่ 3
เริ่ม จากการเข าถึงขอ มูลและบริการส งตรงมายั ง
พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
ดา นการดู สื่ อ ลามก องค ป ระกอบที่ 3 การดู สื่ อ
ลามก ด ว ยน้ํ าหนั ก อิ ท ธิ พ ล เท า กั บ . 35 ดั ง
ภาพประกอบ 1
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Figure 1. The path model of the composition of health literacy affects the unwanted
pregnancy preventing behaviors of Thai female adolescents (*P<.05)
จาก การ วิ เ ค ราะ ห รู ปแบ บโค รงส ร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปองกัน
การตั้งครรภกอนวัยอันควร พบวา ทักษะทางปญญา
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Figure 2. A causal relationship model of health literacy on the unwanted pregnancy
preventing behaviors of Thai female adolescents (*P<.05)
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อภิปรายผล
ในการวิ จั ย ครั้ ง จากการสร า งเครื่ อ งมื อ
ความรอบรูดานสุขภาพ พบวา มีคาความเชื่อมั่น
สวนใหญอยูในระดับที่ยอมรับไดอยูระหวาง .76 - .90 ซึ่ง
เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ คื อ มี ค า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
(Cronbach’s Alpha) สวนใหญมากกวา 0.70 24
และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .20-.85 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑของการจําแนกรายขอ คือ .2 ขึ้น
ไป26และความตรงของแบบวัดอยูในระดับที่ยอมรับ
ได จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ทําให
ตัวแปรสั งเกตมี คาน้ํ าหนักองคป ระกอบ (Factor
loading) ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แ ละมี ค า น้ํ า หนั ก
องค ประกอบส วนใหญ ที่ มากกว า .3025 จึ งกล าวได ว า
เครื่ อ งมื อ วั ด ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ สามารถ
นําไปใชประเมินความรอบรูดานสุขภาพในกลุมสตรี
วั ย รุ น ไทย อายุ 15-21 ป ได แสดงว า มี ค วาม
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงได
สวนการประเมินความรอบรูดานสุขภาพของสตรี
วัยรุนไทย อายุ 15-21 ป นั้นพบวา สวนใหญอยูในระดับ
ไมดีพอ และระดับพอใชเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของสํานักงานกรรมาธิการที่พบวา เด็กนักเรียนหรือกลุม
เยาวชนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพระดับพอใช
รอยละ 86.48 ระดับดีมากรอยละ 5.259 และงานของ แมง
กาเนลโล12ไดกลาวในเรื่อง ความรอบรูดานสื่อสารมวลชน
(Media Literacy) เพราะวั ย รุ นมี ค วามถี่ ใ นการใช
สื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยี ต า งในการเข า ถึ ง
ขอมูลทางสุขภาพและกลุมที่ใหบริการทางสุขภาพ
และวัยรุนเปนกลุมสําคัญที่จะตองไดรับการพัฒนา
ทักษะในการเรียนรูเพื่อใหไดกาวเปนผูใหญที่ดูแล
สุ ข ภาพตนเองต อ ไป และการศึ ก ษาของนั น ทิ ว า
สิงหทอง และคณะ 27 พบวา ความรู ความเขาใจ
เจตคติและคานิยม สัมพันธภาพภายในครอบครัว
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การอบรมสั่งสอนในเรื่องเพศ ลักษณะเพื่อนที่คบ
การเป ด รั บ แหล ง ข อ มู ล ข า วสารมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร
เชนเดียวกับการศึกษาของ มาลีวัล เลิศสาครศิริ 28
ได ศึก ษา ปจ จัย ที่เ กี่ ยวขอ งกั บ การตั้ งครรภ ไม พึ ง
ประสงคของสตรีวัยรุนตามการรับรูของนักศึกษา
ชั้น ปที่ 1 วิ ทยาลั ย เซนต ห ลุย ส พบว า 1) ความรู
การคุมกําเนิด 2) ปจจัยดานสังคมสิ่งแวดลอมสื่อ
และวัฒนธรรม 3) ทัศ นคติตอการมีเพศสัมพัน ธ
และ 4) ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธทางบวก
กับการตั้งครรภไมพึงประสงคของสตรีวัยรุน (r =
.519, .437, .314 และ .288 ตามลําดับ) สวน จารุ
วรรณ ศรีเวียงยา และทวีศักดิ์ กสิผล29พบปจจัยที่มี
คว า ม สั ม พั น ธ กั บพฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ยงต อ ก า ร มี
เพศสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก
การเขาถึงสื่อกระตุนอารมณทางเพศ เชน การใช
อิ น เตอร เ น็ ต ผ า นมื อ ถื อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ (p < 0.05)
ส ว นการสื่ อ สารเรื่ อ งเพศในครอบครั ว และการ
ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ติ ด ต า ม ข อ งผู ป ก ค ร อ ง ไ ม มี
คว า ม สั ม พั น ธ กั บพฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ยงต อ ก า ร มี
เพศสัมพันธ จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงในการตั้งครรภกอนวัยอันควร ไดแก
1) ปจจัยจากตัววัยรุนเอง2) ปจจัยดานครอบครัว
และ 3) ปจ จัยด านสิ่งแวดล อม เชน อิทธิพลของ
เพื่ อ น อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ ไ ม เ หมาะสม ในขณะที่
ความสามารถในการเลือกรับรูหรือกลั่นกรองขอมูล
จากสื่อของวัยรุนยังมีประสิทธิภาพที่ไมดีพออาจถูก
ชักจูงไดงาย ทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการตั้งครรภ
ก อ นวั ย อั น ควร จากผลดั ง กล า วจะเห็ น ว า สตรี
วัยรุนไทยอายุ 15-21 ป จะตองไดรับการดูแล และ
สงเสริมใหความรอบรูดานสุขภาพใหมากขึ้น ดังนั้น
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การศึกษาครั้งนี้จึงนําไปสูการศึกษาสาเหตุของการ
ป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร ว า มี ป จ จั ย
ใดบางของความรอบรูดานสุขภาพที่มีอิทธิพลตอ
การเกิดพฤติกรรมดังกลาว
เมื่ อ พิ จ ารณาความรอบรู ด า นสุ ข ภาพใน
ระดับพื้นฐาน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีทักษะทาง
ปญญาอยูในระดับไมดี สวนความรอบรูดานสุขภาพ
ในระดับปฏิสัมพันธ สวนใหญอยูในระดับไมดีพอ
ส ว นผลการวิ เ คราะห เ ส น ทางอิ ท ธิ พ ลและการ
วิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร พบว า ทั ก ษะทางป ญ ญาระดั บ พื้ น ฐานมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอ น
วั ย อั น ควรโดยส ง ผ า นทั ก ษะทางสั ง คมระดั บ
ปฏิสัมพันธและทักษะระดับวิจารณญาณ ซึ่งเปนไป
ตามแนวคิดโมเดลความรอบรูดานสุขภาพของนัท
บีม11 ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 ความ
รอบรู ด า นสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐานในด า นการฟ ง พู ด
อาน เขียนและคํานวณ ระดับ 2 ความรอบรูดาน
สุขภาพความรอบรูดานสุขภาพขั้น สื่อสารซึ่งเป น
ระดับการมีปฏิสัมพันธรวมกัน และระดับ 3 ความ
รอบรูดานสุขภาพขั้นวิจารณญาณ ที่เปนความรอบ
รู ด า นสุ ข ภาพระดั บ ขั้ น คิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ลและมี
วิจารณญาณ
จุดออนของการวิจัยในครั้งนี้
ในการค น หากลุ ม เสี่ ย งที่ ใ ช เ ป น กลุ ม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยไดพิจารณาจาก
การตัดสินของครูในโรงเรียนซึ่งเปนผูช วยในการเก็บ
ข อ มู ล จากแบบสอบถาม ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลในด า น
กระบวนการตีความในประเด็นกลุมเสี่ยงของครูแต
ละคนไมเหมือนกันจึงอาจเกิดความเปนอคติ (Bias)

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 33

หรือที่เรียกวา Halo effect ได ดังนั้น อาจจะตอง
ใช ก ารพิ จ ารณาในรูป คณะกรรมการหรื อจากครู
หลายคนในโรงเรียนเพื่อรวมเก็บรวบรวมขอมูล
จุดแข็งของงานวิจัยในครั้งนี้
เปนการพัฒนาเครื่องมือวัดตามลําดับขั้น
และตามระเบียบวิธีวิจัยของการสรางและพั ฒนา
เ ค รื่ องมื อวั ด โ ด ย เ ริ่ ม ต น จ า ก ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรมอยางเป นระบบ และมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือเปนระยะทั้งในระยะทดลอง
ใชเครื่องมือในกลุมเล็ก และการนําไปใชจริงในกลุม
ใหญ พรอมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพตามเงื่อนไข
ทางสถิ ติ ขั้ น สู งเพื่ อ ลดความผิ ด พลาดหรื อ error
จากการวัด
สรุป
เครื่องมือวัดความรอบรูดานสุขภาพที่เกี่ยวกับ
การปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรในงานวิจัยนี้มี
ความตรงและความเชื่อมั่ นในระดั บที่ ยอมรั บได ซึ่ ง
บุคลากรทางสาธารณสุขและนักวิชาการสุขภาพสามารถ
นําไปใชเพื่อประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของ
สตรีไทยวัยรุนไดเปนลําดับแรก และผลวิจัยยังพบวา
ความรอบรู ด านสุ ขภาพในแต ละระดั บมี อิ ทธิ พลต อ
พฤติกรรมการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรของ
สตรีไทยวัยรุนอายุ 15-21 ป อยางมีนัยสําคัญ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ ความรอบรู ด า น
สุขภาพและพฤติกรรมปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรสําหรับสตรีไทยวัยรุนครั้งนี้ มีระดับคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ เพี ย งพอตามหลั ก สถิ ติ ดั ง นั้ น
บุคลากรสุขภาพและครูสุขศึกษา สามารถนําไปใช
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ในการวั ด และประเมิ น เพื่ อ ค น หากลุ ม เสี่ ย งใน
โรงเรียนและเฝาระวังเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาหรือจัดทําแนวทางสงเสริม ความรอบรูดาน
สุ ข ภาพและปรั บ พฤติ ก รรมป อ งกั น การตั้ ง ครรภ
กอนวัยอันควรเฉพาะกลุมเสี่ยงเปนลําดับตนกอน
2. จา กผล การ ศึ ก ษา พบว า ป จ จั ย ใน
องค ป ระกอบของความรอบรู ด า นสุ ข ภาพที่ มี
อิ ท ธิ พ ลสู งสุ ด ต อ ระดั บ การคิ ด วิ จ ารณญาณและ
พฤติกรรมปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควรคือ
ทั ก ษะการสื่ อ สาร ดั ง นั้ น ในการจั ด กิ จ กรรมหรื อ
โปรแกรมการพัฒนาในกลุมสตรีวัยรุนไทยควรเนน
กิจกรรมการสื่อสารเพื่อเพิ่มระดับความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมปองกันการตั้งครรภกอนวัย
อันควรตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการประเมิ น พฤติ ก รรมการป อ งกั น
การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควรในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได
พิ จ ารณาความหมายและการวั ด ที่ เ น น ไปที่
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พฤติกรรมลดความเสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธ ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งตอไปอาจจะศึกษาองคประกอบของ
การปองกันการตั้งครรภในวัยรุนใหครอบคลุมทุก
ดาน เชน ดานทักษะการปฏิเสธการรวมเพศ ทักษะ
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ทักษะการสื่อสารทาง
เพศตอผูอื่น เปนตน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวปจจัยอื่นๆ
ที่มีอิทธิพลตอความรอบรูดานสุขภาพเพื่อ ปองกัน
การตั้ งครรภ กอ นวั ย อัน ควร ซึ่ งจะทํ าให ส ามารถ
ทํ า นายความรอบรู ด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น การ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรไดมากที่สุด
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดรูปแบบในการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาองค ป ระกอบต า งๆ ของความ
รอบรู ด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น และควบคุ ม ความ
เสี่ ย งต อ การตั้ ง ครรภ ก อ นวั ย อั น ควร ในแต ล ะ
องคป ระกอบ โดยเฉพาะองคประกอบที่ มีปญหา
หรือจําเปนเรงดวนที่ตองเรงดําเนินการ เพื่อใหเกิด
รูปแบบที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รัชนี อินทรมา*

แอนน จิระพงษสุวรรณ**มธุรส ทิพยมงคลกุล ***สุรินธร กลัมพากร**** *
วริศรา ถิรภัทรพันธ์
บทคัดยอ
**
อาภาพร เผ่าวัฒนา นฤมล เอื้อมณีกูล***
โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญสงผลกระทบตอสุขภาพและ
บทคัดย่อ
การดํารงชีวิตการวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงใน
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนกลุมอาชีพที่มี ชั่วโมงการทํางานที่ ยาวนาน ภายใตสถานการณ
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
ความเครียดซึง่ เปนปจจัยคุกคามที่เสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนคนขับรถแท็กซี่ จํานวน 390 คน
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
ไดจากการสุมแบบมีระบบ รวบรวมขอมูลโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและวัดความดันโลหิต และการสัมภาษณตาม
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio) และสถิติการ
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะหความถดถอยพหุโลจิสติค (Multiple Logistic Regression Analysis)
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงของคนขับรถแท็กซี่รอยละ 60.8เปนผูมีภาวะความดัน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
โลหิตสูงรายใหม รอยละ 76.8 และรายเการอยละ 23.2พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับความดันโลหิตสูง ประกอบดวย
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
โรคประจําตัว ดัชนีมวลกาย และการทํางานเปนกะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ผลการวิเคราะหความสัมพันธกับ
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
ภาวะความดันโลหิตสูงพบวาโรคประจําตัวที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง (Adj OR=2.36, 95% CI: 1.07
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่ส2ุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
- 5.22) ดัชนีมวลกาย ≥ 25.5 กก./เมตร (Adj OR=2.73, 95%CI: 1.57- 4.74) และขับรถกะกลางวัน (Adj OR=1.74,
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
95%CI:1.01- 3.03)
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
สรุปผลการวิจัยไดวา โรคประจําตัว ดัชนีมวลกาย ปจจัยสภาพการทํางานไดแก การทํางานเปนกะ มี
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงโดยมีผลทําใหคาความดันโลหิตสูงขึ้น
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนีห้ นวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลในการควบคุมและปองกันภาวะ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
ความดันโลหิตสูงโดยกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพแกคนขับรถแท็กซี่ จัดโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพโดยเนนการ
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ควบคุมดัชนีมวลกาย การสรางความตระหนักถึงลักษณะการทํางานเปนกะซึ่งเปนสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
และพยาบาลอาชีวอนามัยควรมีการเฝาระวังภาวะความดันโลหิตสูงในกลุมเสี่ยงรวมถึงจัดบริการใหคําปรึกษา ดูแล
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และติดตามคนขับรถแท็กซี่ทมี่ ีภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะแทรกซอน
คาสาคัญ: พหุพฤติกรรมเสี่ยง/ทุนชีวิต / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คําสําคัญ: ความดันโลหิตสูง/คนขับแท็กซี่/ โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
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Factors Related to Hypertension among Taxi Drivers in Bangkok
Ratchanee Inma*
Ann Jirapongsuwan**Mathuros Tipayamongkholgul ***
Surintorn Kalampakorn****
ABSTRACT
Hypertension is a non-communicable chronic disease which is a major public health
problem influencing individual health and daily life.This cross-sectional study aimed to examine the factors
related to hypertension among taxi drivers who have long working hours and work under pressure in
Bangkok. The sample consisted of 390 male taxi drivers selected by systematic random sampling. The data
were collected by questionnaire and through measures of blood pressure, body weight, and body height.
Descriptive statistics, odds ratio and logistic regression analysis were used for data analysis.
Finding showed the prevalence of hypertension is 60.8 percent with 76.8 percent new
cases and 23.2 percent old cases. Significant associations were found between hypertension and
chronic disease, body mass index and shift work (p < 0.05). Results from Logistic regression analysis
indicated that other chronic diseases (Adj OR=2.36, 95% CI: 1.07 - 5.22), body mass index over 25.5
kilograms per square meter (Adj OR=2.73, 95%CI: 1.57- 4.74) and day shift work (Adj OR=1.74, 95%CI:
1.01- 3.03) are related to hypertension.
Results show that other chronic disease, body mass index and day shift work are
related to hypertension. They are related to higher blood pressure.
Findings suggest the need for disease surveillance, monitoring, and health promotion
programs to prevent hypertensive complications among taxi drivers in Bangkok. Also, awareness that
shift work can affect hypertension should be emphasized. Occupational health nurses should provide
care and follow up for taxi drivers who have high blood pressure to prevent adverse health effects
from complications.
Keywords: hypertension/ taxi drivers/ work-related Illness
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บทนํา
โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป น โรคไม ติ ด ต อ
เรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทั่วโลก1
รวมทั้งประเทศไทยเปนโรคที่ไมสามารถรักษาให
หายขาดไดและตองรักษาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ยั ง ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ
โรคหัวใจ (Heart disease ) โรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) และโรคไต (kidney disease)1,2องคการ
อนามัยโลกไดรายงานวา มีผูปวยที่เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมอง(stroke) ถึงรอยละ 51 และโรคหัวใจ
ขาดเลือด(MI) รอยละ 45 โดยมีสาเหตุจากโรค
ความดันโลหิตสูง1และพบวาผูป วยความดันโลหิตสูง
ที่มีอายุนอยและควบคุมความดันโลหิตไมไดจะมี
อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 3
เทา ภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เทา และอัมพาต
เพิ่ ม ขึ้ น 7 เท า 3 ในประเทศไทยมี ร ายงานการ
พยากรณโรคความดันโลหิตสูง สํานักโรคไมติดตอ
เปรียบเทียบอัตราการตายระหวางป พ.ศ. 2543 2553 พบวาเพศชายมีแนวโนมการเสียชีวิตจากโรค
ความดันโลหิตสูงกวาเพศหญิงทั้งในสวนของอัตรา
การตายอยางหยาบและอัตราตายปรับฐาน2 และ
พบวา 1 ใน 3 ของผูปวยความดันโลหิตสูงเปน
ประชากรวัยแรงงาน4
อาชี พ ขั บ รถแท็ ก ซี่ เ ป น กลุ ม อาชี พ ขั บ รถ
สาธารณะซึ่งเปนแรงงานนอกระบบที่พบเปนส วน
ใหญ ใ นจํ า นวนประชากรวั ย ทํ า งานที่ มี แ นวโน ม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว5แตแรงงานเหลานี้กับไมไดรับ
การคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคม และยัง
ตอ งเผชิ ญ กับ ปญ หาต างๆ ไดแ ก ป ญหาดา นการ
ทํางาน ปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน 6 ซึ่งสงผล
กระทบตอสุขภาพ อีกทั้งยังพบความชุกของภาวะ
ความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
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คอนขางสูงเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปโดยพบความ
ชุ ก ถึ ง ร อ ยละ 50.4 แบ งเป น ผู ที่ มี ภ าวะความดั น
โลหิตสูงรายใหมรอยละ 38.2 และรายเการอยละ
12.27 ในกลุมคนทั่วไปพบความชุกของความดัน
โลหิตสูงในป พ.ศ. 2552 เพียงรอยละ 22.08
เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศอินเดียพบวาโรค
เรื้ อ รั ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ โรค
ความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 639 ทั้งนี้สาเหตุอาจมา
จากพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพที่ ไ ม เ หมาะสม
ลักษณะงานที่ทําใหมีรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่ตาง
จากคนทั่วไป เชน รับประทานอาหารจานดวน ขาด
การออกกําลังกาย การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ
มีการดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มชูกําลัง10 มีรายไดที่
ไม แ น น อน ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ยด และขจั ด
ความเครียดดวยการดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ 11
สิ่ง เหลา นี้ ลว นเปน ป จจั ยทํ านายในการเกิด ภาวะ
ความดันโลหิตสูง11,12นอกจากนี้ยังพบวาการขับรถ
ในสภาพการจราจรที่ติด ขัด สภาพเส นทางที่ไม ดี
และพฤติกรรมการใชรถที่ไมสุภาพของผูขับขี่คนอื่น
9,13
และยังพบวาการขับรถเปนระยะเวลายาวนานมี
ผลทําใหคาความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอีกดวย14,15,16
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวา
งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาในผูปวยความดัน
โลหิ ต สู ง บุ ค คลทั่ ว ไปและกลุ ม คนขั บ รถโดยสาร
สาธารณะ14,17,18,19 แตยังไมพบการศึกษาถึงปจจัย
ดานลักษณะการทํางานของกลุมคนขับรถแท็กซี่ที่
สัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่แตกตางจากกลุมคนขับรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ
กล า วคื อ การทํ า งานติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน
ประมาณ 9-12 ชั่ ว โมง เส น ทางการขั บ รถที่ ไ ม
แนนอน มีการทํางานเปนกะ รายไดไมแนนอน การ
แย ง ชิ ง ผู โ ดยสารจากแท็ ก ซี่ จํ า นวนมาก เป น ต น
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ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความ
ดัน โลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ กรุ ง เทพมหานคร
โดยนําองคความรูในงานอาชีวอนามัยมาเปนกรอบ
แนวคิ ด ของการศึ ก ษา 20ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ว า โรคในผู
ประกอบอาชีพขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล
(Worker) ปจจัยดานสภาพการทํางาน (Working
conditions) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(Working environments) ผลการวิจัยในครั้งนี้จะ
ชวยใหทราบถึงขอมูลดานสุขภาพ รวมถึงลักษณะ
ส ว นบุ ค คลและลั ก ษณะการทํ า งานของกลุ ม
คนขับรถแท็กซี่ที่มีความสัมพันธกับภาวะความดัน
โลหิตสูง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลไปใช
ในการวางแผนและพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
รวมถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมการสงเสริมและ
การปองกัน ภาวะความดันโลหิต สูง แกก ลุมอาชี พ
คนขับรถแท็กซี่ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อประมาณคาความชุกและคนหาปจจัยที่
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ใน
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกตใชองคความรูในงาน
อาชีวอนามัย20 มาเปนกรอบแนวคิดของการศึกษา
โดยมีแ นวคิด วา โรคในผูป ระกอบอาชี พขึ้ นอยูกั บ
ปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล (Worker) ปจจัยดาน
สภาพการทํางาน (Working conditions) และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Working environments)
สําหรับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพการ
สมรส รายได โรคประจํ า ตั ว ประวั ติ โ รคทาง
พันธุกรรม ดัชนีมวลกาย ประสบการณ การทํางาน
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดื่มชา กาแฟ และ
เครื่ อ งดื่ ม ชู กํ า ลั ง การออกกํ า ลั ง กาย การดื่ ม
แอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ปจจัยดานสภาพการ
ทํางาน ไดแก ระยะเวลาในการทํางานตอวัน การ
ทํ า งานเป น กะ เวลาพั ก ระหว า งทํ า งาน ระยะ
ทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทางการขับขี่ และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมการทํางาน ไดแก การรับรูตอ
เ สี ย งร บ ก ว น ก า ร รั บ รู ต อ ค ว า ม ร อ น แ ล ะ
ความเครียดจากการทํางานกับภาวะความดันโลหิต
สูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิ จั ยครั้ งนี้ เป นการวิ จั ยแบบ
ภาคตัวขวาง (Cross-sectional study) ในคนขับรถแท็กซี่
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ คนขับรถแท็กซี่เพศ
ชายที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ กรมการ
ขนสงทางบก ทั้งแบบนิติบุคคลและแบบสวนบุคคล
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
กลุมตัวอยาง คือ คนขับรถแท็กซี่เพศชายที่
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ กรมการขนสง
ทางบก ทั้ งแบบนิติ บุ คคลและส วนบุค คลที่ มารั บ
บริ ก ารตรวจสภาพมิ เ ตอร ที่ สํ า นั ก งาน ขนส ง
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (เขตจตุจักร) เนื่องจากเปนเขต
ที่มกี ารขึ้นทะเบียนรถแท็กซี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 97
ของกรมการขนส งทางบก กรุ งเทพมหานคร5โดยใช
วิ ธี การสุ มแบบมี ระบบ (Systematic random
sampling) จากเบอรคิวคํานวณกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรคํานวณตามวิธีการของแดเนียล21ได 403 คน
เกณฑ ก ารคั ด เข า เป น กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ คนขั บ รถ
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แท็กซี่เพศชายที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ
มากกวาหรือเทากับ 2 ปสามารถสื่อสารภาษาไทย
ไดสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบ
สั ม ภาษณ ห ลั ง ตรวจสอบความสมบู ร ณ ข อง
แบบสอบถามเหลือจํานวนกลุมตัวอยาง 390 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ แบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณและเครื่องมือที่
ใชประเมินสภาวะรางกาย
1. แบบสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาและ
ประยุกตใชตามกรอบแนวคิดในงานอาชีวอนามัย 20
แบงเปน 3 สวน ดังนี้
ส วนที่ 1 ป จจั ยส วนบุ คคล ประกอบด วย
ขอ มู ลคุ ณ ลัก ษณะส วนบุ ค คล ได แ ก อายุ รายได
โรคประจํ า ตั ว โรคทางกรรมพั น ธุ ดั ชนี ม วลกาย
ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส เปนขอ
คําถามแบบใหเลือกตอบและเติมขอความ จํานวน
6 ขอ และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การดื่มชา/กาแฟ/เครื่องดื่มชูกําลัง
เปนขอคําถามแบบใหเลือกตอบจํานวน 15 ขอ ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.74 สวนการออก
กําลังกาย การดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ เปนขอ
คําถามแบบใหเลือกตอบและเติมขอความ จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยดานสภาพการทํางาน
เปนขอคําถามแบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบและเติม
ขอความ จํานวน 6 ขอ โดยประยุกตแบบสัมภาษณ
จากปจจัยสภาพการทํางานของอัญชลี ศรี สวัสดิ์14
ไดแก ระยะเวลาในการขับรถ การทํางานเปนกะ
เวลาพัก ระยะทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทาง
การขับขี่ การทํางานนอกจากการขับรถแท็กซี่ และ
ชนิดของรถที่ขับ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 43

ส ว นที่ 3 ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ มการ
ทํางาน แบงเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 3.1 การรับรูเสียงรบกวน จํานวน4 ขอ
โดยประยุกตแบบสัมภาษณจากขอคําถามสิ่งแวดลอมใน
การทํ างานของอั ญชลี ศรี สวั สดิ์ 14 ที่ ปรั บปรุ งมาจาก
แบบสอบถามของ Tarnopolsky et al. (1978) ลักษณะ
ขอคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 4
ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมรูสึก ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.84
สวนที่ 3.2 การรับรูตอความรอน จํานวน 2
ขอ ไดประยุกตแบบสัมภาษณจากการรับรูตอสภาวะ
การทํางานของอัญชลี ศรีสวัสดิ์14ลักษณะขอคําถามเปน
มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ ไดแก
มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมรูสึก ไดคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเทากับ 0.75
ส วนที่ 3.3 ความเครี ยดจากการทํ างาน
จํานวน 23 ขอ เปนขอคําถามที่ประยุกตที่ใชตามแนวคิด
Job Demand – Control Model ของคาราเสค22 ไดแปล
เปนภาษาไทยโดยพิชญาพรรคทองสุข23 ประกอบดวยขอ
คําถามดานการควบคุมงานจํานวน 11 ขอดานความ
ตองการในงาน จํานวน 12 ขอ ลักษณะขอคําถามมี
คําตอบใหเลือกตอบตามลิเคอรท ( Likert Scale) 4 ระดับ
ไดแก ไมเห็นดวยมากไมเห็นดวย เห็นดวย และเห็นดวย
มาก ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.87
2. เครื่องมือที่ใชประเมินสภาวะรางกาย
ประกอบดวย
2.1 ชั่งน้ําหนักชนิดยืนพรอมที่วัดสวนสูง
2.2 เครื่ องวั ดความดั นโลหิ ต แบบปรอท
(Mercury Sphygmomanometer) ที่ไดรับการตรวจเช็ค
ความถูกตองและสอบเทียบไดตามมาตรฐานทุก 1 ปรุน
STANDBY ยี่หอ Baumaometer
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
เครื่อ งมือ ในการวิจั ยนี้มีค าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเทากับ 0.94 ผานการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ไดแก แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมและดานอา
ชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จํ า นวน 1 ท า น
ผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
จํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาล
สาธารณสุขจํานวน 1 ทาน ผานการทดสอบความ
เที่ ย งกั บ กลุ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ กรุ ง เทพมหานคร
จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอลบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่ อ มั่ น พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหาร การดื่ ม ชา/
กาแฟ/เครื่องดื่มชูกําลัง0.74 การรับรูเสียงรบกวน
0.84 การรับรูตอความรอน 0.75 และความเครียด
จากการทํางาน 0.84 เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษ ย ค ณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัย มหิดล (MUPH 2015-199) ผูวิจัยไดติดตอประสานงาน
กับผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร พื้นที่
5 เพื่อขอความรวมมือและความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย
และขั้นตอนการเก็บขอมูล ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ โดยใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามดวย
ความสมัครใจ ขอมูลทุกอยางผูวิจัยถือเปนความลับ
และนํามาใชเฉพาะการศึกษาเทานั้น ใชเวลาในการ
เก็บขอมูลประมาณ 35นาทีตอคนและกลุมตัวอยาง
สามารถยุติการเขารวมไดตามความตองการทําการ
เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่
3 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 หลังจากตรวจสอบความ
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สมบูรณของแบบสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใช
อธิ บ ายป จ จั ย ส ว นบุ ค คล สถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห เ พื่ อ
ประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio) ของ
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง และการวิ เ คราะห ห า
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
สภาพการทํางาน และปจจัยสิ่งแวดลอมการทํางาน
กับภาวะความดันโลหิตสูง โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ (Multiple Logistic
Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง กลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งนี้เปนเพศชายพบความชุก
ของภาวะความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 60.8 ในจํานวนนี้
พบผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรายใหม รอยละ 76.8
และผูที่มีความดันโลหิตสูงรายเกา รอยละ 23.2 ของผูที่
มีภาวะความดันโลหิตสูงทั้งหมด โดยในกลุมที่เปนราย
เกาสวนใหญยังควบคุมระดับความดันโลหิตไมได (รอย
ละ 69.1) คาความดันโลหิตโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
เทากับ 135.7/84.4 มิลลิเมตรปรอท (S.D.=16.7/10.4)
ซึ่งสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสภาพ
การทํางาน แตไมสอดคลองกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม
การทํางาน
2. ปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
อายุระหวาง 41 - 50 ป มากที่สุด (รอยละ 42.3) อายุ
เฉลี่ย 48.7 ป (S.D.= 9.2) สวนใหญสถานภาพสมรสคู
(ร อยละ 83.8) มี รายได อยู ระหว าง 15,000-25,000
บาท/เดือน มากที่สุด (รอยละ 37.4) รายไดเฉลี่ยเทากับ
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22,323.1 บาท (S.D.=8,579.8) มีประสบการณในการ
ทํางานนอยกวา 10 ป มากที่สุด (รอยละ 52.8) มีคาเฉลี่ย
ประสบการณการทํางาน 10.5 ป (S.D.= 7.6) สวนใหญ
ระบุวาไมมี/ไมทราบประวัติโรคทางพันธุกรรม (รอยละ
75.4) และไมมีโรคประจําตัว (78.3) โรคประจําตัวที่พบ
มากที่สุด คือโรคเบาหวาน (รอยละ 45.7) และไขมันใน
เลือดสูง (รอยละ13.0) มีค าดัชนีมวลกายอยู ระหวาง
25-29.9 กก./เมตร2 (มีภาวะอวนระดับ 1) มากที่สุด
(รอยละ 38.2) ดัชนีมวลกายเฉลี่ยเทากับ 25.5 กก./
เมตร2 (S.D.=3.9) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดื่ม
ชา กาแฟและเครื่องดื่ มชู กําลังอยู ในระดับเสี่ ยงปาน
กลางมากที่ สุ ด (ร อยละ 49.2 และ 51.8) มากกว า
ครึ่งหนึ่งไมออกกําลังกาย (รอยละ 56.9) ไมสูบบุหรี่
(52.8) เกือบครึ่งดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 48.2)
ในกลุ มที่ มี ภาวะความดั น โลหิ ตสู งพบอายุ
มากกวา 60 ป มากที่สุด (รอยละ78.3) ระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิคตอไดแอสโตลิคอยูระหวาง140-180/62104 mmHg สวนใหญมีสถานภาพหมาย/หยา/แยกกัน
อยู (ร อยละ 66.7)รายได อยู ระหว าง 15,000-25,000
บาท/เดือน มากที่สุด (รอยละ 64.4) มีประสบการณใน
การทํางานมากกวา 20 ป มากที่สุด (รอยละ 66.2) สวน
ใหญระบุวาไมมี/ไมทราบประวัติโรคทางพันธุกรรม(รอย
ละ70.8) และไมมีโรคประจําตัว (60.8) พบวาเปนโรคทีม่ ี
ผลต อ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด ได แ ก
โรคเบาหวาน (รอยละ 36.1) รองลงมา คือ ไขมันในเลือด
สูง โรคความดันโลหิตสูงรวมกับไขมันในเลือดสูง และ
โรคความดันโลหิตสูงรวมกับโรคเบาหวานและไขมันใน
เลือดสูง (ร อยละ 11.1 เท ากัน) มีคาดัชนี มวลกาย
มากกวา 30 กก./เมตร2 มากที่สุด (รอยละ 78.4) มี
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารระดั บไมเสี่ ยงมากที่ สุ ด
(รอยละ 65.5) การดื่มชา กาแฟและเครื่องดืม่ ชูกําลังอยู
ในระดับเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางมากที่สุด (รอยละ
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60.9 เทากัน) สวนใหญไมออกกําลังกาย (รอยละ 61.7)
เคยสู บบุ หรี่ แต เลิ กแล ว (ร อยละ 68.9) และดื่ ม
แอลกอฮอล (รอยละ 61.7)
3. ปจจัยดานสภาพการทํางาน เกือบครึ่งหนึ่ง
กลุมตัวอยางขับรถตอวันอยูระหวาง 10-12 ชั่วโมง
(รอยละ 49.8) โดยขับรถเฉลี่ยเทากับ 10.8 ชั่วโมง
(S.D.=2.8) ทํางาน 7 วันตอสัปดาห มากที่สุด (รอยละ
58.2) ทํางานเฉลี่ย 6.4 วันตอสัปดาห (S.D.=0.8) ทํางาน
กะเชามากที่สุด (รอยละ 46.7) สวนใหญไมไดทํางาน
พิเศษ (รอยละ 80) และเปนรถแท็กซี่สวนบุคคล (รอย
ละ 81.8) มีระยะทางอยูระหวาง 300-399 กิโลเมตร
มากที่ สุ ด (ร อยละ 40) ระยะทางเฉลี่ ย คื อ 270.4
กิโลเมตร (S.D.= 94.1) มีชวงเวลาพักตอครั้งระหวาง
21 – 40 นาที มากที่สุด (รอยละ 41.3) เวลาพักเฉลี่ยคือ
35.8 นาทีตอครั้ง (S.D.= 27.9) มีจํานวนครั้งที่พักตอ
วัน 2 ครั้ง มากที่สุด (รอยละ 43.3) จํานวนครั้งที่พัก
เฉลี่ยตอวัน คือ 2.1 ครั้ง (S.D.= 1.2) สวนใหญมีความ
คิดเห็นวาสภาพการจราจรเปนอุปสรรคตอการขับรถ
(รอยละ 65.1)
กลุ มที่ มี ภาวะความดั นโลหิ ตสู ง พบว าขั บรถ
นอยกวา 10 ชั่วโมง มากที่สุด (รอยละ 66.7) ทํางานนอย
กวา 5 วันตอสัปดาหมากที่สุด (รอยละ 63.0) ทํางานกะ
เชามากที่สุด (รอยละ 68.1) สวนใหญไมไดทํางานพิเศษ
และเปนรถแท็กซี่สวนบุคคล (รอยละ 62.5 และ 63.9)
ขับรถนอยกวา 200 มากที่สุด (รอยละ 77.8) มีชวงเวลา
พักตอครั้งอยูระหวาง 21-40 นาที มากที่สุด (รอยละ
64.0) มีจํานวนครั้งที่พักตอวัน 2 ครั้ง มากที่สุด (รอยละ
63.3) สวนใหญคิดวาสภาพการจราจรไมเปนอุปสรรคตอ
การขับรถ (รอยละ 66.9)
4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน
กลุมตั วอยา งทั้งหมด และกลุ มที่มีภ าวะความดั น
โลหิ ตสูงมีการรับ รูตอเสีย งรบกวนอยูใ นระดับต่ํ า
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(รอยละ 60.3 และ 62.6 ตามลําดับ) การรับรูตอ
ความรอนต่ํา (รอยละ 62.1 และ 63.6 ตามลําดับ)
และความเครียดจากการทํางานต่ํา (รอยละ 70.5
และ 62.2 ตามลําดับ)

September - December 2017 Vol. 31 No.3

5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล ปจจั ยสภาพการทํา งาน และป จจั ย
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มีความสัมพันธ
กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่
กรุงเทพมหานคร

Table 1. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390)
Variables
Hypertension
Crude
95% CI p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Age (Year)
≥ 40
1.00
1.00
41- 50
1.19
0.68-2.07
0.547
0.87
0.45-1.68 0.652
> 50
2.09
1.17-3.73
0.012
1.40
0.66-2.92 0.381
Marital Status
Single
1.00
1.00
Married
2.35
1.23-4.49
0.009
2.00
0.90-4.47 0.090
Widowed/
2.79
0.93-8.27
0.066
1.64
0.43-6.16 0.467
Divorced/
Separated
Disease
None/ Do not know 1.00
1.00
Diseases induce
3.25
1.55-6.90
0.002
2.36
1.07-5.22 0.034*
Hypertension
Diseases not induce 1.18
0.55-2.53
0.669
1.24
0.54-2.87 0.608
Hypertension
Continued
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Table 1. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 1. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390) (Cont.)
Variables

Crude
OR

95% CI

Family History
None/Do not know
1.00
Diseases induce
2.37
1.35-4.17
Hypertension
Diseases not induce 0.84
0.32-2.25
Hypertension
Body Mass Index (Kg./Meter2)
≤ 22.9
1.00
23.0 – 24.9
1.34
0.75-2.38
≥ 25
3.02
1.86-4.88
*p-value < 0.05, ** p-value < 0.001

Hypertension
p-value Adjusted
OR

95% CI

p-value

0.003

1.00
1.57

0.82-3.00

0.172

0.734

0.65

0.21-2.11

0.474

0.328
<.001

1.00
1.17
2.73

0.60-2.26 0.649
1.57-4.74 <0.001**

Table 2. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 2. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390)
Variables
Hypertension
Crude 95% CI
p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Food Consumption Behavior
No Risk
1.00
1.00
Moderate Risk
0.68
0.43-1.06
0.086
0.83
0.49-1.40 0.486
High Risk
0.94
0.49-1.82
0.858
1.19
0.56-2.51 0.649
Other Works
No
1.00
1.00
Yes
0.70
0.42-1.16
0.163
1.03
0.57-1.84 0.929
Continued
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Table 2. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 2. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390) (cont.)
Variables
Hypertension
Crude
95% CI p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Shift Work
Nighttime
1.00
1.00
Daytime
1.82
1.13-2.95
0.015
1.74
1.00-3.03 0.050*
Type of Vehicle
Private Taxi
1.00
1.00
Cooperation Taxi
0.49
0.29-0.82
0.007
0.53
0.30-0.96 0.037*
Traffic Condition
No Obstacle for
1.00
1.00
Driving
Obstacle for
0.67
0.43-1.03
0.070
0.63
0.38-1.03 0.064
Driving
Heat Perception
Low
1.00
1.00
High
0.73
0.48-1.12
0.139
0.79
0.47-1.29 0.329
*p-value < 0.05, ** p-value < 0.001
ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพการทํางาน และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางานกับภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครโดย
การประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio)
หลังจากเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีคา p-value < .2
พบวามี 11 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส
ประวั ติ โ รคทางพั น ธุ ก รรม โรคประจํ า ตั ว ได แ ก
โรคเบาหวาน ไขมั น ในเลื อ ดสู ง ดั ช นี ม วลกาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารการดื่ มชา กาแฟ และ
เครื่องดื่มชูกําลังการทํางานเปนกะการทํางานพิเศษ

ประเภทรถที่ขับ สภาพการจราจรตอการขับรถและ
การรับรูความรอน เพื่อนํามาหาความสัมพันธโดย
วิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก เชิ งพหุ (Multiple
Logistic Regression Analysis) โดยวิธี Enter ไดตัว
แปรที่สามารถอธิบายความสัมพันธกับภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครดังนี้
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ภาวะความดันโลหิตสูงพบวา โรคประจําตัว ดัชนี
มวลกายมีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)โดยผูที่
มีโรคประจําตัวที่มีผลตอภาวะความดันโลหิตสูงมี
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ความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับ
ผูที่ไมมีโรคประจําตัว 2.36 เทา (95% CI: 1.07 5.22) ผู ที่มี ดั ชนี ม วลกายมากกว าหรื อเท ากั บ 25
กก./เมตร2 มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูงเมื่อเทียบกับผูที่มีดัชนีมวลกายนอยกวา 25
กก./เมตร2 2.73 เทา (95% CI 1.57 - 4.74) สวน
อายุ รายได โรคทางกรรมพันธุ ประสบการณการ
ทํ า งาน สถานภาพสมรส พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหาร การดื่มชา กาแฟ การออกกําลังกาย การดื่ม
แอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ไมมี ความสัมพันธกับ
ภาวะความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(pvalue < 0.05)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย สภาพการ
ทํางานกับภาวะความดันโลหิตสูงพบวา การทํางาน
เปนกะมี ความสั มพันธกั บ ภาวะความดันโลหิตสู ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดย
พบวาผูที่ขับรถชวงกลางวันมีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับผูที่ขับรถในชวง
กลางคืน 1.74เทา (95% CI: 1.00 - 3.03) สวน
ระยะเวลาในการทํ า งานต อ วั น เวลาพั ก ระหว า ง
ทํางาน ระยะทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทาง
การขับขี่ไมมีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิต
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ในการทํางานกับภาวะความดันโลหิตสูง พบวา การ
รับ รู ต อ เสี ย งรบกวน การรั บ รู ต อ ความร อ น และ
ความเครียดจากการทํางานไมมี ความสัมพันธกับ
ภาวะความดัน โลหิต สูง อยา งมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ
(p-value < 0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับ ภาวะความดัน โลหิต สู ง คื อ ป จ จัย ส ว นบุ ค คล
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ไดแก โรคประจําตัว และดัชนีมวลกาย ปจจัยดาน
สภาพการทํ า งาน ได แ ก การทํ า งานเป น กะ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิด ในงานอาชีวอนามัยที่ระบุวา
โรคจากการทํางาน ขึ้นอยูกับปจจัย การเกิดโรค3
สาเหตุ คือ 1) ตัวผูประกอบอาชีพ 2) สภาพการ
ทํางาน 3) สิ่งแวดลอมในการทํางาน20อยางไรก็ตาม
ในการศึ ก ษาไม พ บความสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ด า น
สิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งาน ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
บริบทการทํางานของกลุมตัวอยางที่มีความหยืดหยุน
คือ กลุมตัวอยางสามารถลดการสัมผัสสิ่งคุกคาม
จากสิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งานได เช น การปรั บ
สภาพอารมณหรือความเคยชินการจากสัมผัสเสียง
ดังหรือความเครียดจากงาน การปรับอุณหภูมิแอร
ตามความเหมาะสม อีกทั้งเปนอาชีพอิสระ สามารถ
บริหารจัดการงานดวยตัวเองทําใหผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ไมเปนไปตามแนวคิดการเกิดโรคในผูประกอบ
อาชีพตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
การศึกษาครั้งนี้พบความชุกของภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครรอย
ละ 60.8 ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปที่
พบความชุกของความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2552
รอยละ 22.08และพบวาสูงกวา คนขับรถแท็กซี่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากโครงการตรวจสุขภาพ
แท็กซี่ไทย โดยกรมอนามัย พ. ศ. 2556 พบวามี
ผูปวยความดันโลหิตสูงคิดเปนรอยละ 50.47และสูง
กวาการศึกษาของเปอรซูและคณะ 24พบความชุก
ของภาวะความดั นโลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ใ น
ประเทศเบลเยี่ยม รอยละ 42.0 แตใกลเคียงกับ
การศึกษาของบาวาและศรีวาสเตว 9 พบความชุก
ของภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ที่เมือง
มุ ม ใบประเทศอิ น เดี ย ร อ ยละ 63.0 ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากโครงสร า งการทํ า งานที่ มี ก ฎระเบี ย บ
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ขอบังคับที่ตางกันอาจเปนสาเหตุทําใหพบความชุก
ตางกันในการศึกษานี้พบผูที่มีภาวะความดันโลหิต
สูงรายใหม รอยละ 46.7 และรายเกา รอยละ 14.1
เมื่อเปรียบเที ยบกับโครงการตรวจสุขภาพแท็ก ซี่
ไทย โดยกรมอนามัย พ.ศ. 2556 ที่มีผูปวยรายใหม
รอยละ 38.2 และรายเการอยละ 12.2 จากตัวเลข
ดังกลาวพบวามีผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5
ในระยะเวลา 3 ป ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของภาวะความดันโลหิตสูงในอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนบุคคลไดแก โรคประจําตัว ไดแก
โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูงดัชนีมวลกายมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง
ทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดแดงหนาและแข็ง 8,25ทํา
ใหคาความดันโลหิต สูงขึ้น และดัชนีมวลกายที่สูง
กวามาตรฐาน ซึ่งหมายถึง สภาวะที่รางกายมีไขมั น
สวนเกินมากเกินความจําเปนและไขมันจะไปเกาะ
ผนังหลอดเลือด สงผลใหเกิดแรงตานทานภายใน
หลอดเลือด ทําใหคาความดันโลหิตสูงขึ้น26
ปจจัย สภาพการทํางานได แก การทํ างาน
เปนกะมี ความสั มพันธกั บภาวะความดันโลหิตสู ง
ทั้งนี้อ าจเปนเพราะตองตื่นนอนตั้ง แตเ ชามื ดเพื่ อ
เตรียมรถและความพรอมของผูขับขี่เอง ซึ่งพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญขับรถเปนเวลานานคือ 1012 ชั่ ว โมง มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 49.8) อี ก ทั้ ง ยั ง
สู ญ เสี ย เวลาในการเดิ น ทางกลั บ ที่ พั ก จากสภาพ
การจราจรที่ติดขัดในชวงเย็นทําใหถึงที่พักดึก ทําให
ชั่วโมงการนอนหลับไมเพียงพอก็เปนไดและสภาพ
การจราจรติ ด ขั ด โดยเฉพาะช ว งเวลารี บ ด ว นคื อ
ตอนเชาที่ไปทํางาน และตอนเย็นที่เลิกงานจึงสงผล
ใหเกิดความเครียดเนื่องจากความเครียดมีผลต อ
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ระบบประสาทสวนกลางทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มแรงตานและ
ปริ ม าณการสูบ ฉี ด เลื อ ดจากหั วใจทํ าให ค วามดั น
โลหิตสูงขึ้นดวย 27สอดคลองกับของการศึกษาของ
โคบายาชิและคณะ15พบวาการทํางานเปนกะมีผล
ความดันโลหิตที่สูงขึ้นในคนขับรถแท็กซี่ในเมืองนา
โกยาประเทศญี่ปุน และพบวาผูที่ขับรถแท็กซี่สวน
บุคคลมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดันโลหิต
0.53 เทาเมื่อเทียบกับผูที่ขับรถแท็กซี่นิติบุคคล
(95% CI: 0.30 – 0.96) อาจเนื่องจากปจจุบันที่มี
รถแท็กซี่เปนจํานวนมากทําใหมีการแขงขันกันสูง
จึ งมี โ ปรโมชั่ น ต า งๆ สํ า หรั บ การเช า ขั บ เช น ลด
ราคาคาเชา หรือแถมชั่วโมงขับแตจายเทาเดิม เปน
ตน
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก
การรับรูตอเสียงรบกวนการรับรูตอความรอนและ
ความเครียดจากการทํางานไมมีความสัมพันธกับ
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้ อ ธิ บ ายได ว า จาก
ลักษณะโครงสรางของรถแท็กซี่ มีกระจกปดอย าง
มิดชิด ทําใหไมไดเสียงดังจากภายนอก เสียงที่ไดยิน
สวนใหญคือเสียงผูโดยสารคุยกัน และภายในรถได
ความเย็นจากแอร และเปนอาชีพอิสระ มีเวลาเปน
ของตนเอง ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ทําใหคนขับรถ
แท็กซี่สวนใหญมีความพึงพอใจในอาชีพนี้ 28และผล
การศึกษาในครั้งนี้พบวาสวนใหญมีความเครียดจาก
การทํางานอยูในระดับต่ํา (รอยละ 70.5)
จุดออนของงานวิจัยนี้
พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผู
ขับรถแท็กซี่ประเภทสวนบุคคลเปนสวนใหญ พบ
กลุ ม ตั ว อย า งประเภทนิ ติ บุ ค คลจํ า นวนน อ ย
เนื่องจากสวนใหญจะมีตัวแทนบริษัทหรือตัวแทน
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สหกรณเปนผูดําเนินการเอกสารและนํารถมาตรวจ
สภาพให โดยที่ผูขับขี่ไมตองมาดวยดําเนินการดวย
ตนเอง จึงทําใหกลุมตัวอยางที่ไดอาจไมคลอบคลุม
ถึงผูขับรถแท็กซี่ประเภทนิติบุคคล
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
พบว า ประชากรที่ ศึ ก ษามี ข นาดเพี ย งพอ
และเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ ดวยตนเองจึงทํา
ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพในคนขั บ รถแท็ ก ซี่
กรุงเทพมหานครตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลได แ ก โรค
ประจําตัว ดั ชนีมวลกาย ปจจัยสภาพการทํางาน
ไดแก การทํางานเปนกะ มีความสัมพันธกับภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. หน ว ยงานด า นสาธารณสุ ข ใช เ ป น
แนวทางในการสรางนโยบาย หรือโครงการสราง
เสริมสุขภาพ เชน โครงการตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง โครงการแท็กซี่รักสุขภาพ เปนตน โดยเนนถึง
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก โรคประจํ า ตั ว คื อ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกาย โดย
เสนอแนะใหจัดโครงการออกกําลังกาย และการให
ความรูเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อปองกันการเกิด
โรคดังกลาวและภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงโรค
แทรกซอนที่สําคัญ
2. กรมการขนสงทางบกควรเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงจากการ
ทํา งานเป นกะในการอบรมผูข อใบอนุ ญ าตขับ รถ
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ขนสงสาธารณะและการตรวจสุขภาพอยางละเอียด
โดยเสนอแนะให มีการตรวจไขมันในเลือดเพื่อขอ
ใบรับรองแพทยในการขอใบอนุญาตขับรถขนสงสา
ธารณ ทั้งนี้ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดไมควร
เกินคาปกติหรืออยูในดุลยพินิจของแพทย
3. พยาบาลอาชีวอนามัยควรมีการเฝาระวัง
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุมเสี่ยงโดยมีการ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อปองกันการเกิดโรค
เชน การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป ตรวจ
สุ ข ภาพตามความเสี่ ย ง และโปรแกรมส ง เสริ ม
สุ ข ภาพที่ เ น น การควบคุ ม ดั ช นี ม วลกายให อ ยู ใ น
เกณฑปกติเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตของกลุม
คนขับรถ สวนกลุมปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
ควรมี ก ารจั ด บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาให เ กิ ด ความ
ตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารนํ า ผลการศึ ก ษามาพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งของภาวะความดั น
โลหิตสูงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่สงผลตอดัชนี
มวลกายที่เพิ่มขึ้น และปจจัยดานสภาพการทํางาน
ไดแก การทํางานกะเชาหรือการขับรถชวงกลางวัน
อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาใหเหมาะสมมาก
ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปองกันภาวะความดัน
โลหิตสูงในกลุมอาชีพคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม
เ พื่ อ ใ ห ไ ด ข อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก เ กี่ ย ว กั บ ป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับความเสี่ยง
การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองในกลุ ม อาชี พ นี้
เนื่องจากการทํางานมีรูปแบบการนั่งเปนเวลานาน
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อี ก ทั้ ง พบว า มี อ ายุ แ ละดั ช นี ม วลกายที่ สู ง เกิ น
มาตรฐานที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง
4. ในการศึกษาครั้งตอไปเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสู งนั้นเพื่อให
ไดกลุมตัวอยางครอบคลุมถึงประเภทผูขับรถแท็กซี่
คือ แบบนิติ บุคคลและส วนบุ คคล ควรมี การเก็ บ
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(p-value<0.05)
งสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางลาดและราวจับบันไดสําหรับผูสูงอายุ ความรูสึกมีคุณคา
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
ในตนเอง และการรับรูสภาวะแวดลอมทางสังคม
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุควรมีการจัดการสิ่งแวดลอม
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ที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยตอผูสูงอายุ สงเสริมทางดานจิตใจใหรูสึกมีคุณคาในตนเอง รวมทั้งความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูสูงอายุมากขึ้น
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Social and Economic Factors Related to the Health Dimension of
Successful Aging among Urban Dwelling Elderly in the Bangkok
Metropolitan Area*
Sarunya Wongkampun**
Weena Thiangtham***Plernpit Boonyamalik****
ABSTRACT
Thailand faces aged society since 2005. Successful aging has long been a goal in the field
of gerontology for the elderly maintaining autonomy and independence as one grows older.
This cross-sectional survey aimed to study the factors affecting the health dimensions of successful aging
(Health-SA) among an urban dwelling elderly population in Bangkok using the PRECEDE
Model.335 elders aged 60 years and older were randomly selected using multi-stage
sampling. A structured interview questionnaire was applied to gather information. Data was
analyzed using logistic regression analysis.
The results of the study revealed that the prevalence of Health-SA among elderly in
Bangkok was 17.3%. The Health-SA of females exceeded that of males (19.1% and 13.1%,
respectively). Factors that were associated with Health-SA included predisposing factors: education
(OR = 3.45, 95% CI = 1.62-7.34), income (OR = 3.03, 95% CI = 1.53-5.97), self-esteem (OR = 2.13,
95% CI = 1.16-3.94), perception of social environment (OR = 0.44, 95% CI = 0.25-0.79) and
information technology skills (OR = 2.71, 95% CI = 1.45-5.09); enabling factors: empowering and
vocational training/selling own product (OR = 2.47, 95% CI = 1.19-5.11), General public infrastructure
is sloped path and handrail for the elderly (OR = 2.23, 95% CI = 1.13-4.41) and travel by private
car(OR = 1.89, 95% CI = 1.05-3.40); and reinforcing factors: social support from social networks (OR
= 2.32, 95% CI = 1.10-4.90). Stepwise multiple logistic regression analysis found 4 factors that
could significantly predict predicting Health-SA (p-value < 0.05); which were information technology
skills, sloped path and handrail for the elderly, self-esteem, and perception of social
environment.
Governmental agencies related to promoting health and well-being of the elderly should
provide environmental management for the elderly and psychological promotion of self-esteem.
Information technology skills are important since social media influences even the elderly these days.
Keywords: Successful Aging, PRECEDE-PROCEED, Social and economic, Urban-dwelling elderly
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บทนํา
จากความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย
และสาธารณสุข รวมทั้งความสําเร็จในการควบคุม
อัตราการเกิด สงผลใหทั่วโลกเขาสูภาวะวิกฤตของ
สังคมผูสูงอายุ โดยองคการสหประชาชาติรายงาน
วาป 2015 ประชากรสูงอายุโลกที่อายุ 60 ปขึ้นไป
มีจํานวน 901 ลานคน1
จากสถานการณดังกลาวองคการอนามัยโลก
จึงไดเสนอกรอบนโยบาย Active Aging ขึ้นในป
20022 และประเทศไทยไดรับกรอบนี้มาใช โดยมี
การกํ า หนดเป น กฎหมายและเกิ ด นโยบายด า น
ผูสูงอายุ คือ แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ฉบั บปรั บ ปรุง ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ.25523
มีปรัชญา คือ ผูสูงอายุไมใชบุคคลดอยโอกาสหรือ
เปนภาระตอสังคม แตสามารถมีสวนรวมเปนพลัง
พัฒนาสังคม จึงควรไดรับการสงเสริมและเกื้อกูล
จากครอบครัว ชุมชน และรัฐใหดํารงชีวิตอยูอยางมี
คุ ณ ค า มี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยคงไว ซึ่ ง ภาวะสุ ข ภาพและ
ความเปนอยูทดี่ ีใหนานที่สุด6 อยางไรก็ตาม Active
Agingเปนกรอบนโยบายพื้นฐานใหแตละประเทศ
นําไปปรับใชในการดําเนินงานดานผูสูงอายุอยาง
เหมาะสม เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี การมีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม และการมีหลักประกัน
ความมั่ น คงในชี วิ ต แต ทั้ ง นี้ ไ ม ไ ด มี ก ารกํ า หนด
คุ ณ ลั ก ษณะไว อ ย า งชั ด เจนของผู สู ง อายุ ที่ เ ป น
Active Aging
ใน ป 1997 Rowe และ Kahn4,5,6 ไดนิยาม
คุณลักษณะและองคประกอบของผูสูงอายุที่มีการ
สูงวัยอยางประสบความสําเร็จไวอยางชัดเจน โดย
ประกอบดวยคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประการ คือ 1) มี
ความเสี่ ย งต่ํ า ต อ การเกิ ด โรค และความพิ ก ารที่
เกี่ยวของกับโรค 2) การคงสภาพไวซึ่งความสามารถ
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ทางด านรางกาย และสติ ป ญญาในระดับสู ง และ
3) การเขารวมกิจกรรมทางสังคมจากการทบทวน
วรรณกรรมในตางประเทศ พบวา เพศ7,8 อายุ ระดับ
การศึกษา การมีกิจกรรมทางกาย8,9 การบริการทาง
สุ ข ภาพทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ 7
มีความสัมพันธกับการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
และพบวา การติดตอกับเพื่อน และการมีสวนรวมใน
สังคม10 การมีความมั่นคงทางอารมณ 11 เปนปจจัย
ทํานายการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ สําหรับ
การศึกษาในประเทศไทย พบวาผูสูงอายุใหความหมาย
วาคือการมีสุขภาพดี เห็นคุณคาในตนเอง มีความพึง
พอใจในชีวิต มีครอบครัวดี และการทํากิจกรรมหรือ
สิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผู อื่ น และสั ง คม 12,13 ส ว น
การศึกษาเชิงปริมาณและผสมผสาน (Mixed Method)
พบปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) คือ สถานภาพสมรส การรับรูสุขภาพ
ตนเอง การมี ที่ อยู อาศั ย ใกล แหล งสาธารณู ปโภค
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและ
ชุ มชน14และป จจั ยทํ านายการสู งวั ยอย างประสบ
ความสําเร็จ ไดแก การมีรายไดเพียงพอ การมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม15ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม
พอจะสรุปไดวา การสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ประกอบดวยหลายปจจัย ทั้งปจจัยภายใน เชน เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได
รวมทั้ งป จจั ยที่ อยู แวดล อมผู สู งอายุ ซึ่ งเป นป จจั ย
ภายนอกที่ เอื้อและส งเสริมให ผู สูงอายุ มี การสูงวั ย
อยางประสบความสําเร็จ เชน แรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งที่
ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ จากภาครั ฐ เช น บริ การ และการ
ดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ทั้งนี้จะเห็นไดวา การสูงวัยอยางประสบ
ความสํ าเร็จ ประกอบดวยหลายป จจัย ทั้ งปจจั ย
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ภายในและปจจัยภายนอกซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
แบบจําลองการวางแผนเพื่อสุ ขภาพ (PRECEDEPROCEED Model) ของGreen และ Kreuter16 ที่
มีแ นวคิ ด หลั ก สํ า คั ญ คื อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลมี
สาเหตุมาจากหลายปจจัย โดยนํากระบวนการสวน
PRECEDE ขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินทางการศึกษา
และทางนิเวศวิทยา ซึ่งเปนขั้นตอนของการประเมิน
หรือการวิเคราะหหาปจจัยตางๆที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกตัวบุคคล
มาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรม
และปจจัยดานตางๆที่มีความสัมพันธตอการสูงวัย
อย า งประสบความสํ า เร็ จ ตามแนวคิ ด ของRowe
และ Kahn ซึ่งแบงปจจัยที่เกี่ยวของออกเปน 3 กลุม
คือ 1) ปจจัยนํา เปนปจจัยพื้นฐานที่เกิดจากการ
เรี ย นรู ร วมทั้ งประสบการณ ข องบุ ค คลทํ า ให เ กิ ด
แรงจู ง ใจในการแสดงพฤติ ก รรม ได แ ก ทั ศ นคติ
และการรับรู รวมทั้งปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สภาพทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คม เป น ต น 2) ป จ จั ย เอื้ อ คื อ ทั ก ษะ แหล ง
ทรัพยากร และการบริการหรืออุปสรรคที่สามารถ
สงเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
และ 3) ปจจัยเสริม คือ สิ่งที่บุคคลไดรับ หรือคาดวา
จะไดรับจากบุคคลอื่นอันเปนผลมาจากการกระทํา
ของตน ซึ่งอาจเปนการสนับสนุนหรือขัดขวางการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล เชน ครอบครั ว เพื่อ น
เปนตน
สําหรับในประเทศไทยยังไมพบการศึกษา
ความสัมพันธ ในประเด็นของสิทธิที่ผูสูงอายุไดรั บ
ตามกฎหมาย และนโยบายหลั กของประเทศตาม
แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับปจจุบัน3ซึ่งถือเปนปจจัย
เอื้ อ ที่ ภ าครั ฐ ได จั ด และดํ า เนิ น การให โ ดยแบ ง
ออกเป น 3 ดาน คื อ 1) ด านสังคม ประกอบดวย

September - December 2017 Vol. 31 No.3

หลักประกันทางสุขภาพ การสนับสนุนขอมูลขาวสาร
และสื่อที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และการสรางเครือขาย
ผูสูงอายุ 2) ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย หลักประกัน
ดานรายได การสงเสริมอาชีพและการฝกอาชีพ และ
3) ดานบริการสาธารณะ ประกอบดวย บริการสาธารณะ
ทั่วไป ระบบขนสงสาธารณะ และบริ การเพื่อการ
สันทนาการ ซึ่งเหลานีถ้ ือเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมให
ผูสูงอายุเกิดการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
สํ าหรั บ กรุ งเ ทพมหา นคร ไ ด มี กา ร
ดําเนิ นงานตามนโยบายของรั ฐบาลที่ เกี่ ยวข องกั บ
ผูสูงอายุอยางจริงจังและตอเนื่อง กอใหเกิดโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมและพัฒนาใหผูสูงอายุ
มีการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จและเปนจังหวัด
ที่มีผูสูงอายุมากที่สุด คือ รอยละ 9.4 ของจํานวน
ผู สู ง อายุ ทั้ ง หมดในประเทศ 1 7 อี ก ทั้ ง ยั ง เป น
ศูน ยก ลางความเจริ ญก า วหนา ทั้งดา นการแพทย
สาธารณสุข การศึกษา การสื่อสารคมนาคม การ
ขนส ง และมี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย นอกจากนี้ ใ น
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทกับ
ผูสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะเครือขายสังคมออนไลน
ซึ่งนาจะเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดการ
สูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ผูวิจัยในฐานะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ที่มีบทบาทในการใหบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ
การสงเสริมสุขภาพการปองกันโรคการรักษาโรค
และการฟนฟูสภาพ แกประชาชนทุกชวงวัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน เนื่องจากบางสวน
ยังคงไวซึ่งศักยภาพและสามารถชวยเหลือตนเองได
ดังนั้นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจึงควรมีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมทั้ง
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และพิทักษสิทธิ์
ให ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ บริ ก ารอย า งเหมาะสม เพื่ อ ให
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ผูสูงอายุเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง และสามารถช วยเหลือตนเองใหไ ดนาน
ที่สุด ซึ่งเปนการลดภาระพึ่งพึง และลดงบประมาณ
ของประเทศที่ ใ ช ใ นการดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ เ จ็ บ ป ว ย
ดังนั้น ผูวิจั ยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาวาการสูงวั ย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพตามแนวคิดของ
Rowe และ Kahn4,5,6 คือ มีความเสี่ยงต่ําตอการ
เกิดโรคและความพิการที่เกี่ยวของกับโรคของกลุม
ผูสูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครเปนอยางไร
และมีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธ และมีอิทธิพล
ตอการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพ
โดยศึ ก ษาป จ จั ย นํ า ป จ จั ย เอื้ อ และป จ จั ย เสริ ม ที่
ครอบคลุ ม ทั้ ง ป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอก
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะชวยใหทราบถึงขอมูล
และพฤติกรรมทางสุขภาพ รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนํา
ขอ เท็ จ จริ งที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการวางแผนและกํ า หนด
กลวิธีในการใหบริการทางดานสุขภาพ รวมถึงการ
จัดรูปแบบหรือกิจกรรมในการสงเสริมผูสูงอายุใหมี
การพั ฒ นาตนเอง หรื อ มี ก ารปฏิ บั ติ ต นอย า ง
เหมาะสม เพื่ อ ให ค งไว ห รื อ เกิ ด การสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสําเร็จดานสุขภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ของผูสูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย นํ า
ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับการสูงวัยอยางประสบ
ความสําเร็จของผูสงู อายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอํ า นาจในการทํ า นายการสู ง วั ย
อยางประสบความสําเร็จของผูสูงอายุในชุมชน เขต
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กรุ ง เทพมหานคร ของป จ จั ย นํ า ป จ จั ย เอื้ อ และ
ปจจัยเสริม
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ กษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป นการศึก ษาวิจั ย
พรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytic Descriptive Research)
แบบสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)
ทําการศึกษาในผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครอยางนอย 5 ป
คํ า นวณหาขนาดของกลุ มตั ว อย า งจาก
จํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร
942,586 คน17 โดยใชสูตรของDaniel และ Cross18
ได 335 คน
คั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี ก ารสุ ม
เลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random
Sampling) แบ งตามพื้น ที่ก ารปกครอง คื อชั้ นใน
ชั้นกลาง และชั้นนอก แลวจึงทําการสุมเลือกเขต
ตามสัดสวนจํานวนเขตในแตละพื้นที่ คือ 2 : 2 : 1
พื้ น ที่ ชั้ น ในได เ ขตบางกอกใหญ และเขตดิ น แดง
พื้นที่ชั้นกลางไดเขตลาดพราว และเขตสวนหลวง
และพื้นที่ชั้นนอกไดเขตลาดกระบัง จากนั้นจึงสุม
เลือก 2 ชุมชนจากแตละเขตที่สุม เลือกได และทํา
การสุมเลือกกลุมตั วอยางผูสูงอายุจากแตละชุมชน
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิ ธีการจั บฉลากแบบไม คืนที่จาก
รายชื่อ ผูสูงอายุ ทั้งหมดในชุมชน โดยมีเกณฑการ
คั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า ง ดั งนี้ 1) อายุ 60 ป ขึ้ น ไป
2) อาศั ย อยู ใ นกรุ ง เทพมหานครอย า งน อ ย 5 ป
3) เปนคนไทยและสามารถพูดคุยสื่อสารได และ
4) เปนผูที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัยโดยไดรับ
การบอกกลาวอยางเต็มใจ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 4 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย นํ า ที่
พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ลักษณะการอยูอาศัย
ทัศนคติตอการสูงอายุ ลักษณะขอคําถาม
เปนแบบวัดแบบมาตรประมาณคา (Rating scale)
4 ระดับ มีคาดัชนีความเที่ยง (CVI) เทากับ 1.00
และคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.74
ความรูสึ กมี คุณค าในตนเอง และการรั บรู
สภาวะแวดลอมทางสังคมของผูสูงอายุ ปรับปรุงและ
พัฒนามาจากแบบสัมภาษณของNanthamongkolchai
และคณะ19ใหเหมาะสมตามบริบทของผูสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ลักษณะขอคําถามเปนแบบวั ด
แบบมาตรประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ
โดยมี ค า ดัชนี ค วามเที่ ย ง (CVI) เท า กั น คื อ 1.00
และค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) เท า กั บ 0.81
และ 0.75 ตามลําดับ
ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ลั ก ษณะข อ คํ า ถามเป น แบบวั ด แบบ
มาตรประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ มีคา
ดัชนีความเที่ยง (CVI) เทากับ 1.00 และคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.98
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับป จจัยเอื้อ เป น
คํ าถามเกี่ ยวกั บ สิ ท ธิ ที่ ผู สู ง อายุ พึ งได รั บตามแผน
ผูสู งอายุ แห งชาติ ฯ ซึ่ งพั ฒนาขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
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ดานสังคม ประกอบดวย หลักประกันทาง
สุขภาพ การสนับสนุนขอมูลขาวสาร และการสราง
เครือขายผูสูงอายุ ลักษณะขอคําถามเปนแบบวัด
แบบมาตรประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ มีคา
ดัชนีความเที่ยง (CVI) เทากับ 0.81 และคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.80
ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย หลักประกัน
ดานรายได การสงเสริมอาชีพและฝกอาชีพสําหรับ
ดานบริการสาธารณะ ประกอบดวย บริการสาธารณะ
ทั่วไป ระบบขนส งสาธารณะและบริการเพื่อ การ
สันทนาการ ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
และเติมคําลงในชองวาง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสริม เปน
คําถามเกี่ยวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครั ว กลุ มเพื่ อน ชุ มชน และเครื อข ายสั งคม
ออนไลน ที่ พั ฒนาขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะขอคําถามเปนแบบ
วัดแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ
มีค า ดัชนี ความเที่ ยง (CVI) เท า กับ 0.95 และค า
ความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.86
สวนที่ 4 การสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ดานสุขภาพ แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) สุขภาพกายเปนขอคําถามเกี่ยวกับการ
มี โ รคประจํ า ตั ว ความพิ ก าร อาการเจ็ บ ปวดตาม
รางกาย อาการออนเพลี ย และระดับความดั นโลหิ ต
ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ และเติมคํา
ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจั ยที่เกี่ย วของ โดยพิ จารณาตามเกณฑของ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ20
2) สุ ข ภาพจิ ต เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ
ภาวะซึมเศราใน 2 สัปดาหที่ผานมา โดยประเมินจาก
แบบประเมินภาวะซึมเศรา 9Q ของกรมสุขภาพจิต21
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โดยผูที่มีการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ คือ ผูที่
ไมมีหรือมีอาการของโรคซึมเศราระดับนอยมาก
3) พฤติกรรมเสี่ยง เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล
การดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูง การออกกําลังกาย
และการรับประทานอาหาร ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของลักษณะ
ข อ คํ า ถามเป น แบบวั ด แบบมาตรประมาณค า
(Rating scale) 4 ระดับ เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ
มี ค า ดั ช นี ค วามเที่ ย ง (CVI) เท า กั บ 1.00 และ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.70โดยผูที่มี
การสู ง วั ย อย า งประสบความสํ า เร็ จ คื อ ผู ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับต่ํา
การดําเนินการเก็บขอมูล
โครงการวิจัย ได รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ตามเอกสารการรับรองหมายเลข MUPH 2016-118
ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตประธานชุมชน และขอ
ความยิ น ยอมในการเข า ร ว มการวิ จั ย จากกลุ ม
ตัวอยางจากนั้น ผูวิจัยและผูชวยวิจัยซึ่ง ไดรับการ
ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล แล ว
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจน
ครบตามจํ านวน วิ เ คราะหข อ มู ล โดยใช ส ถิติ ก าร
แจกแจงความถี่ รอยละ คามัธยฐาน และคาสูงสุด ต่ําสุ ด เนื่ องจากไมมี การกระจายของขอ มูล แบบ
Normal Curve ทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ก อ ย า ง ง า ย
(Simple logistic regression) สวนการวิเคราะห
ความสามารถในการทํา นายใช สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห
ถดถอยพหุคูณโลจิสติกแบบขั้นตอน
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(Stepwise multiple logistic regression) โดย
ได ทํ า การทดสอบข อ ตกลงเบื้ อ งต น ก อ นทํ า การ
วิ เ คราะห ไ ม พ บความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร
(Multicollinearity)
ผลการวิจัย
ส ว นที่ 1 พบว า ผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเขต
กรุงเทพมหานครมีการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ดานสุขภาพ ครบทั้ง 3 ดาน จํานวน 58 คน (รอยละ
17.3) จากจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 335 คน เมื่ อ
พิจารณาแยกยอยในรายดาน พบวา ดานที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด คื อ ด า นที่ 2 สุ ข ภาพจิ ต
จํานวน 272 คน (รอยละ 81.2) รองลงมา คือ ดานที่ 3
พฤติกรรมเสี่ยง จํานวน 159 คน (รอยละ 47.5)
และดานที่ 1 สุขภาพกาย จํานวน 84 คน (รอยละ 25.1)
(Table1)
ทั้ ง นี้ พ บว า เพศหญิ ง มี ก ารสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสําเร็จดานสุขภาพมากกวาเพศชาย
(รอยละ 19.1 และ 13.1 ตามลําดับ) โดยกลุมที่อยู
ในวัยสูงอายุตอนปลาย (80 ปขึ้นไป) มีสถานภาพ
สมรสคู และมีการศึกษาตั้งแตระดับอนุปริญญา/
ปวส.ขึ้ น ไปเป น กลุ ม ที่ มี ก ารสู ง วั ย อย า งประสบ
ความสําเร็จดานสุขภาพมากที่สุด (รอยละ 20.0,
18.2 และ 34.1ตามลําดับ) สวนอาชีพ พบวากอนอายุ
60 ป อาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
และหลัง 60 ป ผูสูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพอยู
เปนกลุมที่มีการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดาน
สุขภาพมากที่สุด (รอยละ 25.6 และ 17.9 ตามลําดับ)
ในด า นรายได พบว า ผู สู ง อายุ ที่ มี ร ายได ตั้ ง แต
10,001 บาทขึ้นไป และมีความเพียงพอของรายได
เปนกลุมที่มีการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดาน
สุขภาพมากที่สุด (รอยละ 27.6 และ 19.3 ตามลําดับ)
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Table 1 . The health dimension of Successful Aging among urban dwelling elderly in
Bangkok metropolitan. (n=335)
Successful Aging
(The health dimension)
All
1. Physical
2. Psychological
3. Risk behavior

Successful Aging
n
%
58
17.3
84
25.1
272
81.2
159
47.5

ส วนที่ 2 การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ
ระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับ
การสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ท างสถิ ติ แ บบตั ว แปรเดี่ ย ว
(Bivariate Analysis) ด ว ยสถิ ติ ก ารวิ เ คราะห
ถดถอยโลจิ ส ติ ก อย า งง า ย (Simple logistic
regression) เพื่อหาคาความเสี่ยงสัมพัทธ (Odds
Ratio) พบป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การสู ง วั ย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <
0.05) ดังนี้ (Table 2)
ปจจัยนํา ไดแก ระดับการศึกษา (OR =
3.45, 95% CI = 1.62-7.34) รายไดตอเดือน (OR =
3.03, 95% CI = 1.53-5.97)ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง (OR = 2.13, 95% CI = 1.16-3.94) การรับรู
สภาวะแวดลอมทางสังคม (OR = 0.44, 95% CI =
0.25-0.79) และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (OR = 2.71, 95% CI = 1.45-5.09) มี
ความสัมพันธกับการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (p-value < 0.05) ส ว นเพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพกอน-หลังอายุ 60 ป ความ
เพี ยงพอของรายได ลั ก ษณะการอยู อ าศั ย และ

Unsuccessful Aging
n
%
277
82.7
251
74.9
63
18.8
176
52.5

ทัศนคติตอการสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับการสูง
วั ย อย า งประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพของ
ผูสูงอายุในชุมชน
ปจจัยเอื้อ ไดแก การสงเสริมและฝกอาชีพ/
การสงเสริมใหจําหนายสินคา (OR = 2.47, 95% CI =
1.19-5.11) การทราบและไดรับบริการทางลาด/ราวจับ
บันไดสําหรับผูสูงอายุ (OR = 2.23, 95% CI = 1.134.41) และการเดินทางโดยรถสวนตัว (OR = 1.89,
95% CI = 1.05-3.40) มี ความสั มพันธ กั บการสู งวั ย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
สวนหลั กประกั นทางสุ ขภาพ การสนั บสนุ นข อมู ล
ขาวสาร การสร างเครื อข ายผู สูงอายุ หลั กประกั น
ด านรายได (การประกอบอาชี พ บํ าเหน็ จบํ านาญ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดอกเบี้ยเงินออม) การวางแผน
ดานการเงิน บริการสาธารณะทั่ วไป (ห องน้ํ า-สุขา
ลิ ฟต และบั นไดเลื่ อน) การเดิ นทาง (รถแท็ กซี่ รถ
ประจําทาง) บริการขนสงสาธารณะ (ชองจําหนายตั๋ว
อัตราคาบริการพิเศษ ที่นั่งรอใชบริการ) บริการเพื่อ
การสันทนาการ (มีบริการ มีอัตราคาบริการพิเศษ)
ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การสู ง วั ย อย า งประสบ
ความสําเร็จดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
ปจจัยเสริม ไดแกแรงสนับสนุนทางสังคม
จากเครือขายสังคมออนไลน (OR = 2.32, 95% CI
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=1.10-4.90) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ใ น
ชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กลุมเพื่อน
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และชุ ม ชนไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ
ในชุมชน

Table 2. The health dimension of Successful Aging among urban dwelling elderly in
Bangkok Metropolitan in fluencing with predisposing factors, enabling factors
and reinforcing factor analyze by Chi-Square. (n=335)
Factors

Successful Aging
Success
Unsuccess
n(%)

Odds ratio

95% CI
(Lower-Upper)

3.45
1.75
1

1.62-7.34**
0.88-3.50

3.03
1.79
1

1.53-5.97**
0.86-3.72

2.13
1

1.16-3.94*

0.44
1

0.25-0.79**

2.71
1

1.45-5.09**

2.47
1

1.19-5.11*

n(%)

Predisposing Factors
Education
College and higher
14 (34.1)
27 (65.9)
High/vocational school
15 (20.8)
57 (79.2)
Primary school and below
29 (13.1)
193 (86.9)
Incomes (Baht/month)
≥ 10,001
24 (27.6)
63 (72.4)
5,001-10,000
16 (18.4)
71 (81.6)
< 5,000
18 (11.2)
143 (88.8)
Self-esteem
High
41 (21.8)
147 (78.2)
Low-Moderate
17 (11.6)
130 (88.4)
Perception of social environment
High
32 (13.6)
204 (86.4)
Low-Moderate
26 (26.3)
73 (73.7)
Information technology skills
High
20 (30.8)
45 (69.2)
Low-Moderate
38 (14.1)
232 (85.9)
Enabling Factors
Empowering and training vocational/ sell own product
Yes
13 (31.0)
29 (69.0)
No
45 (15.4)
248 (84.6)
* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001
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Table 2. The health dimension of Successful Aging among urban dwelling elderly in
Bangkok metropolitan in fluencing with predisposing factors, enabling factors
and reinforcing factor analyze by Chi-Square. (n=335) (Cont.)
Factors

Successful Aging
Success
Unsuccess
n(%)

Enabling Factors(Cont.)
Slop path and handrail for the elderly
Yes
46 (20.8)
No
12 (10.5)
Travel by private car
Yes
38 (21.5)
No
20 (12.7)
Reinforcing Factor
Social support from social networks
High
12 (30.0)
Low-Moderate
46 (15.6)

Odds ratio

95% CI
(Lower-Upper)

175 (79.2)
102 (89.5)

2.23
1

1.13-4.41*

139 (78.5)
138 (87.3)

1.89
1

1.05-3.40*

28 (70.0)
249 (84.4)

2.32
1

1.10-4.90*

n(%)

* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001
สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และป จ จั ย เสริ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ
ในชุ ม ชน เขตกรุ ง เทพมหานครโดยใช ส ถิ ติ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณโลจิสติ กแบบขั้นตอน
(Stepwise multiple logistic regression)จากผลการ
วิเคราะหทางสถิติพบวา มี 4 ตัวแปรที่สามารถรวม
ทํ า นายการสู ง วั ย อย า งประสบความสํ า เร็ จ ด า น
สุขภาพได คือความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศการทราบและไดรับบริการทางลาดและ
ราวจับบันไดสําหรับผูสูงอายุ ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง และการรับรูสภาวะแวดลอมทางสังคม โดย
เมื่ อ ควบคุ ม อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอื่ น ๆในสมการ
พบวาผูสูงอายุที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยูในระดับสูงมีโอกาสมากเปน 2.60
เทาตอการเกิดการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ดานสุขภาพเมื่อเทียบกับผูสูงอายุที่มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ํา-ปานกลาง
(Adj. OR = 2.60, 95% CI = 1.35-5.01) ผูสูงอายุ
ที่ทราบและไดรับบริการทางลาดและราวจับบันได
สําหรับผูสูงอายุมีโอกาสเกิดการสูงวัยอยางประสบ
ความสําเร็จเปน 2.24 เทา เมื่อเทียบกับผูสูงอายุที่
ไมทราบหรือทราบแตไมไดรับบริการ (Adj. OR = 2.24,
95% CI = 1.11-4.50) ผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามรู สึ ก มี
คุณคาในตนเองระดับสูงมีโอกาสเกิดการสูงวัยอยาง
ประสบความสําเร็จเทากับ 1.93 เทา เมื่อเทียบกับ
ผูสูงอายุที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองระดับต่ํา ปานกลาง (Adj. OR = 1.93, 95% CI = 1.03-3.64)
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ผูสูงอายุที่มีการรับรูสภาวะแวดลอมทางสังคมใน
ระดั บ สู ง มี โ อกาสเกิ ด การสู ง วั ย อย า งประสบ
ความสําเร็จลดลง 54.0% เมื่อเทียบกับผูสูงอายุที่มี

การรับรูสภาวะแวดลอมทางสังคมในระดับต่าํ -ปานกลาง
(Adj. OR = 0.46, 95% CI = 0.25-0.84) (Table3)

Table 3. The predictive factors that affect the health dimension of Successful Aging
among urban dwelling elderly in Bangkok metropolitan analyze by stepwise
multiple logistic regression.
Factors
Information technology skills
Slop path and handrail for the elderly
Self-esteem
Perception of social environment
Constant = -2.28

Beta
0.95
0.81
0.66
-0.78

อภิปรายผลการวิจัย
ผูสูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานครมี
การสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพครบทั้ง
3 ดาน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมเสี่ยง
รอยละ 17.3 แตการศึกษาของ Cho และคณะ22
พบวาผูสูงอายุในประเทศจอรเจีย มีการสูงวัยอยาง
ประสบความสําเร็จดานสุขภาพ รอยละ 28.8 ทั้งนี้
อาจอธิบายไดจากความแตกตางของบริบทผูสูงอายุ
ประเทศไทยและประเทศจอรเจีย ซึ่งมีความแตกตาง
ทางดานสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบบริการตางๆ
ที่ เ อื้ อ ต อ ผู สู ง อายุ อี ก ทั้ ง ผู สู ง อายุ มี ค วามเสื่ อ ม
ของรางกายตามอายุที่ เพิ่ มขึ้น จึง ทําใหมี ผูสูง อายุ
จํ า นวนน อ ยที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ครบ 3 ด า น
โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานสุขภาพกาย
มีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 25.1) ทั้งนี้อธิบายได
จากวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิด
กระบวนการสูงอายุ (Aging Process) ซึ่งมีการ
เสื่ อ มสลายของเซลล ม ากกว า การสร า ง ทํ า ให

p-value
0.004
0.024
0.041
0.012

Adjusted OR
2.60
2.24
1.93
0.46

95% CI
Lower Upper
1.35
5.01
1.11
4.50
1.03
3.64
0.25
0.84

สมรรถภาพการทํ า งานของอวั ย วะต า งๆลดลง
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ23 สวนรายดาน
ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ดานสุขภาพจิต (รอยละ
81.2) ทั้งนี้อาจอธิ บายได จากการที่ผู สูงอายุ ผา น
ประสบการณตางๆที่สะสมมายาวนาน จึงสงผลให
ผูสูงอายุสามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้น และอาจเนื่องมาจากกลุมผูสูงอายุใน
ชุ ม ชน เขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ก ารสู ง วั ย อย า ง
ประสบความสําเร็จดานสุขภาพสวนใหญเปนกลุม
ผูสูงอายุที่มีการศึกษาดี ตั้งแตอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป
(รอยละ 34.1) หนาที่การงานที่มั่นคงเปนขาราชการ
รัฐ วิ ส าหกิ จ และพนั ก งานบริ ษั ท (ร อ ยละ 25.6)
และมีเศรษฐานะที่ดี มีรายไดตอเดือน ตั้งแต 10,001
บาทขึ้ น ไป (ร อยละ 27.6) จึง อาจทํา ใหผู สู งอายุ
กลุ ม นี้ มี ค วามมั่ น คงทางด า นจิ ต ใจ และมี ค วาม
สามารถในการปรับตัวยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
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ป จ จั ย นํ า ผลการศึ ก ษาพบว า ระดั บ
การศึ ก ษา รายไดต อเดื อน ความรู สึก มีคุ ณ คา ใน
ตนเอง การรั บ รู ส ภาวะแวดล อ มทางสั ง คม และ
ความสามารถในการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ มี
ความสัมพันธกับการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จ
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) เนื่องจากการศึกษา
เป นสิ่ งที่ ชว ยใหผู สูง อายุมี การพั ฒนาตนเอง โดย
การเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ
ในชีวิต ซึ่งสิ่งเหลานี้เองทําใหผูสูงอายุสามารถนํามา
ปรับใชในการดําเนินชีวิต และแกไขปญหาตางๆที่
ผานเขามาในชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Liu และคณะ 24 ที่พบวาระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับการสูงวัยอยางประสบ
ความสํ าเร็ จของผู สู งอายุ ชาวจี นอย างมี นั ยสํ าคั ญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) สําหรับรายไดตอเดือน
เนื่ อ งจากเงิ นเป น ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ทางด า น
เศรษฐกิจเพื่อใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง
เป น สิ่ ง ที่ ช ว ยเอื้ อ อํ า นวยให ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ การ
ตอบสนองความตองการ และชวยใหสามารถเขาถึง
บริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Nanthamongkolchai และคณะ15
ที่พบวา รายไดตอเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ
กับการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็ จอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สําหรับความ
รู สึ ก มี คุ ณ ค า ในตนเอง อาจอธิ บ ายได จ ากเมื่ อ
ผูสูงอายุรูสึกดีตอตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง และ
รูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับจากครอบครัว เพื่อน
และคนในชุ ม ชน จะช ว ยส ง เสริ ม ให ผู สู ง อายุ มี
การปฏิ บั ติ ต นอย า งเหมาะสม เพื่ อ ให ค งไว ซึ่ ง
ความรูสึกและความสัมพันธดังกลาว ดังนั้นจึงเปน
ปจจัยที่ชวยใหผูสูงอายุเกิดการสูงวัยอยางประสบ
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ความสําเร็จดานสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ Nanthamongkolchai และคณะ 19 ที่ พ บว า
ความรู สึ ก มี คุ ณ ค า ในตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความสุขในชีวิตของผูสูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานใน
เขตชนบทภาคเหนื อ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value <0.05) สําหรับการรับรูสภาวะแวดลอม
ทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
ทั้ ง นี้ อ าจอธิ บ ายได จ ากผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเขต
กรุ ง เทพมหานครกลุ ม ที่ มีก ารสูงวั ย อย า งประสบ
ความสํา เร็ จด านสุข ภาพเป นกลุม ที่มี การศึ กษาดี
หนาที่การงานที่มั่นคง และมีเศรษฐานะที่ดี ปจจัย
เหล า นี้ อ าจส ง ผลให ผู สู ง อายุ มี ค วามคาดหวั ง ต อ
สภาวะแวดลอมทางสังคมมากกวาสภาวะที่เปนอยู
จริง และสําหรับความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และอิ น เตอร เ น็ ต เป น สิ่งที่ ชว ยเอื้ อ ประโยชน ต อ
ผูสูงอายุทั้งทางดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ไมวา
จะเปนขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสาร และบริการ
ที่เอื้ออํานวยตางๆ 25ทั้งนี้การที่ผูสูงอายุสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดนั้นจะตองเปนผูที่มีความ
สนใจที่จะพัฒนาตนเองใหเทาทันยุคสมัย และมีการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม
ปจจัยเอื้อ ผลการศึกษาพบวา การสงเสริม
และฝ ก อาชี พ /การส ง เสริ ม ให จํ า หน า ยสิ น ค า
ทางลาดและราวจับบันไดสําหรับผูสูงอายุ และการ
เดินทางโดยรถสวนตัว มีความสัมพันธกับการสูงวัย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
เนื่องจาก การสงเสริมและฝกอาชีพ/การสงเสริมให
จํ า หน า ยสิ น ค า เป น การส ง เสริ ม และกระตุ น ให
ผูสูงอายุ ยังคงทํา กิจกรรมอยางต อเนื่อง ซึ่งทําให
ผู สู ง อายุ รู สึ ก ว า ตนเองมี คุ ณ ค า อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยลด
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ภาระการพึ่ ง พึ ง ผู อื่ น รวมทั้ ง ยั ง เป น การหาสิ่ ง
ทดแทนบทบาทและกิจกรรมเดิม ที่สูญเสียไปหลัง
การเกษียณอายุ นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีรายไดใน
การจับจายใชสอยตามความตองการ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Saengprachaksakula26 ที่พบวา
ปจ จัย ดา นการทํา งานมี ค วามสั มพั นธ เชิ งบวกกั บ
ระดับวุฒิวัยของผูสูงอายุไทย สําหรับทางลาดและ
ราวจับบันไดสําหรับผูสูงอายุ อาจอธิบายไดจากการ
ที่ผูสูงอายุทราบและไดรับบริการทางลาดและราวจับ
บันไดสําหรับผูสูงอายุ แสดงถึงการที่ผูสูงอายุมีการ
เดินทางไปสถานที่ตางๆ เพื่อทํากิจกรรม หรือทองเที่ยว
ตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคล องกับทฤษฎีการมีกิจกรรม
(Activity Theory) ที่ Havighurst อธิบายวาการที่
ผูสูงอายุจะประสบความสําเร็จได (Successful Aging)
ผูสูงอายุตองมีการทํากิจกรรมอยูเสมอ ไมแยกตัว
ออกจากสั งคมและสิ่ งแวดล อม 23 และสํ าหรั บการ
เดิ น ทางโดยรถส ว นตั ว อาจอธิ บ ายได จ ากการที่
ผูสู งอายุ สามารถเดิ นทางเข าร วมกิจกรรมตางๆได
อยางเปนอิสระตามความตองการซึ่งสอดคลองกั บ
การศึกษาของWatakakosolและคณะ27 ที่พบวาการ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การสูงวัยอยางประสบความสําเร็จอยางมี นัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05)
ปจจัยเสริม ไดแกแรงสนับสนุนทางสังคม
จากเครือขายสังคมออนไลน มีความสัมพันธกับการ
สู ง วั ย อย า งประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพของ
ผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue < 0.05) ซึ่งสอดคลองตามแนวคิด ของ
Green และ Kreuter 16 ที่ระบุวาปจจัยเสริม คือ
สิ่งที่บุ คคลไดรับ จากบุคคลอื่นมี ผลตอ การปฏิบั ติ
พฤติ ก รรม นั่ นก็ คื อ การสู ง วั ย อย างประสบความ
สําเร็จดานสุขภาพ และยังสอดคลองกับ พฤติกรรม
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การใชงานเครือขายออนไลนของผูสูงอายุ ที่เพิ่มขึ้น
โดยในป 2554 มีรอยละ 0.1 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
2.1 ในป 255728
ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ตัวแปรที่สามารถ
รวมทํานายการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดาน
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) มี
ทั้ง หมด 4 ตัว แปร ได แ กค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทราบและไดรับบริการ
ทางลาดและราวจับบันไดสําหรับผูสูงอายุความรูสึก
มีคณ
ุ คาในตนเอง การรับรูสภาวะแวดลอมทางสังคม
โดยตัวแปรที่สามารถทํานายโอกาสในการเกิดการ
สูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพไดมาก
ที่สุด คือ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Adj. OR = 2.60, 95%CI = 1.35-5.01) ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับที่ดีตองเปนผูที่สนใจคนหาความรูใหมๆอยู
เสมอจึ งน า จะเป น ผู ที่ ส นใจและใส ใ จในการดู แ ล
ตนเอง อีกทั้งปจจุบันเครือขายสังคม (Social Network)
ได เ ขา มาเติ ม เต็ ม ผูสู งอายุ เ นื่อ งจากการสื่ อสารที่
ไร ขี ด จํ า กั ด ทํ า ให ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ การตอบสนอง
ทางด า นการติ ด ต อ สื่ อ สารข อ มู ล ข า วสาร และ
บริการตางๆผาน Application ที่สามารถติดตั้งได
ในสมารทโฟน tablet และคอมพิวเตอร 29ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เองที่ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติตน
อย า งเหมาะสม และมี ก ารสู ง วั ย อย า งประสบ
ความสําเร็จดานสุขภาพตอไป
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงสอดคลองตาม
แนวคิดแบบจําลองการวางแผนเพื่อสุขภาพ (PRECEDEPROCEED Model) ของGreen และ Kreuterที่มี
แนวคิดหลักสําคัญ คือพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุ
มาจากหลายปจจัย16
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จุดออนของงานวิจัย เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนีเ้ ปนการศึกษาแบบสํารวจภาคตัดขวาง ดังนั้น
ผลการศึกษาที่ไดจึงบอกความสัมพันธของการสูงวัย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพ กับ ปจจัยนํา
ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม ณ ชวงเวลาหนึ่ง แตไม
สามารถวิ เคราะห ได ว า ป จจั ยนํ า ป จ จั ยเอื้ อ และ
ป จ จั ย เสริ ม เกิ ด ขึ้ น ก อ นการสู ง วั ย อย า งประสบ
ความสําเร็จดานสุขภาพจริง และในชวงของการเก็บ
ข อมู ล เพื่ อให เกิ ด ความน าเชื่ อ ถื อผู วิ จั ยจึ งเข าไป
สัมภาษณกลุมตัวอยางในเครื่องแบบพยาบาลชุมชน
แต ทั้งนี้ อาจมีผลทางด านความรูสึ กนึกคิดที่ ทําให
ผูสูงอายุตอบคําถามไปในทิศทางบวก
แตอยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้มีจุดเดน
คือ กลุมตัวอยางขนาดใหญ มีการสุมตัวอยางโดยใช
ความนาจะเปน คือ การสุมแบบหลายขั้นตอน และ
การสุมแบบงาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ดังนั้นกลุมตัวอยาง
ที่ ไ ด จึ งเป น ตั ว แทนของประชากร และสามารถ
อ า งอิ ง ไปยั งผู สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครได
นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ยังเลือกการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณ จึงทําใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ
อี กทั้ งยั งเป นการตั ด อุ ปสรรคของผู สู งอายุ ในการ
กรอกแบบสอบถามเอง ที่อาจมีปญหาในเรื่องการ
มองเห็น และการอานเขียน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยที่ได ควรมีการสงเสริมให
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครชะลอหรือคงไวซึ่งการ
สูงวัยอยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพใหนาน
ที่สุด สําหรับกลุมผูสูงอายุที่ไมไดอยู ในกลุมสูงวัย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพควรสงเสริมให
ผู สู ง อายุ เ หล า นี้ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพตนเองอย า ง
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เหมาะสมตามขอจํากัดทางดานรางกาย และโรค
ประจํ า ตั ว ทั้ งนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั งแสดงถึ ง ป จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลตอการสูงวัยอยางประสบความสําเร็จดาน
สุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมทางดานสิ่งแวดลอม
ให เ อื้ อ อํ า นวยต อผู สู ง อายุ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคาร
สถานที่ใหเหมาะสม และทางดานจิตใจควรมีการ
สงเสริมใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง เชน การ
มอบเกียรติบัตรสําหรับผูสูงอายุที่ ทําคุณงามความดี
แกชุมชน นอกจากนี้ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอีกปจจัยหนึ่งที่นาสนใจ โดยอาจจัด
ใหมีการจัดอบรม และสนับสนุนอุปกรณราคาถูก
สําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ซึ่งเปนการตอบรับ
ต อ นโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ
แต ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะ
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความแตกตางจาก
ผูสูงอายุในตางจังหวัดทั้งปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด จึ ง อาจ
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
กอนทําการศึกษาควรมีการสํารวจขอมูล
ผูสูงอายุ โดยอาจใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนา
กลุม เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการสูงวัย
อย า งประสบความสํ า เร็ จ ด า นสุ ข ภาพตรงตาม
สถานการณ จริ งที่ เป นอยู ทั้ งสิ่ งที่ ผู สู งอายุ ปฏิ บั ติ
หรื อ ได รั บ จริ ง และอาจทํ า การศึ ก ษาแบบ CaseControl เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรมีการศึกษาในผูสูงอายุที่อาศัย
อยูในตางจังหวัดดวย เนื่องจากบริบทของผูสูงอายุที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดมีความ
แตกตางกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบผลการศึกษาและ
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นําการศึกษาที่ไดมาปรับใชในการพัฒนาแนวทางใน
การสรางโปรแกรม หรือการจัดกิจกรรม และบริการ
ที่ เหมาะสมสํ า หรั บผู สู งอายุ เพื่ อ ให เกิ ดการสู งวั ย
อยางประสบความสําเร็จดานสุขภาพตอไป
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The Relationships Between Personal Factors, Pre-Hospital Location and
Time to Admittance for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Patients with Acute Exacerbation
Supranee Chimmamee*
Noraluk Ua-Kit**

ABSTRACT
Acute exacerbation or sudden worsening of COPD symptoms is nowadays quite common in both
developed and developing countries and is a crucial incidentce since it may cause sudden death. The
purposes of this study were to examine pre-hospital time before seeking treatment and relationships of age,
sex, pre-hospital location, symptom awareness and pre-hospital time for chronic obstructive pulmonary
disease patients with acute exacerbation. Subjects were one hundred twenty three patients with chronic
obstructive pulmonary disease with acute exacerbation at Taksin and Klang Hospitals between 17
September and November 1, 2015., Questionnaires sought demographic information and assessed of prehospital time of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Descriptive statistics, Chi-Square Test
and Eta Correlation were used to represent and analyze data.
Results showed that 84.6%of subjects were male andbetween 50 and 59 years.
(ത= 52.9, S.D. = 5.42). Median scores of pre-hospital time was 60 minutes. (IQR = 30). There
were significant relationships between pre-hospital location, symptom awareness,
perceived severity and pre-hospital time for chronic obstructive pulmonary disease
patients with acute exacerbation ( ଶ = 12.254, p = .007 , ଶ = 14.969, p = .010, ଶ = 15.425, p = .000,
respectively) Most patients who stayed at home got treatment quickly (68.1%) and family members
transfered them to hospital with acute exacerbation (73.8%). There was no relationships between age or sex
and pre-hospital time for chronic obstructive pulmonary disease patients with acute exacerbation.
Information obtained from this study may be beneficial to nurses in order to develop
informational interventions to limit pre-hospital time to treatment at home for chronic obstructive
pulmonary disease. Nurses should increase actions to educate patients and , family members to be able to
correctly assess signs and symptoms of chronic obstructive pulmonary disease when acute exacerbations
occur. This will help increase appropriate self-management and timely treatment.
Keywords : Pre-hospital time, Personal factors, Chronic obstructive pulmonary disease
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บทนํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนโรคเรื้อรังที่มี
การดําเนินของโรครุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ผูปวยที่
เปนโรคจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง ไมสามารถทํางาน
หรือกิจกรรมไดเชนคนปกติ ตองมารับการรักษาที่
แผนกผู ป ว ยนอกและแผนกผู ป ว ยในเป น ระยะ
เวลานาน และเมื่อสมรรถภาพปอดลดลงมากๆ ก็
จะมี อ าการรุ น แรงขึ้ น เหนื่ อ ยง า ยขึ้ น ทํ า งานได
ลดลง หรื อ เหนื่ อ ยง า ยแม เ พี ย งแต ทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวัน และมีอาการโรคกําเริบบอยๆทําใหผปู วย
ตองมารับ การรั กษาที่ห องฉุกเฉิ น และเสีย ชีวิ ตได
หากมารั บการรัก ษาลา ชา ขณะเกิด อาการกํ าเริ บ
เฉี ย บพลั น ของโรค 1ป จ จุ บั น ถื อ เป น สาเหตุ ก าร
เสียชีวิตอันดับที่ 5 ของโลก และคาดการณวา จะ
ขยับขึ้นเปนอันดับ ที่ 3 ในป 2573 และร อยละ 5
ของประชากรไทยอายุ 30 ป ขึ้น ไปปว ยเปน โรค
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง 2 รายงานการเฝ า ระวั ง โรคไม
ติดตอเรื้อรัง3 พบวามีจํานวนผูปวยที่ตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกป และมีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต สู ง ขึ้ น ในระยะที่ โ รคมี อ าการกํ า เริ บ
เฉียบพลัน ถือเปนปญหาหลักของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง การกําเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเกิดจาก
หลอดลมมี อ าการอั ก เสบรุ น แรง เกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในปอด ทําใหผูปวยมี
อาการหายใจลํ า บาก หอบเหนื่ อ ย เสี่ ย งต อ การ
เสียชีวิตไดหากมารับการรักษาชา เมื่อเกิดอาการ
กําเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทําให
ผูปวยหายใจลําบาก เหนื่อยหอบ นอนโรงพยาบาล
บอยขึ้น สงผลกระทบต อผูปวยและครอบครัวทั้ ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 1
ระยะเวลาการมารั บ การรั ก ษา เป น
ระยะเวลาที่ผูปวยมีอาการกําเริบเฉียบพลันมารับ

การรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งนับระยะเวลาตั้งแตเกิด
อาการกําเริบเฉียบพลันของโรคจนตัดสินใจมารับ
การรักษา 4โดยผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประเมิน
จากระยะเวลาตั้งแตผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเริ่ม
มี อ าการกํ า เริ บ เฉี ย บพลั น จนถึ ง เวลาที่ ผู ป ว ย
ตัดสินใจวาจะมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (Prehospital time) เมื่อเกิดอาการกําเริบในผูปวยโรค
ปอดอุด กั้นเรื้อ รังจําเปน ตอ งได รับ การดูแลรั กษา
อยางใกลชิดและรวดเร็ว หากผูปวยมารับการรักษา
ลาชามีผลกระทบตอผูปวยอาจเกิดอันตรายถึงแก
ชีวิตได ซึ่งผูปวยจะไดรับประโยชนสูงสุดของการ
รักษาขึ้น อยูกั บระยะเวลาตั้ง แต ผูปวยเกิ ดอาการ
กําเริบจนเมื่อไดรับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก
เริ่มมีอาการ 5และประสิทธิภาพของการรักษาจะ
ลดลงเมื่อเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ สงผลทํา
ให ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉี ยบพลั นหากมารั บการรั กษาล าช า มีค วามทุ ก ข
ทรมานจากอาการหายใจลําบาก หอบเหนื่อยมาก
ขึ้ น เกิ ด ภาวะการเป น กรดของระบบการหายใจ
ภาวะหายใจล ม เหลว ต อ งใส ท อ ช ว ยหายใจหรื อ
หมดสติ เสียชีวิตได จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบ
เฉียบพลันที่ไดรับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่ม
มีอาการกําเริบจะมีอัตราการรอดชีวิตรอยละ 50
และทุกๆ 30 นาทีที่ผูปวยไดรับการรักษาชาจะเพิ่ม
ความเสี่ ย งต อ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต 6 นอกจากนี้ ยั ง
พบวาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีอัตราการตาย
เพิ่มขึ้นตามความบอยของการเกิดอาการกําเริบคือ
ผูปวยที่มีอาการกําเริบ 1-2 ครั้ง/ป มีความเสี่ยงตอ
อัตราการตายเปนสองเทาของผูปวยที่ไมมีอาการ
กําเริบ สวนผูปวยที่มีอาการกําเริบมากกวา 3 ครั้ง/ป
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พบอัตราการตายสูงขึ้นเปนสี่เทา 6ระยะเวลาการมา
รั บ การรั ก ษาของแต ล ะคนมี ค วามแตกต า งกั น
ขึ้ น อยู กั บ การตั ด สิ น ใจของผู ป ว ยและบุ ค คลที่
เกี่ยวของทั้งหมด พยาบาลมีบทบาทหนาที่ในการ
สง เสริ ม ป อ งกั น รั ก ษาและฟ น ฟูภ าวะสุข ภาพ 7
เพื่ อ ให ป ระชาชนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี การวางแผน
เพื่อใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบ
เฉียบพลันใหมารับการรักษารวดเร็วเมื่อเกิดอาการ
ไ ด รั บ ก า ร รั ก ษ า ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ เ กิ ด
ภาวะแทรกซอนนอยที่สุด จะเปนประโยชนตอการ
ลด อัตราการเสียชีวิตได
สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การมารั บ การรั ก ษา
ประกอบด ว ย ป จ จั ย ภายในกั บ ป จ จั ย ภายนอก
บุค คล โดยพบว าสิ่ ง ที่มี อิ ทธิ พลต อ การมารั บการ
รักษาชาของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการ
กําเริบเฉียบพลัน คือ อาการหายใจลําบาก การรับรู
ความรุ นแรงของโรค ความเหนื่อยลา ความวิต ก
กังวลและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม 8นอกจากนี้ ยั ง
พบวามีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ได แ ก อายุ เพศ สถานที่ ข ณะเกิ ด
อาการ และบุคคลที่เห็นเหตุการณ การศึกษาครั้งนี้
จึ ง สนใจศึ ก ษาป จ จั ย อายุ เพศ การรั บ รู ค วาม
รุนแรงของโรค สถานที่ขณะเกิดอาการ และบุคคล
ที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ แ ล ว ช ว ยเหลื อ หรื อ นํ า ส ง กั บ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉี ย บพลั น เป น อย า งไร เพื่ อ เป น แนวทางในการ
ชวยเหลือและสงเสริมผูปวยใหมีการรับรูและเผชิญ
กับการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางถูกตองและเหมาะสม
รวมทั้งนําผลการศึกษามาพัฒนาโปรแกรมสงเสริม
ให ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉียบพลันมีระยะเวลาการมารับการรักษาอยางเหมาะสม
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยภายใน
ไดแก อายุ เพศ การรับรูความรุนแรงของโรค และ
ภายนอก ไดแกสถานที่ขณะเกิดอาการ และบุคคล
ที่เห็นเหตุการณบุคคลแลวชวยเหลือหรือนําสง กับ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลัน
สมมติฐานการวิจัย
อายุ เพศ การรับรูความรุนแรงของโรค
สถานที่ขณะเกิดอาการและบุคคลที่เห็นเหตุการณ
บุคคลที่เ ห็นเหตุการณ แลว ชวยเหลื อหรื อนํา สง มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
อาการกําเริบเฉียบพลัน
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดตัวแปรที่นํามาศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและใช แบบจําลองการจั ดการกั บ
อาการ (model of symptom management) ของ
ดอดดและคณะ 9 นํา มาอธิบายปรากฏการณ ของ
ประสบการณอาการ วิธีการจัดการและผลของการ
จัดการกับอาการของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
อาการกําเริบเฉียบพลัน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะ
ประกอบไปดวย
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ อ า ก า ร ( symptom
experience) เปนการรับรูของผูปวยถึงอาการ
กํา เริ บ เฉี ย บพลั น ของโรคปอดอุ ด กั้ นเรื้ อ รั งที่ เ กิ ด
ขึ้นกับผูปวยหากผูปวยสามารถประเมินไดวาอาการ
ที่เกิดขึ้นเปนอาการกําเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และมีความรุนแรง เปนสิ่งที่คุกคามกับชีวิตและมี
อันตรายจึงทําใหเกิดการจัดการกับอาการ
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วิ ธี ก ารจั ด การกั บ อาการ ( symptom
management strategies) คือกระบวนการที่
ผูปวยนํามาจัดการกับอาการกําเริบของโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่เกิดขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง
การสนับสนุนทางสังคมที่เปนบุคคลนําสงผูปวยไป
ยังโรงพยาบาล ไดแก สถานที่ขณะเกิดอาการ และ
บุ ค คลที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ บุ ค คลแล ว ช ว ยเหลื อ หรื อ
นํ า ส ง กั บ ระยะเวลาการมารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
อาการกําเริบเฉียบพลันหากการนําสงผูปวยมีความ
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะทํ า ให เ กิ ด ผลการ
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จัดการกับอาการที่ดีกับผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ที่มีอาการกําเริบเฉียบพลัน
ผลของการจัดการกับอาการ (symptom
outcomes) เปนตัววัดคุณภาพของการจัดการกับ
อาการ ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผ ลของการจั ด การกั บ
อาการ ผูวิจัยใชระยะเวลาการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลหลังจากเกิดอาการกําเริบเฉียบพลัน
ของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนสิ่งที่นํามาวัด
คุณ ภาพของการจั ด การกับ อาการของผู ป ว ยโรค
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ เฉี ย บพลั น

ปจจัยภายใน
-

อายุ
เพศ

-

การรับรูค วามรุนแรงของโรค

ระยะเวลาการมารับการรักษา

ปจจัยภายนอก
- สถานที่ขณะเกิดอาการ
- บุคคลทีเ่ ห็นเหตุการณแลวชวยเหลือ
หรือนําสง
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางอายุ เพศ บุคคลที่เห็นเหตุการณ สถานที่
ขณะเกิดอาการ การรับรูความรุนแรงของโรค และ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉียบพลัน

ประชากรวิ จั ย คื อ ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรังที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยอาการ
กําเริบเฉียบพลัน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรังทั้งเพศชายและหญิงอายุ 30 - 59 ป ที่เขารับ
การรั ก ษาในโรงพยาบาลด ว ยอาการกํ า เริ บ
เฉียบพลัน โรงพยาบาลตติยภูมิ สํานักการแพทย
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กรุ ง เทพมหานคร คื อ โรงพยาบาลตากสิ น และ
โรงพยาบาลกลาง โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุม
ตัวอยาง (Inclusion criteria) ดังนี้ (1) เปนผูที่มา
รับการรักษาดวยอาการกําเริบเฉียบพลันของโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (2) ผูปวยนอกและผูปวยที่ตอง
เขารับการรักษาแบบผูปวยในเปนระยะเวลาไมเกิน
10 วัน10 (3) มีระดับความรูสึกตัวดี มีการรับรูและ
สติสัมปชัญญะสมบูรณ เขาใจภาษาไทย (4) เปน
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยินยอมเขารวมในการ
วิจัย และเกณฑในการคั ดเลือกกลุมตัวอยางออก
(Exclusion criteria) คือ ผูปวยที่มีอาการกําเริบ
ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะตอบแบบสอบถาม
โดยผูวิจัยสงตอผูปวยใหไดรับการรักษาจากแพทยที่
เหมาะสมตอไป
การคัดเลือกกลุ มตัว อยา ง กําหนดขนาด
ของกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช โ ปรแกรม G*Power
กําหนดคาขนาดอิทธิพลขนาดกลางเทากับ 0.311
คาอํานาจทดสอบที่รอยละ 90 และกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ .05 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 112 ราย
ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มขนาดกลุม ตัวอยางอีกรอยละ 10
ของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาเพื่อปองกันการสูญ
หายของข อ มู ล หรื อ การตอบแบบสอบถามไม
สมบูรณ 12จึงไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 123 ราย เลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยแบบสอบถาม 2 สวน โดย
เครื่องมือวิจัยทุกชุดไดผานการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน และได
ปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) แบบสอบถามข อมูลสวนบุคคลเป นแบบ
บันทึกที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอายุ
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เพศ สถานภาพสมรส ระดั บการศึ กษา อาชี พ รายได
ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบ Check list และเติม
คําตอบลงในชองวางจํานวน 6 ขอ ขอมูลสวนนี้รวบรวม
จากแฟมประวัติของผูปวยและจากการสัมภาษณผูปวย
2) แบบประเมินการรับรูความรุนแรงของโรค เปนแบบ
ประเมินการรับรูความรุนแรงของโรคของ Shephardแปล
เป นภาษาไทยโดยนิ พาพร ภิ ญโญศรี 11เป นมาตรวั ด
Visual analog scale ขอคําถาม 1 ขอ ลักษณะขอ
คําถามเปนเสนตรงแนวนอนยาว 100 มิลลิเมตร การแปล
คะแนนคือ ชวงคะแนน 0-50 หมายถึงมีการรับรูความ
รุนแรงของโรคนอย และชวงคะแนน 51-100 หมายถึงมี
การรับรูความรุนแรง3) แบบสอบถามระยะเวลาการมารับ
การรั กษาของผู ป วยโรคปอดอุ ดกั้ นเรื้ อรั งที่ มี อาการ
กําเริบเฉียบพลันดัดแปลงจากแบบสอบถามระยะเวลา
การมารับการรักษาของผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลื อดเฉี ยบพลั นของวั ชรี พิ มพ ภั กดี 13 เป นแบบ
เลือกตอบและเติมคําจํานวน 11 ขอ มีคาดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเทากับ 0.92 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาที่
ผูปวยเริ่มมีอาการ เวลาที่ผูปวยตัดสินใจไปโรงพยาบาล
เวลาที่ผูปวยไปถึงโรงพยาบาล สถานที่ที่ผูปวยอยูขณะ
เกิดอาการ บุคคลที่ผูปวยอยูดวยขณะเกิดอาการ การ
ตอบสนองตออาการของบุคคลอื่น ผูที่นําสงโรงพยาบาล
พาหนะที่ผูปวยใชเดินทางมารับการรักษา ระยะหางของ
สถานที่ที่ผูปวยเกิดอาการกับโรงพยาบาล ประวัติการ
เปนโรคปอดอุดกั้ นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉี ยบพลั น
ประวัติโรคประจําตัว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ในขอคําถามที่ 1 และ 2 เทานั้น มาวิเคราะหตัวแปร
ระยะเวลาการมารับการรักษา
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการพิจ ารณาจริย ธรรมการวิ จั ยในคน
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กรุงเทพมหานคร เลขที่ 064 วันที่ 16 กันยายน 2558
เก็ บ ข อ มู ลระหว า งวั นที่ 17 กั น ยายน 2558 - 1
พฤศจิ กายน 2558 ผู วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ย
ตนเองตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น. ทุกวัน โดยผูวิจัยขอ
ความร ว มมือ จากพยาบาลวิ ช าชีพ ประจํ า การหอ
ผูปวยนอกและผูปวยใน ในการสํารวจรายชื่อผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาดวยอาการ
กําเริบ เฉียบพลันและคัดกรองผูป วยตามเกณฑ ที่
กําหนดไว โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูปวยโรค
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ ม ารั บ การรั ก ษาด ว ยอาการ
กําเริบเฉียบพลันแผนกอายุรกรรมผูปวยนอกและ
ผู ป ว ยใน แผนกอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น แผนก
ผู ป ว ยหนั ก อายุ ร กรรม และคลิ นิ ก โรคทางเดิ น
หายใจ แผนกอายุรกรรมผูปวยนอกเพื่อแนะนําตัว
สรางสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอมูล และการพิทักษสิทธิ์ผูปวย เมื่อ
กลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางลงนามในใบยินยอมการเขา
รวมวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลภายหลังที่ผูปวยไดรับการ
รักษาจากทีมสุขภาพ และอาการกําเริบเฉียบพลัน
ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทุเลาลง นําแบบประเมินที่
รวบรวมเรี ย บร อ ยแล ว ตรวจสอบความสมบู ร ณ
แลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย นี้ ใ ช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สําเร็จรูป โดยใชสถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่
และคิดอัตรารอยละของกลุมตัวอยางที่เปนผูปวย
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาดวยอาการ
กําเริบเฉี ยบพลัน หาคามัธยฐาน (median) กั บ
อินเตอรควอไทลเรนจ (Interquartile range)ของ
ตัวแปรและวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเพศ
อายุ สถานที่ขณะเกิดอาการบุคคลที่เห็นเหตุการณ
การรับรูความรุนแรงของโรค กับระยะเวลาการมา
รับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปว ยโรคปอดอุด
กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ เฉี ย บพลั น โดยใช ไ คส
แควรและ Eta
ผลการวิจัย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 78.9 มีอายุเฉลี่ย 52.59
ป (SD=5.417) สถานภาพสมรสคูสวนใหญคิดเปน
รอยละ 83.7 มีระดับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 51.2 สถานที่อยูขณะเกิดอาการคือ
ที่บาน คิดเปนรอยละ 58.5 บุคคลที่เห็นเหตุการณ
คือสมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 65.1กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการมารับการรักษา
โดยประเมิ น ตั้ง แต เริ่ ม เกิ ด อาการหอบเหนื่อ ยจน
ตั ด สิ น ใจมารั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล (Prehospital time) สวนใหญมารับการรักษาภายใน
60 นาที คิดเปนรอยละ 78.9 โดยมารับการักษา
ภายใน 30 นาที คิดเปนรอยละ 35 และมารับการ
รักษาเกิน 60 นาที คิดเปนรอยละ 21.1 โดยมี
คามัธยฐาน 60 นาที(IQR = 30) ระยะเวลามาก
ที่สุดคือ 240 นาที (4 ชั่วโมง) ระยะเวลานอยสุดคือ
30 นาที
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Table 1. Number and percent of the subjects, classified by age, gender, marital status,
educational level, Pre-hospital location , Witness, Number of days staying in
hospital (before the interview and Pre-hospital time for seeking treatment (N =123)
Subject’s Characteristics
Number
Percent
Gender
Male
97
78.9
Female
26
21.1
Age (years) (ത = 52.59 ป,S.D. = 5.417 , Min = 34 ป,Max = 59 ป)
30 – 39
5
4.0
40 – 49
14
11.4
50 – 59
104
84.6
Marital status
Single
8
6.5
Married
103
83.7
Widowed
6
4.9
Divorced
6
4.9
Separated
0
0
Educational level
Non
5
4.1
Primary school
63
51.2
Secondary school
24
19.5
Vocational diploma
6
4.9
Bachelor degree
20
16.2
Higher than bachelor degree
5
4.1
Pre-hospital location
home
72
58.5
work
51
41.5
Witness
Alone
9
7.3
Family members
80
65.1
Orther
34
27.6
Continued
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Table 1. Number and percent of the subjects, classified by age, gender, marital status,
educational level, Pre-hospital location , Witness, Number of days staying in
hospital (before the interview and Pre-hospital time for seeking treatment (N=123)
(Cont.)
Subject’s Characteristics
Number
Percent
Number of days staying in hospital (before the interview)
(ܠത = 2.87 ,S.D. = 2.37, Min = 1, Max = 15)
1-5
81
65.9
6-10
37
30.1
11-15
5
4.0
Pre-hospital time for seeking treatment (Median = 60 นาที, IQR = 30)
pre-hospital time ≤ 60 minutes
97
78.9
pre-hospital time > 60 minutes
26
21.1
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบ
เฉี ย บพลั น ที่ มี ร ะยะเวลาการมารั บ การรั ก ษาเร็ ว
สวนใหญอายุอยูในชวง 50 – 59 ป คิดเปนรอยละ
78.8เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอายุ กั บ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉี ย บพลั น พบว า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด(p = .885)
ปจจัยดานเพศ พบวาผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลันสวนใหญเพศชาย
ที่มีระยะเวลาการมารับการรักษาเร็ว คิดเปนรอย
ละ79.4 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางเพศกับ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉี ย บพลั น พบว า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด(p = .785)
ปจจั ยด านสถานที่ข ณะเกิด อาการ พบว า
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ที่ ม ารั บ การรั ก ษาเร็ ว เกิ ด

อาการอยูที่บานคิดเปนรอยละ 68.1 โดยมีสมาชิก
ในครอบครัวเปนผูนําสงโรงพยาบาลคิดเปนรอยละ
73.8เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา สถานที่ขณะ
เกิดอาการมีความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับ
การรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( ଶ = 12.254, p = .007)
ป จ จั ย ด า น บุ ค ค ล ที่ เ ห็ น เ ห ตุ ก า ร ณ ที่
ชวยเหลือหรือนํา สงพบวาบุค คลที่เ ห็นเหตุการณ
ขณะผู ป ว ยเกิ ด อาการกํ า เริ บ แล ว ช ว ยเหลื อ หรื อ
นํ า ส ง โรงพยาบาลอย า งรวดเร็ ว คื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครั ว คิ ด เป น ร อ ยละ 73.8 เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสั ม พั น ธ พ บว า บุ ค คลที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ ที่
ชวยเหลือหรือนําสง มีความสัมพันธกับระยะเวลา
การมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( ଶ = 10.940, p = 0.04)
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Table 2. Characteristics of first time chronic obstructive pulmonary disease patients with
acute exacerbation according to total pre-hospital time for seeking treatment
(n = 123)
Characteristic

pre-hospital time (n = 123)
≤ 60 minutes(%)

>60 minutes(%)

04 (80.0)
11 (78.6)
82 (78.8)

01 (20.0)
03 (21.4)
22 (21.2)

Age, years
30 - 39
40 - 49
50 - 59
Sex
Male
Female
Perceived severity
mild
severe

77 (79.4)
20 (76.9)

00 (00.0)
97 (78.9)

20 (20.6)
06 (23.1)

04 (03.3)
22 (17.9)

Pre-hospital location
Home
Work

49 (68.1)
44 (93.6)

23 (31.9)
03 (06.4)

Witness
Alone
Family members
Other

05 (55.6)
59 (73.8)
33 (97.1)

04 (44.4)
21 (26.3)
01 (02.9)

* p< .05
a = Eta
b = Chi-Square Test

Relationships

p-value
(2-sided)

00.006 a

0.885

00.074b

0.785

15.425b

0.000*

12.254b

0.007*

10.940b

0.04*
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. ระยะเวลาการมารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
อาการกํ า เริ บ เฉี ย บพลั น พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี
ระยะเวลาการมารับการรักษา ตั้งแตเริ่มเกิดอาการ
หอบ เห นื่ อ ย จ นตั ด สิ นใจ มา รั บ กา ร รั ก ษ า ที่
โรงพยาบาลเฉลี่ย 64.02 นาที ระยะเวลามากที่สุด
คือ 240 นาที ระยะเวลานอยสุดคือ 30 นาที อาจ
เนื่องมาจากเปนการศึกษาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
มารับการรักษาของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเมื่อ
เกิดอาการกําเริบเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะเร็วเปนนาที
จนกระทั่งมาชาเปนวัน ทําใหขอมูลมีการกระจาย
มาก ดังนั้นจึงใชคามัธยฐานซึ่งเปนคาที่เปนตัวกลาง
ในการประเมิน ซึ่งพบวากลุมตัวอยางมีคามัธยฐาน
ในการตัดสินใจมารับการรักษาเทากับ 60 นาที
(IQR = 30) สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวาคามัธยฐานของระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจ
มารับการรักษาของผูปวยอยูในชวง 60 นาที
จากแนวคิ ดเกี่ย วกั บ ระยะเวลาการมารั บ
การรักษา9พบวา ระยะเวลาการมารับการรักษายัง
ขึ้น อยู กับ ระยะเวลาการเดิ นทาง และระยะเวลา
ความลาชาภายหลังจากมาถึงโรงพยาบาลจนไดรับ
การรักษาที่เหมาะสมดวย ซึ่งระยะเวลาแตละชวง
สงผลตอการไดรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
ประเมิ น จากระยะเวลาตั้ ง แต ผู ป ว ยเริ่ ม มี อ าการ
กําเริบเฉียบพลันมีอาการหายใจลําบาก หายใจเร็ว
สั้นและตื้น หายใจเหนื่อยแมขณะพัก หรือหมดสติ
รวมกับภาวะกรดจากการหายใจจนถึงเวลาที่ผูปวย
ตัดสินใจวาจะมารั บการรักษาที่ โรงพยาบาล ซึ่ ง
อาการกํ า เริ บ ดั ง กล า วจะเกิ ด ขึ้ น อย า งเฉี ย บพลั น
และผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังจําเปนตองไดรับการ
ดูแลรักษาอยางใกลชิดและรวดเร็ว หากผูปวยมา
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รับการรักษาลาชาอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได
2. อายุ เพศ บุคคลที่เกี่ยวของ สถานที่ขณะ
เกิ ด อาการและการรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรค มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
อาการกําเริบเฉียบพลัน
สถานที่ ขณะเกิ ดอาการมี ความสั มพั นธ กั บ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( ଶ = 12.254, p = .007) เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวาครอบครัวของ
ผูปวยมีบทบาทสําคัญมากกวาบุคคลอื่น เปนคนที่
จะปรึ กษาและขอความชว ยเหลื อ เมื่อ เกิ ดป ญ หา
สุขภาพหากครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญ มาก
จะนําผูปวยมารับการรักษาเร็ว และจากการศึกษา
ครั้งนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเกิ ดอาการที่
บานคิดเปนรอยละ 68.1 โดยพบวาผูปวยที่เกิด
อาการที่บ านคื อกลุม ที่ม ารับ การรั กษาชา คิด เป น
รอยละ 31.9 เนื่องจากเปนสถานที่ที่ทํากิจกรรมได
สะดวกกอนไปรับการรัก ษา เชน พ นยา นอนพั ก
รักษาเอง เปนตน ซึ่งเมื่อผูปวยสวนใหญเกิดอาการ
ผูปวยจะรอดูอาการกอน เมื่ออาการไมดีขึ้นหรือมี
อาการหนั กขึ้ นจึ งมารับ การรั กษาในโรงพยาบาล
สอดคลองกับการศึกษาShephard 14 และนิพาพร
ภิ ญ โญศรี 11พบว า สถานที่ ข ณะเกิ ด อาการมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษา
บุคคลที่เห็นเหตุการณที่ชวยเหลือหรือนําสง
มี ความสั มพั นธ กั บระยะเวลาการมารั บการรั กษาใน
โรงพยาบาลของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการ
กําเริบเฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( ଶ =
14.969, p = .010) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
อธิบายไดวาผูปวยที่อยูกับ สมาชิกในครอบครัวจะ
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มารับการรักษาเร็วกวาผูปวยที่อยูคนเดียวขณะเกิด
อาการกํ า เริ บ เฉี ย บพลั น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้
พบวาบุคคลที่เห็นเหตุการณที่ชวยเหลือหรือนําสง
พบวาบุคคลที่เห็นเหตุการณขณะผูปวยเกิดอาการ
กําเริบแลวชวยเหลือหรือนําสงโรงพยาบาลอยาง
รวดเร็ ว คื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว คิ ด เป น ร อ ยละ
73.8และผูปวยสวนใหญจะเกิดอาการกําเริบขณะ
อยูที่บานรอยละ 68.1 จะเห็นไดวาครอบครัวของ
ผูปวยมีบทบาทสําคัญมากกวาบุคคลอื่น เปนผูที่อยู
ดวยขณะเกิดอาการเปนสวนใหญ เปนที่ปรึกษา ให
ความชวยเหลือและตัดสินใจวาตองไปรับการรักษา
ดังนั้นหากครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญก็จะนํา
ผูปวยมารับการรักษา จะเห็นไดวาครอบครัวของ
ผูปว ยเปน ปจ จัย หนึ่ งที่ อาจทํา ให ผูป วยมารับ การ
รั ก ษาเร็ ว หรื อ ช า ได ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Derex15 และนิพาพร ภิญโญศรี 11พบวาผูปวยที่อยู
คนเดียวขณะเกิดอาการจะมารับการรักษาชา
การรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ
กั บระยะเวลาการมารั บการรั กษาในโรงพยาบาลของ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีการกําเริบเฉียบพลันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ଶ = 15.425, p =
.000) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวา กลุม
ตั ว อย า งมี ก ารรั บ รู ค วามทุ ก ข ท รมานจากอาการ
กําเริ บเฉียบพลันคอนขางมากวา มีผลกระทบตอ
รางกาย จิตใจ คุกคามตอตนเองทําใหเกิดอันตราย
ต อ ร า งกาย จึ ง ทํ า ให ตั ด สิ น ใจมารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลอยางเรงดวน และกลุมตัวอยางเคยมี
อาการกําเริบสวนใหญจํานวน 1-5 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 65.9 ซึ่งอาจมีการรับรูความรุนแรงของอาการ
กํ า เริ บ เฉี ย บพลั น ในโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง จาก
ประสบการณ ต รงที่ ผู ป ว ยเคยเผชิ ญ เช น หอบ
เหนื่อย หายใจลําบาก หมดสติ เปนตน และความ
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รุนแรงของอาการกําเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนี้
ทํ า ให ก ลุ ม ตั ว อย า งต อ งเข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลอยางเรงดวน11 จึงทําใหอธิบายไดว า
หากผู ป ว ยมี ก ารรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคอยู ใ น
ระดั บ มากจะมี ร ะยะเวลาการมาถึ ง โรงพยาบาล
ลดลง
ส ว นป จ จั ย ในเรื่ อ งอายุ เพศ จากผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
กลุมตัวอยาง อาจจะเนื่องมาจากกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้มีอายุใกลเคียงกัน โดยสวนใหญมี
อายุ ร ะหวา ง 50-59 ป คิด เป น ร อยละ 84.6 เป น
ชวงวัยผูใหญตอนกลาง หรือบางรายมักจะรอที่จะ
ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวกอนที่จะตัด สินใจมา
โรงพยาบาล เนื่องจากวัยนี้เริ่มเปนวัยที่ตองพึ่งพา
ส ว นใหญ ก ารเดิ น ทางมาด ว ยตนเองทั น ที มั ก เป น
เรื่ อ งยากส ว นใหญ ผู ป ว ยจะรอให ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวเปนผูพามารับการรักษา นอกจากนี้การ
กระจายของข อ มู ล ด า นอายุ ซึ่ ง มี ช ว งวั ย ที่ มี ก าร
กระจายนอยนั้นทําใหอายุไมมีความสัมพันธกับการ
มารั บ การรั ก ษา สํ า หรั บ ด า นเพศ พบว า กลุ ม
ตั ว อย า งทั้ ง เพศชายและหญิ งมี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล
อื่นๆ ที่อาจสงผลตอระยะเวลาการมารับการรักษา
ไม แ ตกต า งกั น เช น มี ร ะดั บ การศึ ก ษาและอายุ
ใกลเคียงกันคืออยูในชวงวัยผูใหญตอนกลาง จึงไม
มีผลตอระยะเวลาการมารับการรักษาระหวางทั้ง
สองเพศ สอดคลองกับการศึกษาของนุชนาถ ไกร
รัตนเจริญ4และนิพาพร ภิญโญศรี11พบวาอายุและ
เพศไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
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จุดเดนของการวิจัยครั้งนี้
เมื่ อ ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี อ าการ
กําเริบเฉียบพลัน หอบเหนื่อย หายใจลําบาก ผูปวย
ไมไดเสียชีวิตทันที ณ เวลานั้น แตผูปวยจะมีความ
ทุกข ทรมานจากอาการหายใจลํ าบาก และเมื่อ มี
อาการกําเริบมากขึ้นเปนระยะเวลานานความทุกข
ทรมานจากอาการหายใจลํา บากนั้ น ส งผลทํ าให
ผูปวยเกิดภาวะหายใจลมเหลวและเสียชีวิตไดหาก
มารับการรักษาลาชา โดยระยะเวลาการมารับการ
รั ก ษาของแต ล ะคนมี ค วามแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ
ปจจัยตา งๆงานวิจัยนี้พ บวาผูปวยโรคปอดอุดกั้ น
เรื้อ รังมี อาการกําเริบเฉียบพลั นสว นใหญที่ม ารั บ
การรักษาเร็วเกิดอาการอยูที่บาน และบุคคลที่เห็น
เหตุ ก ารณ ที่ ช ว ยเหลื อ หรื อ นํ า ส ง ขณะผู ป ว ยเกิ ด
อาการกําเริบแลวชวยเหลือหรือนําสงโรงพยาบาล
อยางรวดเร็วคือ สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถ
นําไปวางแผนสงเสริม ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ขณะอยูบานโดยเนนใหสมาชิกในครอบครัวเขามามี
สวนรวมในการดูแลสงเสริมใหผูปวยมารับการรับ
การรั ก ษาอย า งเหมาะสมเมื่ อ เกิ ด อาการกํ า เริ บ
เพื่อ ให ไดรั บการรั กษาที่มีป ระสิทธิ ภาพและเกิ ด
ภาวะแทรกซอนนอยที่สุด จะเปนประโยชนตอการ
ลดอัตราการเสียชีวิตได สงผลใหคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยดีขึ้น
จุดออนของการวิจัยครั้งนี้
1. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ถึงแมวาจะมีการคํานวณตามหลักสถิติแลวก็ตาม
แตก็ทําใหเห็นผลการวิจัยไมชัดเจน ดังนั้นถามีเวลา
ในการศึกษามากขึ้นควรจะมีการเพิ่มกลุมตัวอยาง
ใหมากขึ้น เพื่อใหผลการศึกษาชัดเจนนาเชื่อถือมาก
ขึ้น และเปนตัวแทนที่ดีสามารถใชอางอิงถึงกลุม
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ประชากรได
2. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ปน การเก็ บ
ข อ มู ล ที่ ต อ งให ก ลุ ม ตั ว อย า งคิ ด ย อ นหลั ง ไปถึ ง
เหตุ ก ารณ ตั้ ง แต เ ริ่ ม เกิ ด อาการของโรค ซึ่ ง กลุ ม
ตัวอยา งบางคนอาจนอนโรงพยาบาลมาแลวเป น
เวลาหลายวันกอนวันสัมภาษณ เพราะอาการเพิ่ง
จะดีขึ้นพอที่จะใหสัมภาษณได หรืออาจไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลอื่นมากอนที่จะมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลซึ่งเปนสถานที่เก็บขอมูล รวมทั้งกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุจึงอาจทําใหการให
ขอมูลในเรื่องระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจมารับ
การรั ก ษาของกลุ ม ตั ว อย า งบางรายเป น การ
ประมาณการณ ซึ่งอาจไมแมนยําเทาที่ควร
สรุป
จากเหตุผลที่ไดอภิปรายมานั้นจึงสรุปได
วา อายุ เพศ บุคคลที่เกี่ยวของ สถานที่ขณะเกิ ด
อาการและการรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรค มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาการมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
อาการกําเริบเฉียบพลัน
ขอเสนอแนะขอเสนอแนะดานการบริหาร
เป น ข อ มู ล ในการวางแผนเพื่ อ รณรงค ใ ห
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉียบพลัน มารับการรักษารวดเร็วเมื่อเกิดอาการ
กํ า เ ริ บ อั น จ ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร ล ด
ภาวะแทรกซอนและอัตราการตาย
ขอเสนอแนะดานการบริการ
เป น ข อ มู ล ให พ ยาบาลและเจ า หน า ที่ ที ม
สุขภาพมีความตระหนักและพิจารณาสื่อการสอน
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แนะนําใหเหมาะสมกับผูปวย เพื่อใหผูปวยเกิดการ
เรี ย นรูแ ละเขา ใจความรุ น แรงของโรค ตลอดจน
สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม มี
ระยะเวลาการมารับการรัก ษาอย างรวดเร็ว โดย
เน น สมาชิ ก ในครอบครั วเข า มามีส ว นร วมในการ
ดูแลสงเสริมผูปวยทั้งขณะอยูบานและโรงพยาบาล
ขอเสนอแนะดานการศึกษาและการวิจัย
เปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสงเสริม
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะอยูบาน โดยเนนให
สมาชิก ในครอบครัวเขา มามีสว นร วมในการดูแ ล
ส ง เสริ ม ให ผู ป ว ยมารั บ การรั บ การรั ก ษาอย า ง
เหมาะสมเมื่อเกิดอาการกําเริบ เพื่อให ไดรับการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดภาวะแทรกซอนนอย
ที่สุด จะเปนประโยชนตอการลดอัตราการเสียชีวิต
ได สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. พัฒนาเครื่องมือวิจัยระยะเวลาการมารับ
การรักษา ใหสมบูรณครอบคลุมเกี่ยวกับระยะเวลา
การมารับการรักษามากยิ่งขึ้น ไดแก
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1.1 เวลาที่เรียกรถฉุกเฉิน รถสวนตัว/
รถรับจาง
1.2 เวลาที่รถฉุกเฉิน รถสวนตัว/รถ
รับจางมาถึงสถานที่เกิด
1.3 เวลาถึงจุดคัดกรองที่แผนกฉุกเฉิน
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบตอผูปวยของ
การมารับการรักษาเร็วและชาระหวางผูป วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบเฉียบพลันที่มารับ
การรักษาเร็วและมารับการรักษาชา เพื่อนําความรู
ไปพั ฒ นารู ป แบบการพยาบาลในการส ง เสริ ม ให
ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการกํ า เริ บ
เฉียบพลันมารับการรักษาไดเร็วขึ้น
3. ศึกษางานวิจัยคุณภาพเกี่ยวกับปจจัย
อื่นๆที่มีอิทธิพลตอระยะเวลาการมารับการรักษา
เชน ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกํา เริ บ
เฉียบพลันที่มารับการรักษาอยางรวดเร็วและลาชา
มีเหตุผลหรือปจจัยที่เกี่ยวของแตกตางกันอยางไร
และทําไมถึงเปนเชนนั้น เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึก ที่
ครอบคลุ ม ซึ่ ง จะนํ า มาเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการ
วางแผนแกไขปญหาไดตรงประเด็นมากขึ้น
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หากการรักษาไมประสบความสําเร็จจะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อสูชุมชนและการดื้อยา การวิจัยครั้งนี้
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมสรางพลังอํานาจของผูปวยวัณโรคตอ
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและอัตราการตรวจเสมหะไมพบเชื้อวัณโรคเมื่อสิ้นสุ ดการรักษาระยะเขมขน กลุม
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
ตัวอยางคือ ผูปวยวัณโรครายใหมที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาวัณโรคดวยสูตรยาระยะสั้น ณ คลินิกวัณโรค
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
โรงพยาบาลราชบุรี สุมตัวอยางอยางงายจากรายชื่อผูปวยที่สมัครใจเขารวมการวิจัยในแตละวันที่มีบริการ
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
คลินิก แบงเปนกลุมทดลองและกลุ มเปรียบเทียบ กลุมละ 22 คน โดยกลุมทดลองไดรับการเสริมสรางพลัง
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อํานาจ สวนกลุมเปรียบเทียบไดรับคําแนะนําตามปกติจากบุคลากรสาธารณสุข เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบดวยโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การคนพบสภาพการณ
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
จริง (2) การสะทอนความคิด อยางมีวิจ ารณญาณ (3) การตั ดสิน ใจเลื อกวิ ธีปฏิ บัติกิ จกรรมที่ เหมาะสม
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
(4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดําเนินโปรแกรม 4 สัปดาห และเครื่องมือที่ใชใน
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
การเก็บขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
การดูแลตนเอง และแบบบันทึกผลการตรวจเสมหะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา คาเฉลี่ย สวน
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบเปรียบเทียบดวย Chi-square test, Fisher’s exact test, และ
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
Independent t-test
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลอง ของกลุมทดลองและ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
กลุมเปรียบเทียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.17, p < 0.001) อัตราการตรวจ
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
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Effects of Empowerment on Self-Care Behaviors and Sputum Examination
of Patients with Tuberculosis
Anchalee Janprung*
Suwanna Junprasert** Somsamai Rattanagreethakul***
Abstract
Tuberculosis (TB) is a chronic infectious disease that takes a long time to treat.
Most TB patients experience much suffering. If the treatment fails, it results in the spread
of the infection into the community and can lead to drug resistant tuberculosis. This quasiexperimental study was conducted to investigate the effect of empowerment on self-care
behaviors of tuberculosis patients and their sputum conversion rate. Study subjects were
registered patients with tuberculosis receiving short-term clinical treatment for tuberculosis
at Ratchaburi Hospital. The sample population was 44 patients selected as a simple
random sample from new cases voluntarily registering on regular service days. The sample
was divided into an experimental and a comparison group. The experimental group
received empowerment training but the control group received regular service. The
intervention used empowerment techniques. Data were collected using questionnaires
that assessed demographic data of patients, self-care behaviors and included a sputum
record form. Data were analyzed by descriptive statistics: percentage, mean, standard
deviation; chi square test, Fisher’s exact test and Independent t- test.
The results showed that, the mean change of self-care behavior in the
experimental group was significantly greater than in the control group at the 0.05 level (t =
10.17, p <0.001). There was no statistically significant difference in sputum conversion rate.
The findings support the effectiveness of the empowerment-promoting program which
increases self-care behaviors of tuberculosis patients.
Research findings suggest that community nurse practitioners or other healthcare
personnel could apply this empowerment training to improve care for patients with
tuberculosis in the community to reduce the spread of infection and tuberculosis drug
resistance.
Keywords: Patients with tuberculosis/ empowerment/ self-care behaviors/ sputum
examination
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บทนํา
วั ณ โรคเป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ของหลาย
ประเทศ องคการอนามัยโลกรายงาน วาประชากร
ทั่วโลกติดเชื้อวัณโรค ประมาณ 11.1 ลานคน กลุม
ประเทศที่มีปญหาวัณโรค มีจํานวน 22 ประเทศ
สํ า หรั บ ประเทศไทยอยู ใ นอั น ดั บ ที่ 18 1 โดย
สถานการณและผลการดําเนินงานวัณโรคของไทย
ในป 2555 พบผู ป ว ยวั ณ โรคทุ ก ประเภทจํ า นวน
59,855 ราย แตมีอัตราความสําเร็จของการรักษา
เพียงรอยละ 84 อัตราขาดยาถึงรอยละ 4 2 ซึ่งต่ํา
กวาแผนยุทธศาสตรการควบคุมวัณโรคแหงชาติ ที่
กํา หนดเป า หมายของอั ต ราความสํ า เร็ จ ของการ
รักษามากกวารอยละ 90 อัตราขาดยานอยกวารอย
ละ 3 และอัตราการตายนอยกวารอยละ 53
แนวทางการดู แ ลรั กษาผู ป ว ยวัณ โรคของ
องค ก ารอนามั ย โลก คื อ การรั ก ษาด ว ยระบบยา
ระยะสั้ น โดยผู ป ว ยต อ งรั บ ยาอย า งต อ เนื่ อ ง
สม่ํ า เสมอครบกํ า หนด อย า งน อ ย 6 เดื อ น ซึ่ ง
แบ งเป น 2 ระยะ คือ ระยะเข มข น 2 เดื อ นแรก
เพื่ อ การกํ า จั ด เชื้ อ วั ณ โรคอย า งรวดเร็ ว ลดการ
แพร ก ระจายเชื้ อ และป อ งกั น วั ณ โรคดื้ อ ยา และ
ระยะตอเนื่อง ใชเวลาในการรักษา 4 ถึง 6 เดือน
เปนการกําจัดเชื้อที่สงบทําใหปริมาณเชื้อหมดไป 4
เมื่อผูปวยวัณโรครับการรักษาตอเนื่องจนครบระยะ
ตามกําหนดจะสงผลตอความสําเร็จของการรักษา
สูงขึ้นตามเปาหมาย ชวยลดปญหาสุขภาพตาง ๆ ที่
เกิดจากการขาดการรักษา ลดการแพรกระจายเชื้อ
และลดปญหาการดื้อยา5
วัณโรคเปนโรคเรื้อรัง ที่ตองใชระยะเวลาใน
การรั ก ษานาน ทํ า ให ผู ป ว ยเกิ ด ความเบื่ อ หน า ย
ส ง ผลกระทบต อ ผู ป ว ยทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจ
เศรษฐกิจและสังคม โดยผลกระทบทางดานรางกาย
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ที่สําคัญ คือ ผลขางเคียงของยารักษาวัณโรค ทําให
ผู ป ว ยไม ส ามารถทนต อ อาการและการรั ก ษา
ต อ เนื่ อ งได 6 ผลกระทบด า นจิ ต ใจ พบว า ในช ว ง
เวลาที่ ไ ด รั บ การรั ก ษา บุ ค คลอื่ น อาจรั ง เกี ย จ
เนื่องจากกลัวติดเชื้อ สงผลใหผูปวยรูสึกอึดอัด วิตก
กังวล รวมถึงการรับรูตราบาป 7 นอกจากนี้พยาธิ
สภาพของโรคทําใหผูปวย ออนเพลีย เหนื่อยงาย
สภาพรางกายทรุดโทรม ไมสามารถทํางานได ตอง
พักงานในชวงแรกของการรักษา สงผลกระทบตอ
รายไดของผูปวยและครอบครัว 8 สาเหตุตาง ๆ ที่
กลาวมาเปนปจจัยที่ทําใหผูปวยกินยาไมตอเนื่อง
เกิดความลมเหลวในการรักษากลายเปนแหลงแพร
เชื้อวัณโรคในชุมชน และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ขึ้ น ได 9 , 1 0 ป ญ หาการขาดยาในผู ป ว ยวั ณ โรค
นอกจากเกิ ด จากอาการไม พึ ง ประสงค จ าก
ผลขางเคียงของยารักษาวัณโรคแลว ยังพบวาผูปวย
ยังขาดการได รับ คํา แนะนํา ในการปฏิ บัติ ตั ว ขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค11
เมื่ อวิ เคราะห ผ ลการดํ าเนิน งานรั กษาวั ณ
โรคของจังหวัดราชบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ.2554
ถึง 2556 พบวา อัตราความสําเร็จของการรักษาอยู
ระหวางรอยละ 83.54-89.92 อัตราการขาดยาอยู
ระหว า งร อ ยละ1.81-4.85 อั ต ราตายอยู ร ะหว า ง
รอยละ 5.43-9.0712 ซึ่งมีแนวโนมของปญหาการ
รั ก ษาสู ง ขึ้ น โดยสาเหตุ ม าจากข อ จํ า กั ด ของ
ระยะเวลาในการให ค วามรู ในคลิ นิ ก วั ณ โรค
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับประทาน
ยาและผลขางเคียงจากการรับประทานยา ทําให
ผูปวยขาดความรู ความเขาใจในแผนการรักษา อีก
ทั้งมีผูปวยจํานวนมาก หนวยบริการปฐมภูมิที่รับ
ดูแลเยี่ยมบานตอเนื่องไมมีแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ทํ า ให ผู ป ว ยไม ไ ด รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ไม
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ครบถ ว น ไม ส ามารถซั ก ถาม หรื อ แสดงความ
คิดเห็นของตนเองที่ตรงกับความตองการ เปนผลให
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมถูกตอง โดยเฉพาะใน
กลุ ม ผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม ส ง ผลให ก ารรั ก ษา
ลมเหลว
ผู ป ว ยวั ณ โรคมั ก มี ข อ จํ า กั ด ในการทํ า
กิ จ กรรมต า ง ๆ ในสั ง คม ส ง ผลให ผู ป ว ยสู ญ เสี ย
ความมี คุ ณ ค า ในตนเอง เกิ ด ความท อ แท ไม
กระตือรือรน รูสึกวาตนเองไรคา ไรพลัง ขาดพลัง
อํานาจ ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ทํา
ใหอาการของโรครุนแรงขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญของการ
ดู แ ลผู ป ว ยวั ณ โรค คื อ การทํ า ให ผู ป ว ยมี ค วาม
ตระหนั ก รู ป ญ หาของตนเอง วิ เ คราะห ส าเหตุ
เรียนรูกลวิธีที่จ ะแกปญหา และตัดสินใจเลือกวิ ธี
แก ป ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง สามารถดึ ง
ศักยภาพของตนเองออกมาดูแลตนเองได 13,14 การ
เสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจ (Empowerment) เป น
กระบวนการสําคัญในการชวยเหลือผูป วยใหเกิ ด
การเรียนรู ตระหนักในศักยภาพของตนเองในการ
รักษาสุขภาพ15 โดยมีความคับของใจ เปนปจจัย
ผลักดันใหบุคคลรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทําใหเกิด
ความมั่นใจในการกระทํ า มีความสามารถในการ
ควบคุ ม การดู แ ลตนเอง สามารถตั ด สิ น ใจและ
จัดการสิ่งตางๆไดดวยตนเอง มีทัศนคติที่เหมาะสม
ต อ การเผชิ ญ ป ญ หา นํ า มาซึ่ ง ความเข า ใจ และ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 16 ดังนั้นการเสริมสรา ง
ความสามารถในการดู แ ลตนเอง เพื่ อ ให ผู ป ว ยมี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ เ หมาะสม จึ ง มี
ความสําคัญตอผลสําเร็จของการรักษาวัณโรคอยาง
ยิ่ง
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ในประเทศไทยไดมีการประยุกตแนวคิดการ
เสริมสรางพลังอํานาจของ Gibson (1993) มาใชใน
การพยาบาลผู ป ว ยเรื้ อ รั ง ทํ า ให ผู ป ว ยสามารถ
พั ฒ นาตนเองในการแก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพ และ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเองดี ขึ้ น มี
ภาวะแทรกซอนลดนอยลง มี ความตระหนักและ
เชื่ อ มั่ น ว า สามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเองได ม ากขึ้ น
รูสึกพึงพอใจในการทําหนาที่ตางๆ รูสึกมีความหวัง
ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 17,18 แตการศึกษาเพื่อการ
เสริมสรางพลังอํานาจในผูปวยวัณโรคยังมีนอย และ
ไมพบวามีการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่
มีอัตราการความสําเร็จของการรักษาต่ํากวาแผน
ยุทธศาสตรการควบคุมวัณโรคแหงชาติ การควบคุม
และรักษาโรคใหหายขาดทําไดยาก เนื่องจากเปน
จัง หวั ดที่ มี ก ารเคลื่ อ นย า ยแรงงานทั้ ง ในประเทศ
และประเทศเพื่อนบานไดสะดวก ทําใหประชาชนมี
โอกาสสัมผัสโรคและแพรกระจายเชื้อโรคไดงาย
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ซึ่ ง เป น พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
ชุมชนจึ งสนใจที่ จะนําแนวคิดการเสริมสรางพลั ง
อํานาจของ Gibson (1993) มาประยุกตในการ
พัฒนาศักยภาพของผูปวยวัณโรคสนับสนุนใหมีการ
คิดวิเคราะหสภาพพฤติกรรมของตนเอง สะทอนคิด
ปญหาและสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เพื่ อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอง และสามารถรับ
การรักษาโรคใหหายขาด ผลของการศึกษาจะชวย
ลดป ญ หาของผู ป ว ยแล ว ยั ง ช ว ยลดการแพร เ ชื้ อ
ปองกันวัณโรคดื้อยา ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น แนวทางการพั ฒ นาระบบงาน
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลผูปวยวัณโรค
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการเสริ ม สร า งพลั ง
อํานาจผูปวยวัณโรค โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองก อ นและหลั ง ทดลอง
ระหว า งผู ป ว ยวั ณ โรคในกลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ การ
เสริมสรางพลังอํานาจกับกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับ
การดูแลสุขภาพตามปกติ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการตรวจ
เสมหะไมพบเชื้อวัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะ
เขมขนระหวางผูปวยวัณโรคในกลุมทดลองที่ไดรับ
การเสริม สรา งพลัง อํานาจกั บกลุม เปรี ยบเทียบที่
ไดรับการดูแลสุขภาพตามปกติ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ใชกรอบแนวคิดการเสริมสรางพลัง
อํานาจของ Gibson (1993) 4 ขั้นตอนมาประยุกตในการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการดู แลผู ป วยวั ณโรครายใหม
ประกอบด วย (1) การค นพบสภาพการณ จ ริ ง
(Discovering Reality) เพื่อรวมกันคนหาปญหาตาง ๆ
ของพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยวั ณ โรค
(2) การสะท อ นความคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ
(Critical Reflection) โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ รวมกัน สรุปปญหาและรวม
วางแนวทางการแก ไ ขป ญ หาการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู ป ว ยวั ณ โรค (3) การ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม
(Taking Charge) เปนการตัดสินใจเลือกแนวทางใน
การแก ไ ขป ญ หาของผู ป ว ยวั ณ โรคแต ล ะบุ ค คล
ปรับปรุงพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมตาม
ขอตกลงที่ทํารวมกัน (4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติหนาที่ที่
มีประสิทธิภาพ (Holding On) โดยการสงเสริมใหผูปวย
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วั ณ โรคปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองต อ ไป
ภายหลังรับรูความสําเร็จในการจัดแกไขปญหา เมื่อ
ผู ป ว ยได รั บ การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจครบ 4
ขั้นตอนแลวผูปวยจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
เหมาะสม ถูกตอง และสงผลใหตรวจไมพบเชื้อใน
เสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน
วิธดี ําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุม
วัดกอน-หลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยา ง คือ ผูปว ย
วัณโรครายใหม ที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ ขึ้นทะเบียน
รักษาและรับการรักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาล
ราชบุ รี มี บ า นพั ก อาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดราชบุรี ขนาดตัวอยางไดมาจากการคํานวณ
ขนาดอิทธิพล (Effect size) 19 จากผลการศึกษา
ของ แอนนา สุมะโน (2550) มีคาขนาดอิทธิพล =
0.72 นํามาประมาณขนาดตัวอยางจากตารางขนาด
ตัวอยาง 20 ที่ D = 0.05, Power analysis =
0.80 ไดขนาดตัวอยางในแตละกลุมเทากับ 20 คน
เพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางในระหวาง
การทดลองและระหวางเก็บขอมูล จึงปรับเพิ่มขนาดของ
กลุมตัวอยางรอยละ 10 เปนจํานวนตัวอยางกลุมละ 22
คน สองกลุม 44 คน กลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับการ
เสริ ม สรา งพลั งอํ า นาจตามโปรแกรมที่พั ฒ นาขึ้ น
ส ว นกลุ ม เปรี ย บเที ย บได รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ตามปกติ กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย
จากรายชื่อผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกวัณโรค
โรงพยาบาลราชบุ รี ที่ ส ง ต อ มายั ง หน ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เทศบาล ในเขตอําเภอ
เมื อ งราชบุ รี โดยสมั ค รใจเข า ร ว มการวิ จั ย ตาม
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ประกาศ นํ า รายชื่ อ ไปตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต าม
เกณฑการวิจัยนํามาสุมตัวอยางอยางงาย โดยการ
จั บ ฉลากแบบไม แ ทนที่ เ ข า กลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบสลับกันไปทุกวันที่มีการขึ้นทะเบียน
ผูรับบริการจนครบจํานวนทั้ง 2 กลุม
เกณฑคัดเขา อายุ 20 ป – 65 ป รักษา
ดวยยาสูตร 2HRZE/ 4HR อานและเขียนภาษาไทย
ได ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน ได
มีโทรศัพทใชในการติดตอสื่อสารประจําวัน
เกณฑคัดออก มีผลขางเคียงของยารักษา
วัณโรคทําใหผูปวยไมสามารถทนตออาการจนตอง
หยุดยาระหวางการรักษา หรือมีการเปลี่ยนสูตรยา
ในการรักษา หรือยายที่อยูไปนอกเขตอําเภอเมือง
ราชบุรี
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริย ธรรมการวิ จัย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา เลขที่ 10-08-2558 ผูวิจัยชี้แจงผูเขารวม
โครงการใหทราบถึงสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเขารวมการศึกษาครั้งนี้ อธิบายกิจกรรมการ
วิจัย การตอบแบบสอบถามและขออนุญาตใชขอมูล
ผลการรั ก ษาเมื่ อ ครบ 2 เดื อ นทางเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร รวมทั้งอธิบายถึงการรักษาความลับ
ของผูใหขอมูล และการทําลายขอมูลเมื่อสิ้นสุดการ
วิ จั ย การอภิ ป รายหรื อ เผยแพร ข อ มู ล กระทํ า ใน
ภาพรวมและเฉพาะการนําเสนอเชิงวิชาการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน คือ
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ส ว นที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพสมรส ผูดูแลหรือพี่เลี้ยง
สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง จํานวน 18 ขอ ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงจากแบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามแผนการดูแล
สุ ข ภาพผู ป ว ยวั ณ โรคปอด ของ แอนนา สุ ม ะโน
(2550) โดยมี ผูทรงคุ ณวุ ฒิ 5 ท าน ประกอบดว ย
แพทยอายุรกรรมที่เชี่ยวชาญดานวัณโรค อาจารย
พยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการประยุกตใชแนวคิดการ
เสริมสรางพลังอํานาจ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการ
พยาบาลชุ ม ชน พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน และ
พยาบาลดานการดูแลผูปวยวัณโรค เพื่อพิจารณา
ความถู กต อง ความครอบคลุ มของเนื้อ หา ความ
เหมาะสมภาษาที่ใช เนื้อหาประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก (1) การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป (2) การไป
ตรวจตามนั ด ของผู ป ว ยวั ณ โรคปอด (3) การ
รับประทานยา (4) การปองกันการแพรกระจายเชื้อ
โรค มี ลั ก ษณะการวั ด แบบมาตรประมาณค า
(Rating Scale) 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติสม่ําเสมอ
ปฏิบัติเปนบางครั้ง และไมไดปฏิบัติ ใน 1 สัปดาหที่
ผ า นมา ค า ความตรงตามเนื้ อ ห า (Content
Validity Index: CVI) เทากับ 0.85 ทดลองใชกับ
ผูปวยวัณโรคที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง หาคาความ
เชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.77
สว นที่ 3 แบบบั น ทึ กผลการตรวจเสมหะ
ประกอบด ว ยตารางติ ด ตามผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของผูปวยวัณโรคที่
เปนกลุมตัวอยางเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขน 2
เดือนแรก
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง ได แ ก
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ เปนกิจกรรมที่
จั ด เป น ขั้ น ตอนประกอบด ว ยการให ค วามรู การ
แลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูรวมกัน การสาธิต
และสาธิตยอนกลับ ทบทวนการดูแลตนเองเพื่อให
ผูปวยวัณโรคและผูดูแลในครอบครัวไดคิดวิเคราะห
และตั ด สิ น ใจ เลื อ กวิ ธี ก ารจั ด การกั บ ป ญ หาของ
ตนเองได ในครั้งที่ 1 และ 2 ของกิจกรรมที่บาน
ของผู ป ว ยเฉพาะราย และการโทรศั พ ท ติ ด ตาม
ผูปวยในครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อสงเสริมใหผูปวยคงไว
ซึ่งการปฏิบัติการดูแลตนเองนําไปสูพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยางตอเนื่อง ใชระยะเวลา 4 สัปดาห
ทํากิจกรรม 4 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห
การดําเนินโปรแกรม
1. ขั้ น เตรี ย มการทดลอง ผู วิ จั ย เตรี ย ม
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ สรางเครื่องมือ
เตรียมกลุมตัวอยางโดยติดตอขออนุญาตผูเกี่ยวของ
เพื่อความรวมมือ ชี้แจงวัตถุประสงค วิธีดําเนินการ
ทดลอง และการเก็บรวบรวมขอมูล คัดเลือกกลุม
ตัวอยาง
2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผูวิจัยประสานงาน
กั บ หน ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ คื อ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเทศบาลในเขต
อําเภอเมืองราชบุรี เพื่อพาเขาพบกลุมตัวอยา งที่
เปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ที่บานผูปวย
เพื่ อชี้ แจงวัต ถุป ระสงค ของการวิ จัย ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย และการ
พิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง ลงนามยินยอมเขารวมวิจัย
พ ร อ ม ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล
แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองกอนทํา
การทดลองในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
เปนรายบุคคล สําหรับกลุมทดลองดําเนินการ ดังนี้

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 95

สั ป ด า ห ที่ 1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค น พ บ
สภาพการณจริง การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพื่อใหผูป วยทําความเขาใจ ยอมรับการเจ็บปว ย
รับ รู ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ ตนเองตามความเป น จริ ง
การวิ เ คราะห ป ญ หาที่ มี อ ยู ห รื อ เคยเกิ ด ขึ้ น เป น
กิจกรรมที่บานผูปวย โดยการใหความรู แกผูปว ย
และผูดูแล และแจกคูมือ “รูทันวัณโรค รวมหยุดยั้ง
วั ณ โรค” การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ให
คําปรึกษา เสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค
รว มกัน สาธิ ต และสาธิ ต ยอ นกลับ พฤติ ก รรมการ
รับประทานยาและการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
แลวทบทวนการดูแลตนเอง
สัปดาหที่ 2 กิจกรรมการตัดสิน ใจเลือก
วิ ธี ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง เป น
กิ จ กรรมที่ บ า นผู ป ว ย โดยการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ ร ว มกั น อภิ ป รายถึ ง ป ญ หา และ
อุ ป สรรคที่ พ บในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเอง เพื่ อ หาแนวทางและการตั ด สิ น ใจ แก ไ ข
ปญหาที่เหมาะสมแกผูปวยและผูดแู ล โดยการเลือก
วิธี ก ารที่นํ า ไปปฏิ บั ติ แ ล วเกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ หรื อ
ประสบความสําเร็จ
สั ป ดาห ที่ 3 กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ให
ผูปวยคงไวซึ่งการปฏิบัติการดูแลตนเองตอไป การ
ติด ตามผลการดู แลตนเองทางโทรศั พ ท โดยการ
ซักถามวิธีก ารแกไขป ญหาที่นําไปปฏิ บัติแล วเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ประสบความสํ า เร็ จ ป ญ หา
อุปสรรค และใหกํา ลังใจในการปฏิบัติ พฤติกรรม
การดูแลตนเองที่เหมาะสม สรุปเปนพันธะสัญญา
ขอผูกพันในการปฏิบัติตอเนื่องตลอดเวลาการรักษา
6 เดื อน เพื่อไปสูพฤติ กรรมการดูแลตนเองอยา ง
ตอเนื่อง
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สั ป ดาห ที่ 4 กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ให
ผูปวยคงไวซึ่งการปฏิบัติการดูแลตนเองตอไป การ
ติดตามผลการดูแลตนเองทางโทรศัพท สอบถาม
ผูปวยถึงการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองตาม
พันธะสัญญา ปญหาและอุปสรรคที่พบ และวิธีการ
แกไขหากเปนวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม ผูวิจัยกลาว
ชมเชย สนับสนุน และกระตุนเตือนเพื่อใหเกิดการ
ดูแลตนเองอยางตอเนื่อง
สั ป ดาห ที่ 5-7 ผู ป ว ยวั ณ โรคปฏิ บั ติ
กิจ กรรมพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเมื่ อ อยู ที่ บ า น
ตามพันธะสัญญา
สั ป ดาห ที่ 8 การติ ด ตามประเมิ น ผลที่
บา นผู ปว ย โดยให ทํา แบบสอบถามพฤติ กรรมใน
การดูแลตนเองและประเมินผลการตรวจเสมหะของ
ผูปวยวัณ โรค ตามแนวทางการรักษาวัณ โรคของ
โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อไดรับการรักษาครบ 2 เดือน
ทางเครือขายคอมพิวเตอร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง ดังนี้
1. เสนอโครงรางวิทยานิพนธที่ผานการ
พิ จ ารณาแล ว ให ค ณะกรรมการประเมิ น ผล
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
พยาบาลศาสตร เพือ่ พิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การวิจัย
2. เก็บขอมูลหลังจากผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริย ธรรมการวิ จัย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 10-08-2558 โดยนําหนังสือจาก คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ถึงสาธารณสุขอําเภอเมืองราชบุรี
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในเขต
อําเภอเมืองราชบุรี
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3. เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การ
ประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐม
ภู มิ คื อ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาตํ า บล และ
เทศบาลในเขตอําเภอเมืองราชบุรี เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการวิจัย
4. ผูวิจัยรวบรวมทะเบียนรายชื่อผูปวยที่
ได รั บ ก าร ส ง ต อข อมู ล โด ยร ะ บบ เค รื อข า ย
คอมพิวเตอร จากทะเบียนรายชื่อผูปวยที่มาตรวจ
รักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศูนยราชบุรี สง
ตอมายังหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิใน
แตละสัปดาห คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบั ติ
ตามเกณฑที่กําหนด เขารวมโครงการวิจัย ดังนี้
4.1 ตรวจสอบรายชื่อ ผู ปว ยรายใหม
เรี ย งรายชื่ อ ตามเลขระเบี ย นผู ป ว ย จากนั้ น นํ า
รายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑในการคัด
เขาการวิจัย (Inclusion criteria)
4.2 นํามาสุมตัวอยางอยางงายโดยการ
จับฉลากแบบไมแทนที่เขากลุม ทดลองวันละ 4 คน
เพื่อใหผูปวยไดรับ Intervention อยางสม่ําเสมอ
และเขากลุมเปรียบเทียบวันละ 4 คน จนครบกลุม
ละ 22 คน
5. ผู วิ จั ย ป ร ะ ส า น ง า น เ จ า ห น า ที่
สาธารณสุข ผูรับผิดชอบการติดตามผูปวยวัณโรค
ของหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในเขต
อํ า เภอเมื อ งราชบุ รี เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห
โทรศัพทประสานขอความสมัครใจในการรวมการ
วิ จั ย เบื้ อ งต น หากไม ส มั ค รใจจะยกเลิ ก เป น กลุ ม
ตัวอยาง คงไดรับบริการตามปกติในระบบบริการ
ผู ป ว ยวั ณ โรคต อ ไป และเข า พบกลุ ม ตั ว อย า งที่
ยินยอมรวมโครงการวิจัย ที่บานผูปวย ผูวิจัยชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการ
วิ จั ย ระยะเวลาในการทํ า วิ จั ย เมื่ อ ผู ป ว ยยื น ยั น
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สมัครใจรวมกิจกรรม และลงนามยินยอมเขารวม
วิจัยแลว ไดใหตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองกอนทํา
การทดลองในกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
เปนรายบุคคล
6. กํ าหนดระยะเวลาดํ าเนิ นการทดลอง
ระยะเวลา 4 สัปดาห ทํากิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง และเก็บ
ขอมูลตามแบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองใน
สัปดาหที่ 8 ที่บานผูปวย ทั้งกลุมทดลอง และกลุม
เปรี ย บเที ย บ แต ใ นกลุ ม เปรี ย บเที ย บหลั ง ตอบ
แบบสอบถามพฤติ กรรมในการดู แลตนเอง ผู วิ จั ยให
ความรูพรอมมอบคูมือการดูแลตนเองของผูปวย วัณโรค
เพิ่ ม เติ ม จากการบริ ก ารตามปกติ ข องเจ า หน า ที่
สาธารณสุข และยุติสัมพันธภาพ
7. เก็ บ ข อ มู ล ผลการตรวจเสมหะของ
ผูปวยวัณ โรค ตามแนวทางการรักษาวัณ โรคของ
โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อไดรับการรักษาระยะเขมขน
ครบ 2 เดือน จากขอมูลทางเครือขายคอมพิวเตอร
บันทึกในแบบบันทึกผลการตรวจเสมหะโดยผูวิจัย
8. ในระหวางการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
ถอนตัวออกจากกลุมทดลองกอนสิ้นสุดการทดลอง
จํ า นวน 2 คน เนื่ อ งจากมี อ าการแพ ย าวั ณ โรค
จํานวน 1 คน ยายที่อยู จํานวน 1 คน จึงคงเหลือ
กลุมตัวอยางในการทดลองครั้ งนี้ จํานวน 42 คน
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เปนกลุมทดลอง จํานวน 20 คน กลุมเปรียบเทียบ
จํานวน 22 คน
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล โ ด ย ใ ช โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรสํ าเร็จรู ป ใชส ถิติเชิงพรรณนา แจก
แจงความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ใชสถิติวิเคราะห Chi-square และ
Fisher’s exact test เพื่ อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคุณลักษณะทางประชากร อัตราการ
ตรวจเสมหะไม พบเชื้อเมื่ อสิ้ น สุด การรัก ษาระยะ
เขมขนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรี ย บเที ย บด ว ยสถิ ติ Independent t-test
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ผลการวิจัย
คุณลักษณะทางประชากร
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ ม
ตัวอยางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบว า
อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส
และผูดูแลหรือพี่เลี้ยง ของทั้ง 2 กลุมไมพบความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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Table 1. Demographic characteristics of intervention group and comparison group
Demographic
Characteristics
Age (years)
(Mean±Standard deviation)
20-30
31-40
41-50
> 50
Sex
male
female
Education
primary school
high school
Occupation
no occupation
labor
trade, official, farmer
Marital status
single
marry
widow
Caregiver*
volunteer
relative
* Fisher’s exact test

Intervention group
(n = 20)
number
%
(47.90 + 10.82 )
02
10.00
02
10.00
05
25.00
11
55.00
12
08
14
06
05
11
04
06
11
03
03
17

60.00
40.00
70.00
30.00
25.00
55.00
20.00
30.00
55.00
15.00
15.00
85.00

Comparison group
(n = 22)
number
%

x2

p

0.38

0.37

0.00

0.60

2.57

0.09

0.03

0.86

0.08

0.37

-

0.09

(47.09 + 10.09)
02
009.05
02
009.05
08
036.40
10
045.50
13
09
10
12
05
15
02
04
17
01
00
22

059.10
040.90
045.00
055.00
022.70
068.20
009.10
018.20
077.30
004.50
000.00
100.00

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 99

การทดสอบผลของโปรแกรม
การ ทด สอบ กา รเป ลี่ ย นแป ลงของ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง และอั ต ราการตรวจ
เสมหะไมพบเชื้อวัณโรค ระหวางกลุมทดลองและ
กลุ ม เปรี ย บเที ย บ ในระยะก อ นทดลอง หลัง การ
ทดลอง พบวา

1. กลุ ม ทดลองมี การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการดูแลตนเองมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 10.17,
p < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2

Table 2. Self-care behavior scores of intervention group and comparison group
Self-care
n
Behaviors
Intervention 20
Group
Comparison 22
Group

Before
M (SD)
22.15 (3.05)

After
M (SD)
32.75 (2.55)

Change Score
d (SD)
-5.60 (2.26)

28.41 (2.74)

28.18 (2.56)

-0.23 (0.27)

2. เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตรวจเสมหะ
ไมพบเชื้อวัณโรค เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข มขน
2 เดือนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

t
p (1- tailed)
10.17
<0.001

ดวย Fisher’s exact test พบวา ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3

Table 3. Sputum conversion rate of intervention group and comparison group
Sputum Examination

n

Negative
number
%

Intervention Group

20

20

100.00

0

0.00

Comparison Group

22

20

090.90

2

9.10

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า การเสริ ม สร า งพลั ง
อํ า นาจในการดู แ ลผู ป ว ยวั ณ โรคโดยประยุ ก ต
แนวคิ ด ของ Gibson (1993) ทํา ให ก ลุ มทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองมากกวา

Positive
number
%

p
0.49

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (t = 10.17, p < 0.001) เมื่อศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองรายดาน พบวาเฉพาะพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป และดานการ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อหลังการทดลองมีพฤติกรรม
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การดู แลตนเองเพิ่ มขึ้ นอยู ในระดั บดี เนื่ องจากการ
เสริมสรางพลังอํานาจดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การ
ค นพบสภาพการณ จริ ง ทํ าให กลุ มทดลองรู ป ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองตามความเปนจริง วิเคราะห
ปญหาอุปสรรคที่มีอยูหรือเคยเกิดขึ้น (2) การสะทอน
ความคิ ดอย างมี วิ จารณญาณ ทํ าให เกิ ดการพั ฒนา
ความรู ค วามสามารถในการดู แลตนเอง โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ รวมกันระหวาง
ผูปวย ผูดูแล และพยาบาลผูวิจัย สรุปปญหาและรวม
วางแนวทางการแกไขปญหา (3) การตัดสินใจเลือกวิธี
ปฏิ บัติ กิ จกรรมที่เหมาะสมเฉพาะราย สงผลใหกลุ ม
ทดลองตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขปญหาที่ตนเองคิดวา
เหมาะสมและดี ที่ สุ ด นํ าไปเป นแนวทางในการดู แล
ตนเองได (4) การคงไว ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ มี
ประสิทธิภาพ จากการรับรูความสําเร็จในการจัดการ
แกไขปญหาด วยตนเองเปนระยะ ๆ ตลอดการไดรั บ
โปรแกรมการเสริมพลัง อาจทําใหผูปวยมีความมั่นใจ
รูสึกถึงคุณคาในตนเอง สงผลใหมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ ดีมากขึ้ นอยางต อเนื่ อง และอั ตราการตรวจ
เสมหะไม พบเชื้ อวั ณโรคมากกว ากลุ ม เปรี ยบเที ยบ
สอดคลองกับงานวิจัยของเพียงใจ ดอนคํามูล (2555) ที่
ศึกษาประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการเสริมสราง
พลังอํานาจเพื่อความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการ
รักษาของผูที่เปนวัณโรคปอดในระยะเขมขนของการ
รักษา โรงพยาบาลลําปาง พบวาหลังไดรับโปรแกรมการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ผูวัณโรคมีความรวมมือในการ
ปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาสม่ําเสมอถูกตองเพิ่มขึ้น
และผลการตรวจเสมหะพบเชื้อเปลี่ยนจากบวกเปนลบ
อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไมพบความ
แตกตางของผลการตรวจเสมหะ โดยกลุมทดลอง
ทั้ ง หมดตรวจเสมหะไม พ บเชื้ อ วั ณ โรค ส ว นกลุ ม
เปรียบเทียบตรวจเสมหะไมพบเชื้อวัณโรค รอยละ

September - December 2017 Vol. 31 No.3

90.90 ถึงแมกลุมทดลองจะมีพฤติกรรมการดูแ ล
ตนเองที่ เ ปลี่ ย นไปดี ก ว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บ ทั้ ง นี้
เนื่องจากขอจํากัดในจํานวนผูปวยที่รวมการวิจัยใน
แต ล ะกลุ ม ยั ง มี จํ า นวนไม ม ากพอที่ จ ะพบความ
แตกต า งของอั ต ราการตรวจเสมหะไม พ บเชื้ อ ใน
ระยะเขมขนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับงานวิจัยของแอนนา สุมะโน (2550) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมการเยี่ ย มบ า นต อ การปฏิ บั ติ ต าม
แผนการดูแลสุขภาพผูปวยวัณโรคปอด อําเภอศรี
ราชา ชลบุรี พบวาอัตราการตรวจเสมหะไมพบเชื้อ
วัณโรคเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเขมขนของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมที่เขารวมการทดลองครบ
ตามโปรแกรม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
งานวิจัยนี้เปนการนําแนวคิดการเสริมสราง
พลังอํานาจมาประยุกตใชในผูปวยวัณโรค ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีเพิ่มขึ้น โดย
สงเสริมพัฒนาความสามารถของผูปวยในการแกปญหา
ด วยตนเอง สามารถใช ทรั พยากรที่ จํ าเป นในการ
ดํ ารงชี วิ ต เพื่ อให เกิ ดความเชื่ อมั่ นในตนเอง รู สึ กว า
ตนเองมี อํานาจ สามารถควบคุมกําหนดวิถีชีวิตความ
เปนอยูของตนเอง สงผลใหผูปวยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจั ดการสุ ขภาพและรั บผิ ดชอบตนเอง เกิ ด
ความรูสึกภาคภูมิใจ เห็นคุณคาตนเอง พัฒนาทักษะใน
การแกปญหา มีสวนรวมในการตัดสินใจ มีอิสระที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองใหดีขึ้น
ทราบถึงจุดดี จุดดอย และแนวทางที่จะพัฒนาตนเอง
ตอไปในอนาคต
งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง ไดแก การเสริมสราง
พลังอํานาจมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ชัดเจน อีกทั้ง
ยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงบทบาทของ
พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพ โดยมีบทบาท
เป น ผู ช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ข อ มู ล ที่ เ หมาะสมกั บ
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ความตองการของผูปวย สงเสริมใหผูปวยมีความ
เชื่อมั่นมีอิสระในการตัดสินใจ แกไขปญหา สงเสริม
ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ค วามคิ ด และการ
วิเคราะหปญหาที่เปนจริง โดยดึงศักยภาพที่มีอยูมา
ใชในการดูแลสุขภาพของตน เพื่อสงเสริมใหผูปวย
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางสม่าํ เสมอและ
ตอเนื่อง
งานวิจัยนี้มีจุดออน ไดแก วัณโรคเปนโรค
ติ ดเชื้ อที่ สามารถติ ดต อกั นได ในครอบครั ว ควรให
ครอบครั วมี ส วนร วมในการดู แลผู ป วย และมี การ
ติดตามประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยางตอเนื่องจาก อสม. หรือผูดูแล เพิ่มเติม
จากการใช แบบสอบถามพฤติ กรรมการดู แลตนเอง
เนื่ องจากวั ณโรคต องใช ระยะเวลาในการรั กษานาน
ผูปวยบางรายอาจหยุดยา หรือมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ไมถูกตองกอนครบการรักษา 6 เดือน
สรุป การเสริมสรางพลังอํานาจในผูปวยวัณ
โรค ควรมีการศึกษาผลในระยะยาวและใหครอบครัว
หรือผูดูแลมีสวนรวมในการดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางถูกตองเหมาะสมตลอด
การรักษา สําหรับแนวทางในการดูแล ผูวิจัยซึ่งเปน
พยาบาลมี บทบาทช วยเหลื อ สนั บสนุ นส งเสริ มให
ผูปวยเกิดการเรียนรู มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ป ญหา และดู แลสุ ขภาพของตน จะทํ าให ผู ป วยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สงผลให หายจากโรค มี คุณภาพชี วิตที่ ดี ขึ้น ภายใต
ขอจํากัดที่มีอยูตอไป
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
โปรแกรมการเสริ มสร างพลั ง อํา นาจใน
การดู แ ลผู ป ว ยวั ณ โรคนี้ มี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น
กิจกรรมที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทการใหบริการ
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สุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ใ นชุ ม ชน สามารถเป น
แนวทางใหพยาบาลนําไปใชในการเยี่ยมบาน หรือ
ใหการดูแลผูปวยวัณโรคในคลินิก เพื่อชวยใหผูปวย
จั ด การแก ไ ขป ญ หาได ด ว ยตนเอง ให ผู ป ว ยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง ชวยใหการรักษาโรคหายขาด ลดการแพร
เชื้อ ปองกันวัณโรคดื้อยา ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น จึงมีขอเสนอแนะนําไปใช ดังนี้
1. พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนตลอดจน
บุคลากรในทีมสุขภาพ สามารถนําการเสริมสราง
พลั งอํ า นาจไปประยุ ก ต ใ ช กั บ ผู ป ว ยวั ณ โรค ซึ่ ง มี
แนวโนมในการเกิดการระบาดในชุมชนเพิ่มขึ้น โดย
ปรับแนวทางในการดูแลผูปวย สงเสริมใหผูปวยมี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ ถู ก ต อ งโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในดานการดูแลสุขภาพ
โดยทั่วไป และดานการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ซึ่งเปนสิ่ งจํ าเป นและมี ประโยชน ตอผู ปว ยในการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระยะยาว อีกทั้งพยาบาลควร
ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพ
ครอบครั ว และชุม ชน โดยเน น ให เ ห็น ถึ งผลลั พ ธ
ของการมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสม เพื่อใหผูปวยคงไวซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ดี
2. พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนตลอดจน
บุคลากรในทีมสุขภาพ สามารถนําการเสริมสราง
พลังอํานาจ ไปประยุกตใชกับผูปวยโรคติดตอ หรือ
โรคเรื้อรังอื่นๆ ในชุมชน โดยพยาบาลหรือบุคลากร
ในที ม สุ ข ภาพ มี บ ทบาทช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
สงเสริมใหผูปวยเกิดการเรียนรู รับรู และทําความ
เขาใจ ยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง ตาม
สภาพที่เปนจริง จนสามารถดูแลตนเองไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสบความสํ า เร็ จ นํ า ไปสู
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง
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3. ผูบริหารทางการพยาบาลสามารถนํา
ผลการศึกษามาพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรค
ใหมีประสิทธิภาพ โดยเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาศักยภาพผูใหบริการสุขภาพ และผูใชบริการ
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาได ต รงตามความต อ งการของ
ผูใชบริการรักษา สามารถลดขั้นตอนการใหบริการ
เป น การลดต น ทุ น ด า นสุ ข ภาพของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในทุกระดับตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยนี้มีจํากัดในระยะเวลาการศึกษา
และจัดกิจกรรม และติดตามผลการรักษาจากการ
ตรวจเสมหะในระยะเวลา เพียง 2 เดือน อยางไรก็
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มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่มารับบริการ ณ แผนกผูปวยนอกศัลยกรรมและหนวยตรวจคลินิกพรีเมียม คณะ
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 120 คน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามขอมูลส วนบุคคล แบบสอบถามประเมินภาวะโรครว ม
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
แบบสอบถามความรูเรื่องโรคและการผาตัด แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสอบถามภาวะ
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
สุขภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายและสถิติวิเคราะหจําแนกประเภท
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูเขารวมการวิจัยมีภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี (ത =
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
55.82, S.D. = 5.11) ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมภาวะสุขภาพดีและไมดีของผูปวยภายหลังไดรับการผาตัด
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ไดแก อายุ ระดับสมรรถภาพของหัวใจกอนผาตัด คาการบีบตัวของหัวใจ ภาวะ
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
โรครวม ความรูเรื่องโรคและการผาตัด และพฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถทํานายกลุมผูปวยที่ มีภาวะ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
สุขภาพไมดีไดถูกตองรอยละ 93.3 และกลุมผูปวยที่มีภาวะสุขภาพดีไดถูกตองรอยละ 96.7 สมการนี้สามารถ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
ทํานายการเปนสมาชิกกลุมไดถูกตอง โดยเฉลี่ยรอยละ 95.8
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ผลการศึกษานี้สามารถนําไปพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมความรูเรื่องโรค พฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
สําหรับผูปวยผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คาสาคัญ: พหุพฤติกรรมเสี่ยง/ทุนชีวิต / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คําสําคัญ: วิเคราะหจําแนกปจจัย, ภาวะสุขภาพ, ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
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A Discriminant Analysis of Factors Affecting Health Status among Patients
After Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Teepatad Chintapanyakun*
Noraluk Ua-Kit**
ABSTRACT
Background: Coronary artery bypass grafting (CABG) is one of the primary
treatments for coronary artery disease (CAD) and is recognized as one of the most
common surgical procedures. This surgery has an impact on the health status of patients
who undergo it.
Objective: This research aimed to assess CABG patient health status and examine
related discriminating factors of health status.
Method-Material: One hundred and twenty patients who had undergone CABG
(both males and females) more than 18 years old were purposively recruited from the
surgical and specialty clinics at Ramathibodi Hospital, Bangkok. Questionnaires collected
demographic information and information on comorbidity, knowledge of disease and
operation, and self-care behavior, and included questions of the short form-36 health
survey (SF-36) questionnaire. Data were described/analyzed descriptively and through
discriminant analysis.
Results: The mean health status score by patients who had undergone CABG was
good (ത = 55.82, S.D. = 5.11). Variables that discriminated health status included age,
NYHA-functional class, ejection fraction, comorbidity, knowledge of the disease, and selfcare behavior. These variables predicted bad and good health status 93.3 and 96.7 percent
of the time. On average, the equation of discriminate factors helped predict correct results
95.8 percent of the time.
Conclusion: The discriminate factors identified can help in designing programs to
develop knowledge and self-care behavior by patients who have undergone CABG.
Keywords: discriminant analysis of factors, health status, coronary artery bypass graft surgery
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บทนํา
โรคหลอดเลือดหัวใจเปนปญหาสาธารณสุข
ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในประเทศพั ฒ นาแล ว และประเทศที่
กําลังพัฒนา จากขอมูลสถิติของสมาคมโรคหัวใจ
สหรั ฐอเมริ กาพบวาประชากรที่ เจ็ บป วยด วยโรค
หลอดเลือดหัวใจมีจํานวนถึง 17.3 ลานคน และ
คาดการณวาจะเพิ่มเปน 23.6 ลานคนในป ค.ศ.
2030 นับวาเปนสาเหตุการเจ็บปวยและมีอัตราการ
ตายเปนอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใน
ป ค.ศ. 2014 มีอัตราการตายจํานวน 375,000 คน
ตอป1 สอดคลองกับสถิติของประเทศไทย พบวา
ตั้งแตปพ.ศ. 2555-2557 มีอัตราการตายในผูปวย
กลุมโรคหลอดเลือดหัวใจตอประชากร 100,000
คนคิดเปนอัตรา 32.9, 38.1 และ 38.5 ราย
ตามลําดับ2 ซึ่งรอยละ 90 มีสาเหตุจากหลอดเลือด
แดงโคโรนารี ย อุ ด ตั น จากการแตกคราบไขมั น
ร ว มกั บ การมี ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น จนเกิ ด ภาวะหลอด
เลือดหัวใจตีบ สงผลใหไมมีการไหลเวียนของเลือด
ที่ ไ ปเลี้ ย งกล า มเนื้ อ หั ว ใจ ทํ า ให เ กิ ด อาการเจ็ บ
หนาอกหรือในกรณีเกิดลิ่มเลือดอุดตันสมบูรณจะ
เกิ ด กล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น 3 วิ ธี ก าร
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในปจจุบันมี 3 วิธีคือ
การรักษาดวยการใชยา การขยายหลอดเลือดดวย
บอลลูนหรือใสขดลวด และการรักษาดวยการผาตัด
ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery
bypass graft: CABG) โดยการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจเปนวิธีที่นิยมมากที่สุด 4 เปาหมาย
หลักเพื่อนําเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจใหมากขึ้น
บรรเทาอาการเจ็บหนาอก ปองกันกลามเนื้อหัวใจ
สวนที่ยังดีอยูไมใหมีการสูญเสียมากขึ้น ปองกันการ
เสียชีวิต และเพิ่มความสามารถในการทํากิจกรรม
สงผลใหผูปวยมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น5,6
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ภาวะสุขภาพ (health status) เปนความ
สามารถในการทําหนาที่ของรางกายและจิตใจตาม
การรับรูของตนเอง 7 ภาวะสุขภาพของผูปวยหลัง
ผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจก็ เ ช น กั น
ครอบคลุมการประเมินภาวะสุขภาพ 2 ดาน คือ
ดานรางกายประกอบดวย 5 มิติ ไดแก การทํา
หนา ที่ข องรา งกาย บทบาทถูก จํา กัด เนื่ องจาก
ปญหาทางดานรางกาย การรับรูเกี่ยวกับอาการ
ปวด ความมีชีวิตชีวา และการรับรูภาวะสุขภาพ
โดยทั่วไป และดานจิตใจประกอบดวย 3 มิติ ไดแก
หนาที่ทางสังคม ภาวะสุขภาพจิต และบทบาทถูก
จํากัดเนื่องจากปญหาทางดานอารมณ8
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะ
สุ ข ภาพของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย ง
หลอดเลือดหัวใจพบวา ภาวะสุขภาพดานรางกาย
ผูปวยมักมีอาการหอบเหนื่อย อาการเจ็บหนาอก มี
ปญหาการนอนหลับ และขอจํากัดการเคลื่อนไหว
และการออกกําลังกาย9,10 ตอมาเมื่อเขาสูเดือนที่ 6
ผูปวยบางรายจะมีอาการหอบเหนื่อย อาการเจ็บ
หนาอกดีขึ้น และสามารถเคลื่อนไหวและออกกําลัง
กายได ม ากขึ้ น 11 แต ก ารศึ ก ษาของวิ ภ าวรรณ
กุล วงษ 11 พบวา การรั บรู เ กี่ย วกับ อาการเจ็ บปวด
ความมีชีวิตชีวา การรับรูภาวะสุขภาพโดยทั่วไป
ของผู ป ว ยภายหลั ง ได รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย ง
หลอดเลือดหัวใจไปแลว 1 เดือนและ 6 เดือนไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อถึง
ระยะเวลา 1 ปหลังผาตัด ผูปวยกลับมีอาการเจ็บ
หนาอกจากภาวะกลามเนื้อหัวใจตายและภาวะหัว
ใจเตนผิดจังหวะเพิ่มขึ้น12 ทําใหผูปวยตองกลับมา
รักษาตัวตอที่ โรงพยาบาลและไดรับ การผาตัดซ้ํ า
รอยละ 15-1813 สวนภาวะสุขภาพดานจิตใจ พบวา
ผูปวยภายหลังไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอด
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เลือดหัวใจใน 1 เดือนแรกมีภาวะซึมเศราโดยเฉลี่ย
รอยละ 60 และเมื่อเวลาผานไป 6 เดือน ภาวะ
ซึมเศราลดลงเหลือรอยละ 40 และยังมีระดับภาวะ
ซึมเศราอยูรอยละ 44 นานถึง 9 เดือน14 อีกทั้ง
ผูปวยมีความวิตกกังวลระดับมาก โดยเฉลี่ยรอยละ
50 ใน 7 วันแรกหลังผาตัด และเมื่อระยะเวลาผาน
ไป 2 เดื อ น ระดั บ ความวิ ต กกั ง วลของผู ป ว ยจะ
ลดลงเหลือ ร อยละ 24 และยั ง มี ระดั บความวิ ต ก
กัง วลของผู ป วยอยู ร อยละ 22 นานถึ ง 1 ป จาก
การศึกษาของวิภาวรรณ กุลวงษ11 พบวาปจจัยดาน
ภาวะสุ ข ภาพทางด า นจิ ต ใจ บทบาทถู ก จํ า กั ด
เนื่องจากปญหาทางดานอารมณ การทําหนาที่ทาง
สั ง คมของผู ป ว ยภายหลั ง ได รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจไปแลว 1 เดือน และ 6 เดือน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับ Lavdaniti, Tsiligiri, Palitzika, Chrysomallis,
Marigo, & Drosos15 ที่ไดติดตามประเมินภาวะ
สุ ข ภาพของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย ง
หลอดเลือดหัวใจเปนระยะเวลา 18 เดือน พบวา
การทําหนาที่ของร างกาย การรับรูเกี่ยวกับอาการ
ปวด การรับ รูภ าวะสุ ขภาพโดยทั่ วไป หน าที่ ทาง
สังคมและภาวะสุขภาพจิต ยังมีภาวะสุขภาพไมดีซึ่ง
ส ง ผลกระทบต อ กิ จ วั ต รประจํ า วั น และการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง10 จากที่กลาวขางตน
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นร า งกายและจิ ต ใจของ
ผูปวยภายหลังไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลื อ ดหั ว ใจอาจส งผลกระทบด า นลบโดยตรงต อ
ภาวะสุ ข ภาพ ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ระยะที่ ผู ป ว ยมี ก าร
เปลี่ยนผานของภาวะสุขภาพขณะที่ผูปวยมีความ
เจ็บปวยหลังไดรับการผาตัด
ดังนั้น การศึ กษาวิ เ คราะห จํา แนกป จจั ย ที่
สงผลตอภาวะสุขภาพของผูปวยภายหลังไดรับการ
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ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ สามารถนําไป
วางแผนการพยาบาลที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาของ
ผูปวยหลังผาตัด โดยเฝาระวัง ปองกันและจัดการ
กับปจ จัยที่ส งผลกระทบตอ ภาวะสุขภาพ เพื่อให
ผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพ มี
ชีวิ ต ที่ย าวนานมากขึ้ น และมี ภาวะสุข ภาพที่ ดี ขึ้ น
ทั้ ง นี้ ภ าวะสุ ข ภาพของผู แ ต ล ะคนย อ มมี ค วาม
แตกตางกันขึ้นอยูกับสถานการณ เงื่อนไขของการ
เปลี่ยนผานและการยอมรับที่แตกตางกัน จะสงผล
ใหผูปวยประเมินและตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม
ใหเหมาะสมที่สุด16
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยที่
ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สามารถจําแนก
ภาวะสุขภาพดีและไมดีของผูปวยที่ไดรับการผาตัด
ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
สมมุติฐานการวิจัย
อายุ ระดับสมรรถภาพของหัวใจกอนผาตัด
คาการบีบตัวของหัวใจ ภาวะโรครวม ความรูเรื่อง
โรคและการผาตัด และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สามารถรวมกันจําแนกภาวะสุขภาพดีและไมดีของ
ผูปวยภายหลังไดรับ การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจได
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ป ระยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี ก าร
เปลี่ ย นผ า น 16 ร ว มกั บ การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการเปลี่ยนผาน ไดอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของบุ ค คลจากสภาวะหนึ่ ง ไปสู อี ก สภาวะหนึ่ ง ที่
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หลีกเลี่ยงไมไดในแตละชวงของชีวิต ถาสามารถทํา
ความเขาใจกับสถานการณการเปลี่ยนผาน มีการ
รับ รู ถึ งป จ จั ยเงื่ อ นไขการเปลี่ย นผ านร ว มกั บ การ
เตรียมตัวที่ดียอมสามารถเปลี่ยนผานไปสูสภาวะ
ใหมไดงาย และเกิดผลลัพธที่ดีตอสุขภาพซึ่งมโน
ทัศนของทฤษฎีการเปลี่ยนผาน มีดังนี้
ธรรมชาติ ข องการเปลี่ย นผา น เป น
กระบวนการที่ซับซอนและมีหลายมิติ ในการศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาการเปลี่ยนผานตามภาวะสุขภาพ
และการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายหลังไดรับ
การผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ จากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีรวมกับการทบทวนวรรณกรรมพบวา
1. อายุ เปนปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
ภาวะสุขภาพ จากการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่มีอายุนอย
กวา 55 ป สามารถกลับมาดําเนินกิจวัตรประจําวัน
ไดเร็วกวา และสามารถกลับไปทํ างานได เร็วกว า
ผูปวยที่มีอายุมากกวา 55 ป17
2. ระดั บ สมรรถภาพของหั ว ใจก อ น
ผาตัด เปนการประเมินระดับสมรรถภาพของหัวใจ
โดยประเมิ น จากความสามารถในการทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวันของ New York Heart Association
Functional Classification (NYHA-FC) พบวา
ระดั บ สมรรถภาพของหั ว ใจก อ นผ า ตั ด ส ง ผลต อ
ภาวะสุขภาพผูปวยที่ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ11
3. ค า ก า ร บี บ ตั ว ข อ ง หั ว ใ จ เ ป น
อัตราสวนรอยละของปริมาณเลือดที่บีบตัวออกจาก
หั ว ใจ พบว า ค า การบี บ ตั ว ของหั ว ใจก อ นผ า ตั ด
สามารถทํานายภาวะสุขภาพของผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .001)18
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4. ภาวะโรคร ว ม เป น ภาวะโรคต า งๆ
ของผู ปวยที่ สงผลตอภาวะสุขภาพภายหลังไดรั บ
การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ 11 จาก
การศึกษาพบวาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคอวน และโรคไขมันในเลือดสูง สงผลตอภาวะ
สุขภาพดานรางกายของผูปวย โดยภาวะโรครวมมี
ความสั ม พั น ธ ท างลบกั บ การฟ น ตั ว และภาวะ
สุ ข ภาพของผู ป ว ยอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(r = -.230, p < .05)19
เงื่อนไขการเปลี่ยนผาน เปนปจจัยที่มีผล
ตอการสงเสริมและยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนผาน
มี 3 ดาน ไดแก เงื่อนไขดานบุคคล ดานชุมชนและ
ดานสังคม โดยผูวิจัยเลือกศึกษาเงื่อนไขดานบุคคล
จากกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ร ว มกั บ การทบทวน
วรรณกรรม พบวา
1. ความรูเรื่องโรคและการผาตัด เปน
ความรู ค วามเข าใจเกี่ย วกับ โรคและการผ าตั ด มี
การศึกษาพบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ ขณะรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล
ขาดความรู เ กี่ ย วกั บ โรค แนวทางการรั ก ษาและ
วิธี การปฏิ บัติ ตัว รวมถึ งการใหข อมู ลที่ ไ มชัดเจน
และไม ต อ เนื่ อ งของพยาบาล ทํ า ให ผู ป ว ยขาด
ความรูความเขาใจในเหตุการณคุกคามที่จะเกิดขึ้น
ทําใหแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสม
ออกมาสงผลตอภาวะสุขภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจของผูปวย20
2. พฤติกรรมการดูแลตนเอง เปนการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลเริ่มกระทําดวยตนเองเพื่อ
รัก ษาไว ซึ่ งชี วิ ต และสุ ข ภาพของตน 21 และพบว า
พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวก
กับภาวะสุขภาพของผูปวยภายหลังไดรับการผาตัด
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เบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(r = .678, p < .05)22
รูปแบบการตอบสนอง สามารถประเมิน
ได ทั้ ง กระบวนการและผลลั พ ธ โดยดั ช นี ชี้ วั ด
กระบวนการเป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให ผู ป ว ยนํ า ไปสู ก ารมี
สุขภาพที่ดี สวนดัชนีวัดของผลลัพธถือวาเปนผลมา
จากกระบวนการเปลี่ยนที่เสร็จสมบูรณแลว ดังนั้น
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาผลลั พ ธ ข อง
กระบวนการเปลี่ยนผานคือ ภาวะสุขภาพของผูปวย
ภายหลังไดรับการผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และ
พบวา ภาวะสุขภาพของผูปวยภายหลังไดรับการ
ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในชวง 1 เดือน
กับ 6 เดือนแรกหลังผาตัด ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ11 ผูปวยยังมีปญหาภาวะสุขภาพ
ดานรางกายและจิตใจภายหลังกลับไปพักฟนตอที่
บาน ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาภาวะสุขภาพของผูปวยที่
ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในชวง
6-12 เดือนหลังผาตัด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คื อ ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การผ า ตั ด
ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ มารั บ บริ ก าร ณ
แผนกผูปวยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลสังกัดของ
รัฐระดับตติยภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร
ตัวอยางวิจัย คือ ผูปวยที่ไดรับการผาตัด
ทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจทั้งเพศชายและหญิงที่
มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มารับบริการ ณ แผนก
ผูปวยนอกศัลยกรรมและหนวยตรวจคลินิกพรีเมียม
ศัลยกรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล การกําหนดขนาดตัวอยาง
ผูวิจัยใชขนาดตัวอยาง คือ 5-20 เทาตอ 1 ตัวแปร
ที่ศึกษา23 การวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรอิสระจํานวน 6
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ตัว จึงไดขนาดตัวอยางจํานวน 120 คน โดยเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) มี
เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กตั ว อย า ง วิ จั ย (inclusion
criteria) ดังนี้ (1) ผูปวยที่มีอายุระหวาง 18 ปขึ้น
ไป และไดผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเปน
ครั้งแรก (2) ผูปวยไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจมาแลว 6-12 เดือน หรือผูที่เขารับ
การรั ก ษาในโรงพยาบาลระหว า งเดื อ นกั น ยายน
2558 - ตุลาคม 2558 (3) ผูปวยมีความเขาใจและ
สามารถสื่อสารดวยการพูดและฟงภาษาไทยไดดี
และยินดีใหความรวมมือในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยแบบสอบถาม 5 ชุด เครื่องมือวิจัยทุก
ชุดไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน และไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล เปน
แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งเอง ประกอบด ว ย 2
สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา อาชี พ
รายไดของครอบครัว ผูปวยจะเปนผูกรอกขอมูลเอง
สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพ ไดแก โรคประจําตัว
ชนิดของการผาตัด จํานวนเสนเลือดที่เบี่ยงหลอด
เลือด ระดับสมรรถภาพของหัวใจกอนผาตัด คาการ
บี บ ตั ว ของหั ว ใจ ข อ มู ล ส ว นนี้ ร วบรวมจากแฟ ม
ประวัติของผูปวยและจากการสัมภาษณผูปวย
2. แบบบั น ทึ ก ภาวะโรคร ว ม ใช แ บบ
ป ร ะ เ มิ น ข อ ง Charlson Criteria Checklist
(CCI)24 แปลเปนภาษาไทยโดยเกศรินทร อุทริยะ
ประสิทธิ์ 25โดยประเมินจากประวัติของผูปวยหรือ
เวชระเบียน ไดแก ดัชนีคาน้ําหนักคะแนนของโรค
รวม 19 กลุมโรคซึ่งหลักในการใหคะแนนนั้นจะให
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ตามความรุนแรงของโรคคือ 1, 2, 3 หรือ 6
คะแนน และหากผูปวยไมมีโรครวมจะใหคะแนน
เทากับ 0 คะแนน ผลรวมของคะแนนมีคาตั้งแต 037 คะแนน มีเกณฑแบงระดับเปน 4 ระดับ ไดแก
0 คะแนน หมายถึ ง ไม มี โ รคร ว ม, 1-2 คะแนน
หมายถึง มีโรครวมนอย, 3-4 คะแนน หมายถึง มี
โรคร ว มปานกลาง และมากกว า 4 คะแนน
หมายถึ ง มี โ รคร ว มมาก มี ค า
inter-rater
reliability เทากับ 0.96
3. แบบสอบถามความรูเรื่องโรคและการ
ผาตัด ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความรู
เกี่ ย วกั บโรคและการผ าตั ด ของรัต นา แตงรอด 21
ร ว มกั บ การทบทวนวรรณกรรม เป น ข อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับสาเหตุและปจจัยเสี่ยง อาการและอาการ
แสดง การผาตั ดรักษา และภาวะแทรกซอนและ
การปองกัน จํานวน 30 ขอ ลักษณะคําตอบมี 3
ตัวเลือก คือ ใช ไมใชและไมทราบมีชวงคะแนนอยู
ระหวาง 0-30 คะแนน (0-10 คะแนน หมายถึง มี
ความรูนอย, 11-20 คะแนน หมายถึง มีความรูปาน
กลาง, 21-30 คะแนน หมายถึง มีความรูมาก)26 มี
ความตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.80 และมีคา KR-20
เทากับ 0.81
4. แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดพฤติกรรมการ
ดู แ ลตนเองของรั ต นา แตงรอด 21 ร ว มกั บ การ
ทบทวนวรรณกรรม เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัย
เสี่ยงและโรครวม การปองกันเฝาระวังและจัดการ
กับภาวะแทรกซอน การรับประทานยาและการ
จัดการกับผลขางเคียงของยา การออกกําลังกาย
และการติดตามการรักษาการตรวจจํานวน 30 ขอ
ลักษณะคําตอบ มี 3 ระดับ คือ ทําเปนประจํา ทํา
เปนบางครั้งและไมเคยทํา มีคะแนนอยูระหวาง 30-
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90 คะแนน (30-50 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองไมดี, 51-70 คะแนน หมายถึง มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองพอใช, 71-90 หมายถึง มี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองดี ) 26 มี ค วามตรงตาม
เนื้อ หาเท ากั บ 0.90 และคาสั มประสิท ธิ์อั ลฟา
ของครอนบาคเทากับ 0.76
5. แบบสอบถามภาวะสุขภาพ ประเมิน
โดยใชแบบสอบถามภาวะสุขภาพ (The short
form-36 health survey: SF-36) เปนเครื่องมือ
วิ จั ย ที่ ส ร า งขึ้ น และพั ฒ นาปรั บ ปรุ งเป น ฉบั บ ที่ 2
(SF-36v2) ของ Ware, Kosinski, & Dewey7 แปล
เปนภาษาไทยโดยวัชรี เลอมานกุลและปารณีย มี
แตม27 มีขอคําถามจํานวน 36 ขอครอบคลุมการ
ประเมินสุขภาพ 2 ดาน 8 มิติยอย ไดแก ดาน
รางกาย ประกอบดวย (1) การทําหนาที่ของ
รางกาย (physical functioning: PF) (2) บทบาท
ถู ก จํ า กั ด เนื่ อ งจากป ญ หาทางด า นร า งกาย (role
limitation due to physical problems: RP) (3)
การรับรูเกี่ยวกับอาการปวด (bodily pain: BP) (4)
ความมีชีวิตชีวา (vitality: VT) (5) การรับรูภาวะ
สุขภาพโดยทั่วไป (general health: GH) และดาน
จิตใจ ประกอบดวย (6) หนาที่ทางสังคม(social
functioning: SF) (7) ภาวะสุขภาพจิต (general
mental health: MH) และ (8) บทบาทถูกจํากัด
เนื่องจากปญหาทางดานอารมณ (role limitation
due to emotional problems: RE) โดยแตละ
มิติมี 100 คะแนน คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เทากับ 0.83 และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาคเท า กั บ 0.73 ผู วิ จั ย คํ า นวณคะแนนภาวะ
สุขภาพ แยกเปนรายมิติแลวนําคะแนนทั้ง 8 มิติมา
รวมกันหาคาเฉลี่ยเปน 100 คะแนน ซึ่งเกณฑการ
แบงคะแนนออกเปน 2 ระดับ28 คือ ต่ํากวารอยละ
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50 หมายถึง ภาวะสุขภาพไมดี มากกวารอยละ 50
หมายถึง ภาวะสุขภาพดี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมมการจริยธรรมในคน คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 2559/66 วันที่ 2
มีนาคม 2559 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ระหวางวันที่ 3 มีนาคม– 8 เมษายน 2559 โดย
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและศึกษาจาก
แฟ ม ประวั ติ เข า พบตั ว อย า งวิ จั ย เพื่ อ แนะนํ า ตั ว
สรางสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอมูล และการพิทักษสิทธิ์ผูปวย เมื่อ
ตัวอยางวิจัยยินดีเขารวมการวิจยั ดวยความสมัครใจ
ผูวิจัยใหตัวอยางวิจัยลงนามในใบยินยอมการเขา
รวมวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลทีละคน โดยใหตัวอยาง
วิจัยตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 4 ชุด โดยชุดที่
2 ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณตัวอยางวิจัยเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย นี้ ใ ช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สํา เร็ จ รู ป ใช ส ถิ ติ บ รรยายได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห จํ า แนก
ประเภท (discriminant analysis) ทั้งนี้เนื่องจาก
ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมดได ม าจากการทบทวน
วรรณกรรมรวมกับประยุก ตใชท ฤษฎี การเปลี่ย น
ผาน16 ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหจําแนกกลุม
แบบ enter และผูวิจัยไดพิจารณาความสัมพันธพหุ
รวมเชิงเสน (multicollinearity) ของตัวแปรอิสระ
พบวามีคา r อยูระหวาง 0.07-0.46 และมีเมตริกซ
ความแปรปรวนรวมไมแตกตางกัน (p = 0.19) ผล
การวิเคราะหเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน23
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ผลการวิจัย
ลักษณะของตัวอยางวิจัย พบวาตัวอยาง
วิจัยสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 65 มีอายุ
เฉลี่ย (ത) 55.45 ป (S.D. = 6.06) สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ 97.5 และมีสถานภาพ
สมรสคูเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 80.0 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 44.2
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 24.2
รายไดครอบครัวตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไปมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 64.1 รองลงมาคือ 15,00120,000 บาท อาชีพรับราชการ/พนักงานราชการ
มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 34.2 รองลงมาคื อ
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 13.3 ระดับสมรรถภาพ
ของหั ว ใจก อ นผ า ตั ด ส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ ที่ 1
(NYHA-FC1) คิดเปนรอยละ 45.8 สวนใหญไดรับ
การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจที่ ไ ม ใ ช
เครื่ อ งปอดหั ว ใจเที ย ม (off pump CABG:
OPCAB) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 82.5 จํานวนเสน
เลือดที่ไดรับการเบี่ยงมากที่สุดคือ 3 เสนคิดเปน
รอยละ 52.5 คาการบีบตัวของหัวใจกอนการผาตัด
มีคาระหวาง 41-50% มากที่สุ ดคิดเปนรอยละ
31.6 รองลงมาคือ 51-59% คิดเปนรอยละ 26.6
(ത = 52.39, S.D. = 10.7) ตัวอยางวิจัยมีคะแนน
เฉลี่ยของภาวะโรครวมกอนผาตัดนอย (ത = 1.75,
S.D. = 1.44, Min-Max = 0-5 คะแนน) และมี
ความรูเรื่องโรคและการผาตัดและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยภายหลังไดรับการผาตัดเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจโดยรวมอยูในระดับดี (ത =
24.76, S.D. = 2.87 และ ത = 77.73, S.D. =
7.19 ตามลําดับ)

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
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ผลประเมินภาวะสุขภาพ พบวาตัวอยาง
วิจัยมีคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผูปวยภายหลัง
ได รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
โดยรวมอยูในระดับดี (ത = 55.82, S.D. = 5.11)
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ภาวะสุ ข ภาพเป น ราย
ดานพบวา ดานรางกายและดานจิตใจมีคะแนนอยู
ในระดับดี (ത = 56.83, S.D. = 6.41 และ ത =
54.12, S.D. = 6.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายมิติ
ของดานรางกาย พบวาความมีชีวิตชีวา (VT) มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (ത = 64.21, S.D. = 7.11)
รองลงมาคือ สุขภาพทั่วไป (GH) (ത = 58.02, S.D.

= 6.52) และการรับรูความเจ็บปวด (BP) (ത =
54.37, S.D. = 6.80) สวนการทําหนาที่ดาน
รางกาย (PF) มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด (ത = 53.59,
S.D. = 5.27) สํา หรับมิ ติดา นจิต ใจ พบว า
สุขภาพจิตทั่วไป (MH) มีคาเฉลี่ยสูงสุด (ത =
58.63, S.D. = 5.89) รองลงมาคือ บทบาทที่ถูก
จํากัดเนื่องจากปญหาดานอารมณ (RE) (ത =
52.82, S.D. = 6.74) และการทําหนาที่ทางสังคม
(SF) (ത = 50.92, S.D. = 5.71) ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 1

วิเคราะหปจจัยที่สามารถจําแนกภาวะ
สุข ภาพดี และไม ดีข องผูป วยภายหลั งไดรับการ
ผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ ผู วิ จั ย ได
วิเคราะหจําแนกกลุมแบบ enter ซึ่งใชหลักการ
การวิเคราะหความแปรปรวนรวมกับการวิเคราะห

ถดถอย ผลการคัดเลือกตัวแปรอิสระทั้งหมด พบวา
มี ตั ว แปรอิ ส ระ 6 ตั ว ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเข า ใน
สมการจําแนกกลุมตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ผลการ
วิเคราะหคา สัมประสิทธ ของตัวแปรกลุมระหวา ง
กลุมผูปวยที่มีภาวะสุขภาพดีและไมดีภายหลังไดรับ

Table 1. Mean and standard deviation of health status among patients after coronary
artery bypass graft surgery
Variables
Mean S.D. Min Max
Physical functioning (PF)
53.59 5.27 33.90 57.00
Role limitation due to physical problems (RP)
53.97 6.32 37.50 56.90
Bodily pain (BP)
54.37 6.80 37.20 62.10
Vitality (VT)
64.21 7.11 41.50 70.80
General health (GH)
58.02 6.52 33.90 63.90
Role limitation due to emotional problems (RE)
52.82 6.74 24.80 55.90
Social functioning (SF)
50.92 5.71 35.00 56.80
General mental health (MH)
58.63 5.89 41.30 64.10
Physical health status
56.83 6.41 36.80 62.14
Mental health status
54.12 6.11 33.70 58.93
Total health status
55.82 5.11 37.68 60.94
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การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ พบวาตัว
แปรอิ ส ระที่ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ใ นการจํ า แนกกลุ ม
ระหวางกลุมผูปวยที่มีภาวะสุขภาพดีและไมดี ได
มากที่ สุ ด คื อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง มี ค า
น้ํ า หนั ก มากที่ สุ ด (discriminant
function
coefficients or weight [W] = .648) รองลงมา
คือ คาการบีบตัวของหัวใจกอนผาตัด (W = .325)
และความรูเรื่องโรคและการผาตัด (W = .309)
ตามลํ า ดั บ ส ว นภาวะโรคร ว มก อ นผ า ตั ด มี ค า
น้ําหนักนอยที่สุด (W = .008) เมื่อพิจารณาจุดตัด
ของการแบ ง กลุ ม หรื อ ค า กลางของกลุ ม (group
centroids) ผูปวยภายหลังไดรับการผาตัดทําทาง
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เบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ พบว า ค า กลางของกลุ ม
ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพไม ดี มี ค า เท า กั บ -3.092
ขณะที่คากลางของกลุมผูปวยที่มีภาวะสุขภาพดี มี
คาเทากับ 1.031 หมายความวา คากลางของกลุม
ผูปวยทั้ง 2 กลุมอยูหางจากศูนย ซึ่งมีคาแตกตาง
กันมาก แสดงวาสามารถสรางสมการจําแนกกลุม
(discriminant function) ไดดีและสมการจําแนก
กลุมนี้มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p =
.000) โดยมีคาสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical
correlation) เทากับ .874 และ Wilks’ Lambda
เทากับ .236 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2

Table 2. Discriminant function coefficients in patients between good and bad health
status after CABG
Classification function
Standardized
coefficients
canonical
Independent variance
Bad health Good health
discriminant
status
status
function coefficients
(n = 30)
(n = 90)
ages (X1)
-.221
3.865
3.575
functional classes of pre-op (X2)
-.053
11.154
9.957
ejection fraction of pre-op(X3)
.325
.603
.606
comorbidity of pre-op (X4)
-.008
8.737
7.360
knowledge of the disease (X5)
.309
4.299
4.387
self-care behavior (X6)
.648
5.023
5.684
(constant)
-382.339
-411.168
O = 3.241, Canonical correlation (rcc) = .874, Wilks’ Lambda = .236, F2 = 166.158, df = 6, sig = .000
Group centroids in patients between good and bad health status after CABG surgery
the group of bad health status (<50%)
-3.092
the group of good health status (>50%)
1.031

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

เมื่อวิ เคราะหปจ จัยการทํานายการเป น
สมาชิ ก กลุ ม จากสมการจํ า แนก พบว า ผู ป ว ยที่ มี
ภาวะสุขภาพไมดีจํานวน 30 คน ไดรับการทํานาย
ใหอยูในกลุมนี้จํานวน 28 คน ทํานายไดถูกตองรอย
ละ 93.3 หรื อ มี ค า ความจํ า เพาะ (specificity)
เท า กั บ 93.3% ส วนผู ป ว ยที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพดี
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จํานวน 90 คน ไดรับการทํานายใหอยูในกลุมนี้
จํานวน 87 คน ทํานายไดถูกตองรอยละ 96.7 หรือ
มีคาความไว (sensitivity) เทากับ 96.7% โดย
สมการจํ า แนกกลุ ม นี้ ส ามารถทํ า นายการเป น
สมาชิกกลุมไดถูกตองเฉลี่ยรอยละ 95.8 แสดงผล
ตารางที่ 3

Table 3. The percent of prediction corrected in patients of good and bad health status
after CABG
Predicted group membership
Total
Health status
Bad health
Good health
status
status
The patients of good health status
3
87
90
percent of prediction corrected
3.3
96.7
100
The patients of bad health status
28
2
30
percent of prediction corrected
93.3
6.7
100
Accuracy/Hit rate:
The equation could help predict the group= [(28 + 87)/120] x 100 = 95.8%
การอภิปรายผล
1. ภาวะสุขภาพของผูปวยภายหลังไดรับ
การผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจตัวอยางสวน
ใหญเปนวัยผูใหญ (ത = 55.45, S.D. = 6.06) และ
สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 65) มีภาวะสุขภาพ
รายดานและโดยรวมอยูในระดับดี นั่นคือผูปวย
ภายหลังได รับการผาตั ดทํ าทางเบี่ยงหลอดเลือ ด
หัวใจไปแลวมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัต ร
ประจําวันไดเกือบปกติเมื่อเทียบกับความสามารถ
กอนผ าตัด เมื่อ พิจารณารายมิติ ของด านรา งกาย
พบวา ความมีชีวิตชีวามีคาเฉลี่ยสูงที่สุด กลาวคือ
ผู ป ว ยสามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได ต ามปกติ มี
พละกําลังในดานรางกายที่กลับมาเทียบเคี ยบปกติ

เกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํ า กิ จ กรรมตามความ
ต อ งการของตนเองได อี ก ทั้ ง ผู ป ว ยจะมี อ าการ
ออนเพลียลดลง เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจสามารถ
สูบฉีดออกจากหัวใจไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
ได ดี 12,22,25 อาการเจ็ บ หน า อกดี ขึ้ น สามารถ
เคลื่อนไหวและไดมากขึ้น สงผลใหผูปวยสามารถทํา
กิ จ วั ต รประจํ า วั น ได ป กติ 10 สอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษา Barnason, Zimmerman, Anderson,
Mohr-Burt, & Nieveen29 พบวาภาวะสุขภาพใน
ดานความมีชีวิตชีวาภายหลังไดรับการผาตัดทําทาง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจไปแลว 6 เดือน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส ว นมิ ติ ข องด า นจิ ต ใจ พบว า สุ ข ภาพจิ ต ทั่ ว ไปมี
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คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยกอนไดรับการ
ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจจะเกิดความวิตก
กั ง วล ความไม แ น ใ จในการผ า ตั ด กลั ว เจ็ บ แผล
ผาตัด ทําใหเกิดภาวะซึมเศราตามมา 10,14 แตเมื่อ
ผูปวยไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ไปแลว ระดับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราจะ
ลดลงสอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพดาน
จิตใจซึ่งอยูในระดับดี (ത = 54.12, S.D. = 6.11)
เนื่ อ งจากเกิ ด ความมั่ น ใจในผลลั พ ธ ใ นการรั ก ษา
ส ง ผลให ผู ป ว ยฟ น ตั ว ทางจิ ต ใจอย า งรวดเร็ ว
สอดคลองกับการศึกษาของ Lindsay et al.8 พบวา
ภาวะสุ ข ภาพในด า นภาวะสุ ข ภาพจิ ต ทั่ ว ไปของ
ผูปวยภายหลังไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจไปแลว 9 เดือน มีภาวะสุขภาพจิตทั่วไป
สูงกวากอนผาตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้งโดยรวมและรายดานของ
ภาวะสุขภาพพบวาอยูในระดับดี แสดงใหเห็นว า
การศึกษาครั้งนี้ตัวอยางวิจัยมีภาวะสุขภาพหลังการ
ผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจอยูในระดับดี
2. การศึ กษาป จจัยที่ สามารถจํ าแนก
ภาวะสุขภาพดีและไมดีของผูป วยภายหลังไดรับการ
ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจผลการศึกษานี้
พบวาปจจัยทั้ง 6 ตัวสามารถรวมกันทํานายการ
จําแนกกลุมของการเปนสมาชิกกลุมไดถูกตอง โดย
เฉลี่ยรอยละ 95.8 เมื่อพิจารณาน้ําหนักและทิศทาง
ในการทํานายพบวา
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง มี ค า
สัมประสิทธิ์ในสมการจําแนกประเภทมีคาน้ําหนัก
มากที่สุด (W = .648) กลาวคือพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเปนปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพ มีอิทธิพล
ตอการแบ งกลุ มมากที่สุด ทั้ง นี้เนื่อ งจากตัว อยา ง
วิ จั ย มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ในการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองใหเหมาะสม
และตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับแผนการรักษาใน
เรื่ อ งการรั บ ประทานอาหาร การรั บ ประทานยา
การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย การงดสูบ
บุ ห รี่ แ ละเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หากผู ป ว ยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมยอมสงผลดี
ตอภาวะสุขภาพของผูปวยตามมา 30 จากการศึกษา
ของรั ตนา แตงรอด 21 พบวาพฤติกรรมการดูแ ล
ตนเองสามารถทํ า นายภาวะสุ ขภาพของผู ป ว ยที่
ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงแกไขภาวะหลอดเลือด
แดงต่ํากวาขาหนีบอุดตันไดรอยละ 39.1 (R2 =
.391, p < .01)
ค า การบี บ ตั ว ของหั ว ใจ
มี ค า
สัมประสิทธิ์ในสมการจําแนกประเภทมีคาน้ําหนัก
รองลงมา (W = .325) เนื่องจากคาการบีบตัวของ
หัวใจมีความสัมพันธกับ การจําแนกภาวะสุขภาพ
ของผู ป ว ย จากตั ว อย า งวิ จั ย พบว า ส ว นใหญ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 52.39 ซึ่งมีคามากกวา 50% ทําให
หั ว ใจมี ค วามสามารถในการบี บ ตั ว ดี เมื่ อ ผู ป ว ย
กลับไปพักฟนตอที่บาน ทําใหผูปวยสามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นได สงผลใหผูปวยมี
ภาวะสุขภาพดีขึ้น จากงานวิจัยศึกษาพบวาคาการ
บีบตัวของหัวใจสงผลตอภาวะสุขภาพของผูปวยที่
ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)18
ความรูเรื่องโรคและการผาตัด มีคา
สัมประสิทธิ์ในสมการจําแนกประเภทมีคาน้ําหนัก
(W) เทากับ .309 เนื่องจากความรูเรื่องโรคและการ
ผาตัดมีความสัมพันธกับการจําแนกภาวะสุขภาพ
ของผูปวย กลาวไดวาตัวอยางวิจัยมีความรูเรื่องโรค
และการผาตัดอยูในระดับมาก สามารถใชความรู
ดังกลาวชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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ได เนื่อ งจากระหวางที่ผู ปวยพัก ฟนหลัง ผาตั ดใน
โรงพยาบาล จะมี ทีม สหสาขาวิ ชาชีพ ที่เ กี่ย วข อ ง
รวมกันวางแผนแนวทางการดูแลรักษา เพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซ อ นภายหลั ง จํ า หน า ยออกจาก
โรงพยาบาล และคาดหวั ง ว า ผู ป ว ยสามารถนํ า
ความรู ที่ ไ ด รั บ ไปใช ดู แ ลป อ งกั น ตนเองได จาก
งานวิจัยศึกษาพบวาการใหโปรแกรมความรูเรื่อง
โรคหัวใจสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจสงผล
ภาวะสุ ข ภาพในการดํ า รงชี พ แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)31
อายุ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ใ นสมการ
จําแนกประเภทมีคาน้ําหนัก (W) เทากับ -.221 ซึ่ง
มีทิศทางตรงกัน ขามกับ การจําแนกภาวะสุขภาพ
ของผูปวย เนื่องจากอายุมีความสัมพันธทางลบกับ
ภาวะสุขภาพภายหลังไดรับการผาตัดเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ22 กลาวคืออายุเฉลี่ยของตัวอยางวิจัยคือ
55.45 ถือวาอยูในวัยผูใหญ ตัวอยางวิจัยมีอายุนอย
ยอมมีความสามารถในการดํารงชีวิตที่ดีกวากลุ ม
ผูปวยที่มีอายุมาก อีกทั้งตัวอยางวิจัยที่มีอายุนอย
รางกายยังมีความแข็งแรงอยูสามารถฟนตัวจากการ
เจ็บปวยไดเร็วกวาตัวอยางวิจัยที่มีอายุมาก11,22
ระดั บ สมรรถภาพของหั ว ใจก อ น
ผาตัด มีคาสัมประสิทธิ์ในสมการจําแนกประเภทมี
คาน้ําหนัก (W) เทากับ -.053 ซึ่งมีทิศทางตรงกัน
ข า มกั บ การจํ า แนกภาวะสุ ข ภาพของผู ป ว ยทั้ ง นี้
เนื่องจากผูปวยที่มีระดับสมรรรถภาพของหัวใจกอน
ผาตัดดีในที่นี่คืออยูในระดับที่ 1 (NYHA-FC1) และ
ระดับที่ 2 (NYHA-FC2) ภายหลังไดรับการผาตัดจะ
มีภาวะสุขภาพที่ดีกวาผูปวยที่มีระดับสมรรรถภาพ
ของหัวใจกอนผาตัดไมดีนั่นคือระดับที่ 3 (NYHAFC3) และระดับที่ 4 (NYHA-FC4) จากศึกษาครั้งนี้
พบว า ตั ว อย า งวิ จั ย มี ร ะดั บ สมรรถภาพของหั ว ใจ
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กอนผาตัดอยูในระดับที่ 1 และ 2 คิดเปนรอยละ
74.1 กลาวไดวาตัวอยางวิจัยมีระดับสมรรรถภาพ
ของหัวใจกอนผาตัดอยูในระดับดี ทําใหภายหลั ง
ไดรับการผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจมีการฟนตัว
เร็ว ดังการศึก ษาของทีปทั ศน ชินตาป ญญากุล 22
พบว า ระดั บ สมรรถภาพของหั ว ใจก อ นผ า ตั ด มี
ความสัมพันธทางลบกับภาวะสุขภาพภายหลังไดรับ
การผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (r = -.537,
p < .05)
ภาวะโรคร ว ม มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ใ น
สมการจําแนกประเภทมีคาน้ําหนัก (W) เทากับ
-.008 มีทิศทางตรงกันขามกับการจําแนกภาวะ
สุขภาพของผูปวย เนื่องจากผูปวยมีภาวะโรครวม
กอนผาตัดนอยยอมสงดีตอภาวะสุขภาพของผูปวย
ในทางกลับกันถา ผูปวยมีภาวะโรครวมกอนผาตัด
มาก จะทําใหมีภาวะสุขภาพที่ไมดีตามไปดวย จาก
ผลการศึกษาของตัวอยางวิจัยพบวามีคะแนนภาวะ
โรครวมนอย (Min-Max = 0-5 คะแนน) สงผลให
การฟ น ตั ว หลั ง ผ า ตั ด เบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจของ
ผูปวยฟนตัวเร็ว ดังผลการศึกษาของทีปทัศน ชินตา
ปญญากุล22 พบวาภาวะโรครวมมีความสัมพันธทาง
ลบกับภาวะสุขภาพภายหลังไดรับการผาตัดเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ (r = -.565, p < .05) และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Barnasonet al.29
พบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
รวมกับไมมีภาวะโรครวมจะมีภาวะสุขภาพภายหลัง
ผาตัดดีกวาผูปวยที่มีภาวะโรครวม
จุดเดน จุดออนและขอจํากัดในงานวิจัย
จุ ด เด น ของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ตั ว แปรที่
ได ม าจากกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นผ า น
รวมกับการทบทวนวรรณกรรมมีความถูกตองและ
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นาเชื่อถือ กลาวคือตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ไดแก
อายุระดับสมรรถภาพของหัวใจกอนผาตัดคาการ
บีบตัวของหัวใจ ภาวะโรครวม ความรูเรื่องโรคและ
การผาตัดและพฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถ
ทํ า นายการเป น สมาชิ ก กลุ ม ของผู ป ว ยที่ มี ภ าวะ
สุขภาพดีและไมดี ไดถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 95.8
ซึ่งถือวาสูงมากในการทํานาย
จุดออนของการศึกษาครั้งนี้มีอยู 2 ประการ
คือ
1. การศึกษาขอมูลดานสุขภาพของผูปวย
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลในเรื่องโรคประจําตัว ชนิดของ
การผ า ตั ด จํ า นวนเส น เลื อ ดที่ เ บี่ ย งหลอดเลื อ ด
ระดับสมรรถภาพของหัวใจกอนผาตัด คาการบีบตัว
ของหัวใจ แตขาดขอมูลดานประวัติการสูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา BMI จํานวนชั่วโมงการนอนหลับพักผอน และ
จํานวนชนิดของยาที่รับประทาน เปนตน ซึ่งเป น
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการใหความรูเรื่องโรคและ
แนวทางการปองกันสุขภาพในระยะยาว
2. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปร
อิสระทางดานรางกายไดแก อายุ ระดับสมรรถภาพ
ของหัวใจกอนผาตัดคาการบีบตัวของหัวใจ ภาวะ
โรคร ว ม ความรู เ รื่ อ งโรคและการผ า ตั ด และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เพียงดานเดียว ดังนั้ น
ควรมีการศึกษาตัวแปรดานจิตใจดวย เชน อารมณ
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา เปนตน
ขอจํากัดในการวิจัย คือ มีการเก็บตัวอยาง
วิจัยเพียงโรงพยาบาลเดียว อาจไมเปนตัวแทนที่ดี
สําหรับการอางอิงไปสูกลุมผู ปวยทั้งประเทศไทย
แตสามารถอ างอิงไดเฉพาะโรงพยาบาลในระดั บ
ตติยภูมิหรือโรงเรียนแพทย ซึ่งมีลักษณะของผูปวย
ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น หรื อ บริ บ ทเดี ย วกั น มี ที ม
บุคลากรทางการแพทย ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
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ประสบการณ ใ นการดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู ป ว ย
ดังกลาว ประกอบดวย ศัลยแพทยหัวใจและทรวง
อก พยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจและทรวง
อก นักกายภาพบําบัด เภสัชกรคลินิก และพยาบาล
เยี่ยมบาน
สรุป
จากผลการวิ เ คราะห ตั ว แปรที่ ส ามารถ
จํ า แนกกลุ ม ภาวะสุ ข ภาพดี แ ละไม ดี ข องผู ป ว ย
ภายหลังได รับการผาตั ดทํ าทางเบี่ยงหลอดเลือ ด
หัวใจ ไดแก อายุ ระดับสมรรถภาพของหัวใจกอน
ผาตัด คาการบีบตัวของหัวใจ ภาวะโรครวม ความรู
เรื่ อ งโรคและการผ า ตั ด และพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเอง พบวาตัวแปรในสมการจําแนกกลุมทั้ง 6 ตัว
แปรสามารถอธิบายความแปรปรวนภาวะสุขภาพ
ของผู ป ว ยภายหลั ง ได รั บ การผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย ง
หลอดเลือดหัวใจไดรอยละ 76.38 (Canonical
correlation (rcc)2 x 100) และตัวแปรในสมการ
จําแนกกลุมทั้ง 6 ตัวแปรสามารถทํานายกลุมผูปวย
ที่มีภาวะสุขภาพไมดีไดถูกตองรอยละ 93.3 และ
กลุมผูปวยที่มีภาวะสุขภาพดีไดถูกตองรอยละ 96.7
และทั้ ง สองกลุ ม อยู ห า งจากศู น ย ซึ่ ง ต า งกั น จน
สามารถสร า งสมการจํ า แนกกลุ ม ได ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้ น สู ง และพยาบาลประจํ า การในการ
สงเสริมการฟนตัวหลังผาตัดของผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดทุกราย เพื่อใหมีภาวะ
สุขภาพที่ดี
2. สามารถพั ฒ นาโปรแกรมการให
ความรูรวมกับการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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สํ า หรั บ ผู ป ว ยหลั ง ผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ด
หัวใจที่ มีภาวะสุขภาพที่ไมดี เพื่อป องกันการเกิ ด
ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันซ้ํา และลดอัตราการ
กลับเขามารักษาซ้ําในโรงพยาบาล
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ กษาปจ จั ยอื่ น ๆ ที่ อาจมี
ผลตอ ภาวะสุ ขภาพของผูป วยภายหลั งไดรั บการ
ผ า ตั ด ทํ า ทางเบี่ ย งหลอดเลื อ ดหั ว ใจ จากกรอบ
แนวคิ ด ตามทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นผ า น โดยเฉพาะ
เงื่อนไขของการเปลี่ยนผาน ควรมีการศึกษาตัวแปร
ในดานครอบครัว ดานชุมชนและสังคม เชน แรง
สนับสนุนทางสังคม การบริการสุขภาพของชุมชน
เปนตน
2. ควรมีการศึกษาโมเดลความสัมพันธ
เชิ งสาเหตุที่ มีอิ ท ธิพลต อ ภาวะสุ ขภาพของผูป ว ย
ภายหลังได รับการผาตั ดทํ าทางเบี่ยงหลอดเลือ ด
หั ว ใจ โดยใช ท ฤษฎี ก ารเปลี่ ย นผ า นเป น กรอบ
แนวคิดการวิจัยจะทําใหขยายองคความรูไดมากขึ้น

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 119

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย
นายแพทยสุชาต ไชยโรจน อาจารยประจําหนวย
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร
คณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร โ รง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ ไ ด ใ ห คํ า แนะนํ า และ
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอผลงานวิจัยฉบับนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริรั ตน ลีลาจรัส อาจารย
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ที่ไดกรุณาตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษาอังกฤษในบทคัดยอ สุดทาย
ศาสตราจารย ดร. สุ วิ ม ล ว อ งวาณิ ช และรอง
ศาสตราจารย ดร. สุช าดา บวรกิ ติ ว งศ อาจารย
ประจํา ภาควิชาวิจัยและจิตวิท ยาการศึกษา คณะ
ครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และผู ชว ย
ศาสตราจารย ดร. ธีรเดช ฉายอรุณ อาจารยประจํา
ภาควิ ช าศึ ก ษาศาสตร คณะสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษ ยศาสตร มหาวิ ทยาลัย มหิ ดล ที่ไ ดถ ายทอด
ความรูวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหสถิติใหกับ
ผูวิจัย จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จ

120 Journal of Public Health Nursing

September - December 2017 Vol. 31 No.3

เอกสารอางอิง
1. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS,
Arnett DK, Blaha MJ, & Cushman M, et
al. Heart Disease and Stroke Statistics2015 update: a report from the
American Heart Association. JAHA.
2015; 131(4): 29-322.
2. Bureau of Policy and Strategy, Ministry
of Public Health. Public health
statistics B.E. 2557. Bangkok: The war
veterans affairs office printing; 2015.
(in Thai).
3. Naowapanich S. Caring of patients with
acute coronary syndrome (ACS) after
percutaneous coronary intervention
(PCI). Bangkok: Faculty of Medicine
Siriraj Hospital, Mahidol University;
2009. (in Thai).
4. Thongcharoen P, Laksanabunsong P.
Coronary Artery Bypass Grafting (CABG).
Bangkok: Faculty of Medicine Siriraj
hospital, Mahidol University; 2007.
(in Thai).
5. Chaiyaroj S. Coronary artery bypass
surgery: CABG. In: Chaiyaroj S, editor.
Essentials in Cardiothoracic Surgery.
Bangkok: Idea instant printing; 2010.
(in Thai).
6. Hardin SR, Kaplow R. Cardiac surgery
essentials for critical care nursing. 2nd
edition. Sudbury, MA: Jones and
Bartlett Publishers; 2016.

7. Ware JE, Kosinski M, Dewey JE. Version
2 of the SF-36® Health Survey.
Lincoln: Quality Metric Incorporated;
2003.
8. Lindsay GM, Hanlon P, Smith LN,
Wheatley DJ. Assessment of changes in
general health status using the shortform 36 questionnaire 1 year following
coronary artery bypass grafting.
European Journal Cardio-Thoracic
Surgery. 2000; 18(5): 557-64.
9. Schulz P, Lottman DJ, Barkmeier TL,
Zimmerman L, Barnason S, Hertzog M.
Medications and associated
symptoms/problems after coronary
artery bypass surgery. Heart & Lung.
2011; 40(2): 130-8.
10. Hawkes AL, Nowak M, Bidstrup B,
Speare R. Outcome of coronary artery
bypass graft surgery. Vascular Health
and Risk Management. 2006; 2(4): 47784.
11. Kulawong V. Health status of patients
recovering from coronary artery bypass
graft. [M.N.S. Thesis in Nursing Science].
Bangkok: Mahidol University; 2006. (in
Thai).
12. Gao F, Yao K, Tasi C, d Wang K.
Predictors of health care needs in
discharged patients who have
undergone coronary artery bypass graft

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

13.

14.

15.

16.

17.

18.

surgery. Heart & Lung. 2009; 38(3): 18291.
Leeper B. Patients having repeat
coronary artery bypass graft surgery.
Critical Care Nursing Clinics of North
America. 2007; 19(4): 461-6.
Khoueiry G, Flory M, Abi Rafeh N,
Zgheib MH, Goldman M, Abdallah T, et
al. Depression, disability, and quality of
life after off-pump coronary artery
bypass grafting: A prospective 9-month
follow-up study. Heart & Lung. 2011;
40(3): 217-25.
LavdanitiM, Tsiligiri M, Palitzika D,
Chrysomallis M, Marigo MD, Drosos G.
Assessment of health status using sf-36
six months after coronary artery
bypass grafting: A questionnaire survey.
Health Science Journal. 2015; 9(1): 1-6.
Meleis AI. Transitions theory: middlerange and situation-specific theories in
nursing research and practice. New
York: Springer; 2010.
Allen JK. Physical and psychosocial
outcome after coronary artery bypass
graft surgery: review of the literature.
Heart & Lung. 1990; 19(1): 49-54.
Nagendran J, Norris CM, Appoo JJ,
Nagendran J. Left ventricular enddiastolic pressure predicts survival in
coronary artery bypass graft surgery

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 121

19.

20.

21.

22.

23.

patients. The Annals of Thoracic
Surgery. 2014; 97(4): 1343-7.
Nakon O. Factors associated with
recovery of diabetic ischemic heart
patients following coronary artery
bypass grafting. [M.N.S. Thesis in
Nursing Science]. Bangkok: Mahidol
University; 2010. (in Thai).
Sanckamanee Y, Ruisungnoen W.
Effects of preparatory information
intervention on knowledge, anxiety,
and self-care practice among patients
underwent coronary artery bypass graft
surgery. Journal of Nurses’ Association
of Thailand, North-Eastern Division.
2012; 30(1): 15-21. (in Thai).
Thangrod R. Factors predicting health
status in patients after infrainguinal
bypass. [M.N.S. Thesis in Nursing
Science]. Bangkok: Mahidol University;
2009. (in Thai).
Chintapanyakun T. Predicting factors of
health status among patients after
coronary artery bypass graft surgery.
[M.N.S. Thesis in Nursing Science].
Bangkok: Chulalongkorn University;
2015. (in Thai).
Hair Jr. JF, Black WC, Babin BJ,
Anderson RE. Multivariate data
analysis. 7th edition. New Jersey:
Pearson Prentice Hall; 2010.

122 Journal of Public Health Nursing

24. Charlson ME, Pompei P, Ales KL,
Mackenzie CR. A new method of
classifying prognostic co-morbidity in
longitudinal studies: Development and
validation. Journal of Chronic Disability.
1987; 40(5): 373-83.
25. Urtritaprasit K. The relationship
between recovery symptom and
functional outcome in Thai CABG
patients. [Dissertation Doctor of
Philosophy]. Ohio: Case Western
Reserve University; 2001.
26. Kanjanawasee S. Applied statistics for
behavioral research. 6th edition.
Bangkok: Chulalongkorn University
Printing House; 2012. (in Thai).
27. Leurmarnkul W, Meetam P. Properties
Testing of the Retranslated SF-36 (Thai

September - December 2017 Vol. 31 No.3

28.
29.

30.
31.

Version). Thai Journal of
Pharmaceutical Sciences. 2005; 29(1-2):
69-88. (in Thai).
Ware JE. SF-36 health survey update.
SPINE. 2000; 25(24): 3130-9.
Barnason S, Zimmerman L, Anderson
A, Mohr-Burt S, Nieveen J. Functional
status outcome of patients with a
coronary artery bypass graft over time.
Heart & Lung. 2000; 29(1): 33-46.
Orem DE. Nursing concept of practice.
St. Louis: Mosby; 2001.
Tawalbeh LI, Ahmad MM. The effect of
cardiac education on knowledge and
adherence to healthy lifestyle. Clinical
Nursing Research. 2014; 23(3): 245-58.

บทวิจัย
บทวิจัย
ผลของการกํากับตนเองดวยขอมูลทางคลินิกตอพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได
บทคัดย่อ
บทคัดยอ

วริศรา ถิรภัทรพัน*ธ์*
จุฑามาศ ใบพิมาย
อาภาพร เผ่าวัฒนา**นฤมล เอื้อมณีกูล***
ยุวดี ลีลัคนาวีระ**รุงรัตน ศรีสุริยเวศน***

พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
การควบคุ
บน้ํา้ งตาลในเลื
วยเบาหวานให
ดตามเปเาพืหมายยั
งคงเปนปญหาเรมงพัดนวนที
อ งเรางงพหุ
หา
ชี วิ ต ที่ ล ดลง
การศึมกระดั
ษาครั
นี้ เ ป็ น วิอจดของผู
ั ย เชิ ง สปารวจมี
วั ต ถุ ปไระสงค์
่ อ ศึ ก ษาหาความสั
ธ์ ร่ตะหว่
วิธีการกรรมเสี
เพื่อ ลดภาวะแทรกซ
น และเพิ
ณภาพชี
วิตผูปกวษาตอนปลายและนั
ย การวิจัยกึ่งทดลองนีก้มเรีีวัตยถุนในระดั
ประสงคบเพืประกาศนี
่อศึกษาผลการ
พฤติ
่ยงกับทุนชีวิตอของนั
กเรี่มยคุนชั
้นมัธยมศึ
ยบัตร
กํวิชากัาชีบพตนเองด
ว
ยข
อ
มู
ล
ทางคลิ
น
ิ
ก
ต
อ
พฤติ
ก
รรมการควบคุ
ม
โรคเบาหวาน
และระดั
บ
น้
ํ
า
ตาลสะสมในเลื
อ
ดของผู
ปวย
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
โรคเบาหวาน
ชนิดทีsampling)
่ 2 ที่ควบคุมระดั
บน้ําตาลในเลื
ดไมไดนกลุ
วอยางเปนผูปวยเบาหวานที
่ไดรับการวิ
นิจฉัยขจาก
stage
random
รวบรวมข้
อมูลอโดยให้
ักเรีมยตันตอบแบบสอบถามด้
วยตนเอง
วิเคราะห์
้อมูล
แพทย
ว

า
เป
น
โรคเบาหวานชนิ
ด
ที
่
2
ที
่
ไ
ม
ส
ามารถควบคุ
ม
ระดั
บ
น้
ํ
า
ตาลในเลื
อ
ดได
(HbA1c
>
7%)
ในอํ
า
เภอป
ก
ธงชั
ย
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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กเรียนมี
พฤติ
กรรมเสี
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เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้24าน
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The Effects of Self-Regulation by Clinial Information Program to Glycemic
Control Behaviors Score and Glycosyted Hemoglobin Level on
Uncontrolled Type 2 Diabetes
Juthamas Baiphimai *
Yuwadee Leelukkanaveera ** Rungrat Srisuriyawet ***
ABSTRACT
Achieving the control of blood sugar levels among diabetic patients remains an
urgent problem that needs addressing to reduce diabetic complications and improve their
quality of life. This quasi-experimental research aimed to examine the effects of a selfregulation intervention by clinical information program to improve glycemic control
behaviors score and glycosyted hemoglobin levels (HbA1C) among uncontrolled type 2
diabetic patients. The study sample was patients from Pak Thong Chai district they had
been diagnosed with uncontrolled type-2 diabetes by a physician and HbA1c >7 %, they
were allocated by sub-districts health promotion hospital, there were highest uncontrolled
diabetes. There were randomly selected to be the experimental and comparison groups.
Twenty-six subjects from Muangpak Sub-district Health Promotion Hospital were assigned
to be in the experimental group. Twenty-four subjects from Takhob Sub-district Health
Promotion Hospital were selected for the comparison group. Only the experimental group
received the self-regulation intervention through a clinical information program for 18
weeks. The comparison group received the usual care at their HPH. Glycemic control
behaviors and HbA1C of diabetic patients were measured before and after the intervention.
Data were analyzed by Chi-square and independent t-test.
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Results founded the effect of a self-regulation intervention by clinical information
program had statistic significantly increased the mean glycemic control behaviors score and
statistic significantly decreased the mean HbA1C level at experimental purpose versus the
comparison group by p < .05. Findings of this study suggests that the self-regulation by
clinical information program is an effective intervention to improve glycemic control
behaviors and reduce glycosyted hemoglobin level. So health care providers should
implicate this intervention to primary health care for uncontrolled type 2 diabetes.
Keywords: Self-regulation/clinical information/glycemic control behavior/ HbA1C level/
uncontrolled diabetes mellitus
ความสําคัญและที่มาของการศึกษา
โรคเบาหวาน เปนโรคไมติดตอที่สําคัญ สวน
ใหญเกิดในประเทศที่กําลังพัฒนา ป พ.ศ.2558 พบวา
ทั่ วโลกมี ผู ป วยเบาหวาน ถึ ง 415 ล านคน องค การ
อนามัยโลกคาดวาในป พ.ศ.2588 จะมีผูปวยเบาหวาน
เพิ่มขึ้นถึง 642 ลานคน1 สํ าหรับประเทศไทยมีผู ปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถึง รอยละ 95 ของผูปวยเบาหวาน
ทั้งหมด2 อั ตราป วยโรคเบาหวานเพิ่ มขึ้ น จาก 968.22
เปน 1081.25 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ.2554 - 25563
มี ผู เสี ยชี วิ ตจากโรคเบาหวาน ป พ.ศ.2557 จํ านวน
11,389 ราย คิดเปนอัตราตาย 17.53 ตอแสนประชากร4
และมีผู ปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาล
สะสมใหอยูในเกณฑนอยกวา 7 % เพียงรอยละ 29.00
สงผลให เกิดภาวะแทรกซ อน ทั้ งโรคหั วใจ แผลที่ เท า
ไตวาย ที่มีคาดูแลรักษาสูงถึง 47,596 ลานบาทตอป5
จากรายงานสถิติ โรคเรื้ อรั งอําเภอป กธงชั ย
จังหวัดนครราชสีมา พบวาระหวาง พ.ศ.2555 - 2557
อั ต ราชุ ก โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น จาก 2582.15 เป น
3031.57 คนต อแสนประชากร และอั ตราการควบคุ ม
ระดับน้ําตาลในเลือดได มีเพียงรอยละ 22.65 ถึง รอยละ
29.836 ซึ่ งต่ํ ากว าเป าหมายที่ กํ าหนดให ได อย างน อย
รอยละ 50

หลักสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
คื อ การกํ าหนดเป าหมายการควบคุ มระดั บน้ํ าตาล
ในเลือด ดวยการรับประทานยา และปรับพฤติกรรมให
เหมาะสมกั บอายุ และสภาวะของผู ป วยโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของอินซูลิน
ตอเนื้อเยื่อของรางกายใหดีขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลสะสม
ในเลือดลดลงได 0.5-2% และ มีผลดีตอรางกายอีกหลาย
ประการ เชน การทํางานระบบหัวใจ และหลอดเลือด
รวมทั้งประหยัดคาใชจายในการรักษา7,8
การศึ กษาที่ ผ านมาแสดงให เห็ นว า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยเบาหวานดวยการกํากับ
ตนเองเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการกํากับตนเอง
(Bandura, 1986) เปนแนวคิ ดที่ แสดงถึงการปรั บ
พฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง โดยบุคคลจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนั้น จะขึ้นกับความตั้งใจ ความปรารถนาตอสิ่ง
ที่ตองการ และกระบวนการฝกฝนกลไกการกํากับตนเอง
ถู กนํ ามาใช ในการปรั บพฤติ กรรมสุ ขภาพของผู ป วย
เบาหวาน เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งมีทั้ง
การศึกษาที่ปรับพฤติกรรมในหลาย ๆ ดาน ไปพรอมกัน
9,10
และมีการศึกษาทีป่ รับพฤติกรรมเพียงบางดาน11,12,13,14
ผลการศึกษาสวนใหญ พบวา การกํากับตนเองมีผลให
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ผูปวยกลุมทดลองมีคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงต่ํากวา
กอนการทดลอง และต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ แตพบวา
คาเฉลี่ยน้ําตาลในเลื อดที่ ลดลงยังสูงกวาเกณฑ ระดั บ
เปาหมาย เนื่องจากการกํากับตนเองในผูปวยเบาหวาน
ด านใดด านหนึ่ งอาจยั งไม เพี ยงพอที่ จะทํ าให ระดั บ
น้ําตาลในเลือดลดลงถึงเกณฑเปาหมาย และพบวาการ
กํากับตนเองในพฤติกรรมหลาย ๆ ดานพรอมกันอาจทํา
ใหผูปวยเกิดความรูสึกยุงยาก สับสน และเปนภาระ เปน
สาเหตุที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดไมลดลงตามเกณฑ9,10
จากรายงานการใหคําปรึกษาคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลปกธงชัย วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ.255715 พบว า ผู ป วยเบาหวานมี พฤติ กรรมการ
รับประทานอาหารที่ ไมเหมาะสมมากที่ สุด ถึงร อยละ
80.63 ไดแก เครื่องดื่มบํารุงกําลัง เครื่องดื่มที่มีน้ําตาล
เป นส วนผสม ทานขนมหวาน ข าว ปริ มาณมาก ทาน
จุ บจิ บ รองลงคื อ พฤติ กรรมการออกกํ าลั งกายที่ ไม
ถูกตอง รอยละ 17.42 ไดแก ขาดการออกกําลังกาย หรือ
ออกกําลังกายไมถูกตอง ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ผาน
มา และขอมูลพฤติกรรมของผูปวยในพื้นที่ การศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย
เบาหวานโดยประยุกตใชแนวคิดการกํากับตนเองในเรื่อง
การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เพื่อชวย
ใหผูปวยเบาหวานมีการควบคุมพฤติกรรมตนเอง และมี
การควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาการ
ใช ข อมู ลทางคลิ นิ กเป นตั วสะท อนให เห็ นผลของ
พฤติกรรมของผูป วย ช วยให ผูป วยปรั บพฤติ กรรมได
เหมาะสมยิ่งขึ้น มีผลการศึกษาที่พบวาการเฝาระวัง
ระดับน้ําตาลดวยตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทํา
ใหผูปวยเกิดเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย
ตนเองไดอยางเหมาะสม16,17 นอกจากนี้ยังพบวาน้ําหนัก
ตั ว และเส นรอบเอวของผู ป วย เป นข อมู ลที่ สํ าคั ญที่
ผูปวยสามารถประเมินไดดวยตนเองและเปนปจจัยที่ผล
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ตอระดับน้ําตาลในเลือดอยางมาก ดังเชนการศึกษาที่
พบว าผู ป วยที่ มี น้ํ าหนั กตั วอยู ในเกณฑ ปกติ ควบคุ ม
ระดับน้ําตาลไดดีกวาผูที่มีภาวะอวน18 และภาวะอวนลง
พุงทําใหรางกายเผาผลาญไขมันที่หนาทองไดเร็วกวา
ไขมันที่บริเวณอื่น เกิดไขมันในเลือดสูง และมีกรดไขมัน
อิสระ ทําใหเกิดการดื้ออินซูลินสงผลใหระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงขึ้น ซึ่งการวัดเสนรอบเอวเปนวิธีหนึ่งในการบอก
ถึ งปริ มาณไขมั นสะสมในช องท องที่ ส งผลต อระดั บ
น้ําตาลในเลือด19 เปนวิธีที่เขาใจไดงาย ผูปวยสามารถทํา
ไดเอง และติดตามผลไดตอเนื่อง
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการกํากับ
ตนเองดวยขอมูลทางคลินิก คือ ระดับน้ําตาลในเลือด
ร วมกั บน้ํ าหนั ก และรอบเอว โดยใช แนวคิ ดของ
Bandura (1986)20 เปนแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายให
เหมาะสมกั บ ผู ป ว ยแต ล ะราย โดยให ผู ป ว ยได
ตั้งเปาหมายขอมูลทางคลินิกดวยตนเอง มีการฝกทักษะ
ให ผู ป วยสามารถประเมิ น วิ เคราะห วางแผนการทํ า
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติดวยตัวเอง ใหบรรลุ
เปาหมายและเกิดความเชื่อมั่นในการดู แลสุขภาพจน
สามารถ ควบคุ มระดั บน้ําตาลสะสมได ตามเป าหมาย
ส งผลให ลด หรื อชะลอการเกิ ดภาวะแทรกซ อน มี
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
การสงเสริมใหผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมนั บวาเป น
บทบาทที่สําคัญของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และผล
ของการวิ จั ยนี้ จะเป นประโยชน สํ าหรั บบุ คลากร
สาธารณสุขในการจัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการดูแล
ผูปวยเบาหวาน เพื่อใหผูปวยเบาหวานในชุมชนมีการ
ดู แลตนเองที่ ถู กต องเหมาะสม และสามารถคงไว ซึ่ ง
พฤติกรรมที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการกํากับตนเองดวยขอมูล
ทางคลินิก ตอพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และ
ระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิด
ที่ 2 ที่ ควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดไม ได โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กอน
และหลั งการทดลองระหว างกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ
2. เพื่ อศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงค าระดั บ
น้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กอน
และหลั งการทดลองระหว างกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไดรับการ
กํากับตนเอง ดวยขอมูลทางคลินิก มีคะแนนพฤติกรรม
การควบคุมเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไดรับการ
ดูแลตามปกติ
2. ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไดรับการ
กํ ากั บตนเอง ด วยข อมู ลทางคลิ นิ ก มี ค าเฉลี่ ยระดั บ
น้ําตาลสะสมในเลือด ลดลงมากกวากลุมที่ไดรับการดูแล
ตามปกติ
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาผลของการกํากับตนเองดวยขอมูล
ทางคลินิกตอพฤติกรรมการควบคุมเบาหวาน และระดับ
น้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ได
ประยุกตแนวคิดการกํากับตนเอง (Self-regulation) ของ
Bandura (1986) มาเป นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษา
ร วมกั บการใช ผลทางคลิ นิ ก โดยการกํ ากั บตนเอง
หมายถึง การที่ผูปวยเบาหวานสามารถกระทําบางสิ่งเพื่อ
ควบคุมความรูสึก และความคิด รวมถึงการกระทําของ
ตนเองเพื่อตนเอง โดยมาจากความตั้งใจ ความปรารถนา
การฝ กฝนที่ จะเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเอง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การสังเกตประเมิน
ขอมูลทางคลินิกของตนเอง คือ น้ําหนัก รอบเอว และ
ระดับน้ําตาลในเลือด 2) การตัดสินใจโดยนําขอมูลทาง
คลินิกจากการสังเกตมาประกอบในการตัดสินใจ และ 3)
การแสดงปฏิกิริยาตอตนเองโดยนําไปสูการปฏิบัติเพื่อ
เกิดผลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น และ
การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนที่จะกํากับตนเองใหมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม 2 ดาน ไดแก 1) การรับประทานอาหาร 2)
การออกกําลั งกาย เพื่อควบคุมระดับน้ํ าตาลสะสมใน
เลือดใหอยูในเกณฑปกติ หรือใกลเคียงเกณฑปกติมาก
ที่สุด ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การกํากับตนเองดวยขอมูลทางคลินิก
1. การสังเกตพฤติกรรมตนเองจากการบันทึกพฤติกรรมทุกวัน
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
รวมกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนัก รอบเอวและระดับน้ําตาล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ในเลื อ ดที่ ก ารตรวจวั ด ทุ ก สั ป ดาห ทั้ ง ด า นการกระทํ า ความ
สม่ําเสมอ ความใกลเคียง และความถูกตอง
2. การตัดสิน ดวยการนําขอมูลจากการสังเกตมาพิจารณาความ
เหมาะสมของพฤติกรรมในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา เปรียบเทียบ
วาขอมูลที่สังเกตเปนที่พอใจ เปนไปตามคําสอน การสังเกตจาก
ตัวแบบ และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
3. การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง เปนการตอบสนองตอผลการ
ประเมินพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการตัดสิน โดยถา
บุ ค คลกระทํ าพฤติ ก รรมและผลข อ มู ล ทางคลิ นิ ก เป นไปตาม
เปาหมาย จะใหแสดงปฏิกิริยาทางบวกหรือใหรางวัลแกตนเอง
และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหเกิดเปนพฤติกรรมที่ยั่งยืน แตถา
บุ ค คลกระทํ า พฤติ ก รรมหรื อ ได ต่ํ า กว า เป า หมาย จะร ว มกั น
วิเคราะหหาสาเหตุ และหาวิธีปรับพฤติกรรมตอไป

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม
โรคเบาหวาน
ดานการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกาย

ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด

แสดงความสัมพันธของตัวแปรทีศ่ ึกษาในครั้งนี้
แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอระดับน้ําตาลในเลือดแตไมไดศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
สองกลุ มวั ดก อนและหลั งการทดลอง (Quasiexperimental research design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือผูที่
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ในอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2557 กลุม
ตัวอยางมีเกณฑการคัดเขา คือ ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่
2 รับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดมาแลวไมนอย

กวา 1 ปที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสะสมมากกวา 7% มี
อายุ 40 - 60 ป สามารถอานเขียน และสื่อสารภาษาไทย
ได ยินดีเขารวมกิจกรรมการวิจัย และมีรางกายแข็งแรง
สามารถปฏิบั ติกิจวั ตรประจําวั น ไดดวยตนเองและมี
เกณฑการคัดออก คือ มีโรคประจําตัวอื่น ๆ ที่มีอาการ
รุนแรงร วมด วย ได แก ความดั นโลหิ ตสู งระดั บรุ นแรง
หั วใจขาดเลื อด หรื อหั วใจล มเหลว และโรคไตวายจน
ไมสามารถเขารวมการทํากิจกรรมได
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ขนาดตั วอย างคํ านวณตามหลั กการของ
Cohen ใช การศึ กษาของสุ รี พร แสงสุ วรรณ 13 ใน
การคํานวณขนาดอิทธิพลของสิ่งทดลองไดขนาดอิทธิพล
ใหญ ขนาดตัวอยางที่ตองการคือ 26 คน เพื่อปองกัน
การสู ญหายของกลุ มตั วอย างระหว างการทดลอง
(Drop out) ผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางอีก
รอยละ 1022 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ตองศึกษาเปนอยาง
นอยกลุมละ 30 คน
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
1. ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากตําบลที่มีอัตรา
การควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดได น อยที่ สุ ด ในเขต
อําเภอปกธงชัย มา 2 ตําบลจากทั้งหมด 16 ตําบล คือ
ตําบลเมืองปก และตําบลตะขบ สุมหนึ่งตําบลเปนกลุม
ทดลอง ตําบลที่เหลือเปนกลุมเปรียบเทียบดวยการจับ
สลาก ไดตําบลเมืองปกเปนกลุมทดลอง และ ตําบลตะขบ
เปนกลุมเปรียบเทียบ
2. สุมผูปวยเบาหวานจากแตละตําบลดวย
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster sampling) โดยแบง
ประชากรเปนกลุมตามหมูบานที่อยูอาศัย สุมหมูบาน
ดวยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลากรายชื่อหมูบานที
ละหมูบาน จนไดกลุมตัวอยางครบอยางนอย 30 คน
(ผูปวยในหมูบานที่สุมไดเปนกลุมตัวอยางทุกคน) ตําบล
เมืองปกซึ่งเปนกลุมทดลอง ไดกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูหมู
ที่ 3 หมูที่ 6 หมูที่ 8 หมูที่ 15 และหมูที่ 16 รวมตัวอยาง
ทั้งหมด 31 คน ตําบลตะขบสุมไดกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู
หมูที่ 3 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 11 หมูที่ 14 และหมูที่ 18
รวมทั้งหมด 33 คน
3. ผูวิจัยรวบรวมรายชื่อผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจากทะเบียน
ผูปวยที่มารักษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่อาศัย
อยูในหมูบานที่สุมไดและจัดเขาเปนกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบตามลําดับ
21
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การพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล
การวิ จั ยครั้ งนี้ ได ผ านการรั บ รองจาก
คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัส 15-12-2557 ผูวิจัยชี้แจงผูเขารวมโครงการใหทราบ
ถึงสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมการศึกษา
ครั้งนี้ รวมทั้งอธิบายถึงการรักษาความลับของผูใหขอมูล
และการทําลายขอมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย การอภิปราย
หรื อเผยแพร ข อมู ลกระทํ าในภาพรวม และเฉพาะ
การนําเสนอเชิงวิชาการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย
เครื่องมือ 2 สวน คือ เครื่องที่ใชในการทดลอง และ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1. แผนกิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
การประยุ กต แนวคิ ดการกํ ากั บตนเองของ Bandura
(1986) มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแก การสังเกตตนเอง
การตัดสิน ดวยขอมูลทางคลินิก และการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง เพื่ อปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ สํ าคั ญ
ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย โดยการ
จัดกิจกรรมกลุม จํานวน 18 ครั้ง ใชระยะเวลาทั้งหมด 18
สัปดาห กิจกรรมประกอบดวยกระบวนการดังนี้
1.1
กระบวนการสั งเกตตนเอง(Selfobservation) เปนการใหขอมูลที่จําเปนในการกําหนด
มาตรฐาน และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ไดแก ความชัดเจน ความสม่ําเสมอ ความแมนยําของการ
สังเกต และการบันทึกตนเอง กิจกรรมประกอบดวย 1)
สนทนาแลกเปลี่ยน ใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน ในการ
ควบคุมเบาหวาน เรื่องการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายในผูปวยเบาหวาน พรอมทั้งการฝกปฏิบัติให
สามารถทําได 2) ตั้งเปาหมายในการควบคุมโรคเบาหวาน
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ของตนเอง ไดแก เปาหมายดานพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และเปาหมายขอมูลทางคลินิก
ด วยตนเอง ได แก ระดั บน้ํ าตาลในเลื อดที่ ปลายนิ้ ว
น้ําหนักตัว และรอบเอว เปนรายบุคคลตามความเหมาะสม
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 3) สังเกต และบันทึก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย
ตอเนื่องทุกวัน และวัดผลขอมูลทางคลินิกทุกสัปดาห 4)
นํ าข อมู ลจากการสั งเกต การบั นทึ ก และวั ดผล มา
วิเคราะหตนเองพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานดาน
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และขอมูลทาง
คลินิกของตนเทียบกับเปาหมาย 5) นําผลจากการ
วิเคราะหตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม และมีการ
เรียนรูจากตัวแบบที่ประสบผลสําเร็จ
1.2 กระบวนการตัดสิน (Judgment-process)
โดยการนํ าข อมู ลจากการสั งเกตมาตั ดสิ น โดยอาศั ย
มาตรฐานสวนบุ คคลที่ไดมาจากการสอน และการรับรู
สาเหตุในการกระทํา กิจกรรมประกอบดวย 1) ประเมิน
พฤติกรรมการการรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย
และข อมู ลทางคลิ นิ กทุ กครั้ ง ที่ มี การเจาะเลื อด ชั่ ง
น้ํ าหนั ก และวั ดรอบเอวทุ กสั ปดาห เปรี ยบเที ยบกั บ
พฤติ กรรมเป าหมาย และเป าหมายทางคลิ นิกที่ แต ละ
บุคคลกําหนด 2) การวางแผน ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย
ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด พรอมทั้ง
ประกาศเปาหมายขอมูลทางคลินิกที่ตนที่ตั้งไว
1.3 การแสดงปฏิ กิ ริ ยาต อตนเอง (Selfreaction) การประเมินการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ใน
ทางบวก หรือทางลบโดยมีสิ่งจูงใจในลักษณะที่รับรู หรือ
จับตองได ไดแก 1) แสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ
พฤติ กรรมการควบคุ มอาหาร การออกกํ าลั งกาย และ
ขอมูลทางคลินิ ก ไดแก ระดับน้ํ าตาลในเลือดที่เจาะที่
ปลายนิ้ว น้ํ าหนัก และรอบเอวของแตละคนวามีบรรลุ

September - December 2017 Vol. 31 No.3

เปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใด มีความพึงพอใจหรือไม
พรอมหาแนวทางการปรับพฤติกรรมใหถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 2) กลุมกลาวชมเชย สงเสริมผูปฏิบัติตัวไดดีหรือมี
ขอมูลทางคลินิกบรรลุเปาหมาย ใหกําลังใจ ชื่นชมกันใน
กลุ ม หรื อให รางวั ลตนเอง การเห็ นคุ ณค าของตนเอง
รวมทั้ งกลุ มช วยใหคํ าแนะนํา หาแนวทางแกไขปญหา
อุปสรรคสําหรับ สําหรับผูยังไมบรรลุเปาหมาย 3) สราง
ความมั่นใจในการดูแลตนเอง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
2. คูมือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผู ป วยเบาหวานเป นเอกสารเกี่ ยวกั บความรู เรื่ อง
โรคเบาหวาน และวิ ธี ดู แลตนเองด านการรั บประทาน
อาหาร การออกกํ าลั งกายที่ สอดคล องกั บเนื้ อหาและ
ทฤษฎีการกํากับตนเอง
3. แบบบั นทึ กพฤติ กรรมการรั บประทาน
อาหาร และการออกกําลังกาย น้ําหนัก น้ําตาลในเลือด
ปลายนิ้ว และรอบเอว ของผูปวยเบาหวานผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใหผูปวยเบาหวานใชในการกํากับตนเองเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารโดยใหบันทึก ทุกมื้อทุกวัน ทั้งชนิด
และปริมาณอาหารที่รับประทานในแตละมื้อ ตามกลุม
อาหารแลกเปลี่ยน จํานวนมื้อ สวนการออกกําลังกาย มี
การใหบันทึกรูปแบบการออกกําลังกาย และระยะที่ออก
กําลังกาย รวมถึงปญหาอุปสรรคของการออกกําลังกายที่
พบในแตละวัน น้ําหนักและรอบเอวทุกสัปดาห คาน้ําตาล
ในเลือดหลังอดอาหาร 6-8 ชั่วโมง บันทึกตามชวงเวลาที่
รวมกิจกรรมกลุม
4. แบบจําลองอาหารแลกเปลี่ยนสําหรับผูปวย
เบาหวาน หมายถึ ง แบบจํ าลองอาหาร ให มี ลั กษณะ
เหมื อนอาหารจริ งจากอาหาร 6 หมวด ประกอบด วย
หมวดข าว-แป ง หมวดผั ก หมวดผลไม หมวดเนื้ อสั ตว
หมวดไขมัน หมวดนม
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5. เครื่องเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแบบ
ตรวจจากปลายนิ้ วพร อมอุ ปกรณ เพื่ อตรวจหาระดั บ
น้ํ าตาลในเลื อด ซึ่ งผ านการสอบเที ยบเครื่ องมื อจาก
โรงพยาบาลปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องชั่งน้ําหนักชนิดยืนแบบดิจิตอลอาน
คาน้ําหนักเปนกิโลกรัม ทศนิยม 1 ตําแหนง ตรวจสอบ
ความถูกตอง โดยศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 4 จังหวัด
นครราชสีมา
7. สายวัดรอบเอว มีหนวยเปนเซนติเมตร ให
กลุมทดลองทุกคน วัดรอบเอวตนเองตอนเชาทุกวันกอน
รับประทานอาหารเชา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เป นแบบสั มภาษณ ที่ ผู วิ จั ยพั ฒนาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของและทฤษฎีแนวคิดการกํากับตนเอง
ของ Bandura (1986) ประกอบดวย 2 สวน
1. แบบสั มภาษณ ข อมู ลทั่ วไป และข อมู ล
สุขภาพของผูปวยเบาหวาน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได ระยะที่ปวยเปนเบาหวาน ระยะเวลาที่รักษา ยาที่
รักษา การมารับการตรวจตามนัด และการไดรับคําแนะนํา
จากเจาหนาที่
3. แบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
ของผูปวยเบาหวาน เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากการทบทวนตํ า รา และเอกสารทางวิ ช าการ
ประกอบดวยขอคําถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานดานการรับประทานอาหารจํานวน 15 ขอ
และการออกกําลังกายจํานวน 14 ขอ ลักษณะคําถามเปน
มาตรประมาณคา 5 อันดับ23คือ (1) ปฏิบัติเปนประจํา
เทากับ 4 คะแนน (2) ปฏิบัติบอยครั้ง เทากับ 3 คะแนน
(3) ปฏิบัติบอย เทากับ 2 คะแนน (4) ปฏิบัติบางครั้ง
เทากับ 1 คะแนน (5) ไมปฏิบัติเลย เทากับ 0

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 131

แบงเกณฑเพื่อพิจารณาพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานเปนรายขอ เปน 5 อันดับ 23ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึ ง พฤติกรรม
การควบคุมโรคเบาหวานมีความเหมาะสมมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
(Content validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจัย ไดแก
แบบสั มภาษณ ข อมู ลทั่ วไป ข อมู ลสุ ขภาพของผู ป วย
เบาหวาน แผนกิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก คูมือการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยเบาหวาน
แบบบั นทึ กพฤติกรรมการรั บประทานอาหาร และการ
ออกกํ าลั งกาย และแบบวั ดพฤติ กรรมการควบคุ ม
โรคเบาหวาน ใหผู ทรงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 ท าน ได แก
อาจารย พยาบาลผูเชี่ ยวชาญดานโรคเบาหวานจํ านวน
1 ทาน พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูจัดการราย
กรณี โรคเรื้ อรั ง (โรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง)
จํานวน 1 ทาน แพทยอายุรกรรมผูเชี่ยวชาญดานการ
รั กษาผู ป วยเบาหวานจํ านวน 1 ท าน นั กโภชนาการ
ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยนจํ านวน
1 ทาน นักสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรจํานวน 1 ทาน
นําแบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานมาคํานวณ
คาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index:
CVI) ได เทากับ 0.81
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2. การหาความเที่ยง (Reliability) ผูวิจัยนํา
แบบวั ดพฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานที่ ผ านการ
ทดสอบความตรงของเนื้อหา ไปทดลองใชกับกลุมผูปวย
เบาหวานที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหหา
ความเที่ยงโดยการวิเคราะหความสอดคลองภายในดวยคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ .73
การดํ าเนิ นการทดลองและเก็ บรวบรวม
ขอมูล
ดําเนินการศึ กษาในช วงเดือนกันยายน พ.ศ.
2557 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
โดยแบงกิจกรรมเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1.1 ผู วิจั ยทํ าหนังสือเสนอต อสาธารณสุ ข
อําเภอปกธงชัย จังหวัดนคราชสีมา เพื่อขออนุญาตเขา
ดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่
1.2 ผูวิจัยเตรียมความพรอมของผูชวยวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยพยาบาลเวชปฏิบัติ จํานวน 2 ทาน เพื่อใหมี
ความรูและความเขาใจในการทดลอง และมอบหมายให
รั บ ผิ ด ชอบในฐานการเรี ย นรู ย อ ย พร อ มให เ ป น
ผูสัมภาษณ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกาย ดวยแบบวัดพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
ของผูปวยเบาหวาน ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ชั่งน้ําหนัก
และวัดรอบเอวผูปวยเบาหวาน กอน และหลังกิจกรรม
1.3 ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย การ
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พิทักษสิทธิ และขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
โดยนั ดหมายแยกกั นระหวางกลุ มทดลอง และ กลุ ม
เปรียบเทียบ
2.ขั้นดําเนินการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุ มทดลองเข าร วมกิ จกรรมตาม
กระบวนการกํ ากั บตนเองด วยข อมู ลทางคลิ นิ กต อ
พฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานและระดั บน้ํ าตาล
สะสมในเลื อ ดของผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ประกอบดวย การทํากิ จกรรมกลุมเพื่ อปรั บพฤติกรรม
กลุมละ 15-16 คน ตามหมูบานที่อยูใกลเคียงกันเพื่อ
สะดวกตอการเดินทางของกลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 ไดแก
หมูที่ 3 หมูที่ 8 และหมูที่ 15 จํานวน 15 คน นัดทุกวัน
เสารที่ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานหมูที่ 3 กลุมที่
2 ไดแก หมูที่ 6 และหมูที่ 16 จํานวน 16 คน กลุมที่ 2
นัดทุกวันอาทิตยที่ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานหมู
ที่ 6 ครั้งละ 2 ชั่วโมง ติดตอกันครั้ง หางกันครั้งละ 1
สัปดาห และนัดติดตามผลการกํากับตนเองอีก 3 ครั้ง หาง
กันครั้งละ 4 สัปดาห ซึ่งในระหวางนี้มีการติดตอกันทาง
โทรศั พท สั ปดาห ละ 1 ครั้ ง รวมระยะเวลาทั้ งสิ้ น 18
สัปดาห
กลุมเปรียบเทียบ
กลุมเปรียบเที ยบเข ารวมกิจกรรมจํานวน 2
ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ที่หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ตะขบ รายละเอียดของกิ จกรรมในกลุ ม
ทดลอง และกลุมเปรียบเทียบดังรายละเอียดตามภาพที่ 2
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ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
กลุมทดลอง 31 คน

กลุมเปรียบเทียบ 33 คน

ครั้งที่ 1 สัปดาหที่ 1 สรางสัมพันธภาพ แนะนําขั้นตอนและชีแ้ จงวัตถุประสงค ขอความรวมมือในการทําวิจัย ยินยอมเขารวมการวิจัย
สัมภาษณขอมูลทัว่ ไป ขอมูลสุขภาพของผูปว ยเบาหวานและสัมภาษณขอ มูลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของผูปวยเบาหวาน
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง รอบเอว ตรวจน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด นัดหมายทํากิจกรรมกลุม
แบงเปน 3 กลุมยอย กลุมละ 15-16 คน เพื่อเขากิจกรรมกลุมละ 1 วันตอสัปดาห
ครั้งที่ 2 สัปดาหที่ 2 เรียนรูโรคเบาหวาน ตั้งเปาหมายการควบคุมโรคเบาหวานใหความรูเรือ่ งโรคเบาหวาน
เปาหมายการควบคุมโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนและใหขอ มูลทางคลินกิ ของผูปวยไดแก น้ําหนัก รอบเอว และคา
ระดับน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว แจกคูม ือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และแบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และการออกกําลังกาย มอบสายวัด แนะนําการบันทึก

สัปดาหที่ 2-17
บริการตามปกติ
รับความรู
คําแนะนํา การ
ตรวจรักษา
เดือนละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 3 สัปดาหที่ 3 อาหารเบาหวานนารูเ พื่อสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้าํ ตาลในเลือดที่ปลายนิว้ ใหความรูเรือ่ งอาหาร
เบาหวาน ปริมาณ เวลา สัดสวน ชนิด อาหารแลกเปลี่ยนการจัดอาหาร ใหฝกจัดสัดสวนอาหารการสังเกตตนเองเรือ่ งอาหาร
ตั้งเปาหมายพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ฝกการจดบันทึกรายการอาหาร และใหบันทึกทุกมือ้ ทุกวัน ตอเนือ่ งเมื่ออยูที่บานพรอม
นําการบันทึกมารวมประเมินผลในสัปดาหที่ 4
ครั้งที่ 4 สัปดาหที่ 4 ออกกําลังกายสรางสุขภาพชั่งน้ําหนัก รอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้วใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย
สาธิตการออกกําลังกาย การสังเกตและการตั้งเปาหมายพฤติกรรมออกกําลังกายแนะนําบันทึกการออกกําลังกายที่บานทุกวันการบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย และแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 5-6 สัปดาหที่ 5-6 สรางความมั่นใจกอนกํากับตนเอง นัดหมายชั่งน้ําหนัก รอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิว้ ทุกสัปดาห
การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 7-9 สัปดาหที่ 7-9 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเองชัง่ น้ําหนัก รอบเอวที่หมูบาน
การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง
ครั้งที่ 10 สัปดาหที่ 10 นัดติดตามกํากับตนเองครั้งที่ 1ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว และติดตามการบันทึก
การบันทึกพฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินกิ การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
ครั้งที่ 11-13 สัปดาหที่ 11-13 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเองตนเอง การบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
ครั้งที่ 14 สัปดาหที่ 14 นัดติดตามกํากับตนเองครั้งที่ 2 ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ตรวจน้ําตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว การบันทึกพฤติกรรม
อาหาร ออกลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง
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ครั้งที่ 15-17 สัปดาหที่ 15-17 โทรศัพทกระตุนเตือน ทุกสัปดาหสอบถามความกาวหนา ในการกํากับตนเอง การบันทึก
พฤติกรรมอาหาร ออกกําลังกาย และการวัดผลขอมูลทางคลินิก การเทียบกับเปาหมาย วิเคราะหและแสดงปฏิกริ ิยาตอตนเอง ให
ครั้งที่ 18 สัปดาหที่ 18 ประเมินผลพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสู ง รอบเอว ตรวจน้ําตาลสะสมในเลือด สรุป
ผลการวิจัย สรุปผลการกํากับตนเอง และทํากิจกรรมคํามั่นสัญญา ใหกําลังใจ การสิ้นสุดการวิจัย และกลุม เปรียบเทียบแจกคูมือการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และแบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย

ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมในกลุม ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ในระหว างการศึ กษามี กลุ มตั วอย างทั้ งกลุ ม ตามลําดับ) อายุ 50-60 ป (รอยละ 81 และ 71) โดยมีอายุ
ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ ไดรับการปรับขนาดยาลดระดับ เฉลี่ยเทากับ 56.23 ป และ 53.41 ป ตามลําดับ สวนใหญ
น้ําตาลในเลือด โดยกลุมทดลองมีการปรับลดยาลดระดับ จบการศึ กษาต่ํ ากว ามั ธยมศึ กษา (ร อยละ 85 และ 79
น้ําตาลในเลือดจํานวน 5 คน กลุมเปรียบเทียบแพทยตอง ตามลําดับ) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 69 และ 87) กลุม
ปรั บเพิ่ มขนาดยาลดระดั บน้ํ าตาลในเลื อดจํ านวน 9 คน ทดลองประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป รอยละ 46 รองลงมา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดตัดผูปวยที่ไดรับการปรับขนาดยาออก คือ อาชีพเกษตรกร รอยละ 35 สวนกลุมเปรียบเทียบ
จากการวิเคราะห ทําใหเหลือกลุมตัวอยางในกลุมทดลอง ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 54 รายไดครอบครัว
พบวา มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 62
จํานวน 26 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 24 คน
และ รอยละ 50 ตามลําดับ
2. ขอมูลภาวะสุขภาพของกลุมทดลองและ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูล กลุมเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ .05
ทั่วไปวิเคราะหดวยสถิติ การแจกแจงความถี่ คารอยละ โดยพบวาระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานและไดรับการรักษา
ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ เฉลี่ย 7.76 ป และ 7.91 ป ตามลําดับ มีภาวะแทรกซอนจาก
แตกต างของสั ดส วน ด วยสถิ ติ ไค-สแควร วิ เคราะห โรคเบาหวานรอยละ 73 และ รอยละ 50 มีประจําตัวอื่น
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางคะแนนพฤติกรรมการควบคุม รวมดวยรอยละ 54 และรอยละ 42 ตามลําดับ กลุม
โรคเบาหวาน และคาระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวย ทดลองและกลุมเปรียบเทียบมากกวาครึ่ง มีดัชนีมวลกาย
เบาหวานชนิดที่ 2 กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุม มากกวา 25 กก./ตรม.ขึ้นไป (รอยละ 53.80 และรอยละ
ทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติการทดสอบคาทีแบบ 62.50 ตามลําดับ) และมีเสนรอบเอวเกินเกณฑมาตรฐาน
(รอยละ 80.80 และรอยละ 79.20)
อิสระ ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05
สวนที่ 2 ผลการทดลองตอพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และระดับน้ําตาลสะสม
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และขอมูลภาวะสุขภาพ ในเลือด
1. ข อมู ลทั่ วไปของกลุ มทดลองและกลุ ม
1. ผลการทดลองตอพฤติกรรมการควบคุ ม
เปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ .05 โดย โรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถ
พบว าส วนใหญ เป นเพศหญิ ง (ร อยละ 88 และ 75 ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได พบวา กลุมทดลองกอน
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การทดลองค าเฉลี่ ยคะแนนพฤติ กรรมการควบคุ ม
โรคเบาหวานอยูในระดับความเหมาะสมระดับปานกลาง
ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 2.50 หลั งการทดลองพฤติ กรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานอยูในระดับเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเปน 3.17 (เพิ่มขึ้น 0.67 คะแนน) สวนกลุมเปรียบ
มีพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งกอน และหลังการทดลอง คาเฉลี่ยเทากับ 2.39, 2.43
ตามลําดับ จากการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดวย
สถิติทีแบบอิสระ (Independent t-test) พบวาคาเฉลี่ย
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พฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวานก อนการทดลอง
ระหว างกลุ มทดลองและกลุ มเปรี ยบเที ยบไม มี ความ
แตกตางกันที่นัยสําคัญ .05 (t =-0.66df =48, p= .51) แตพบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยผลตางพฤติกรรมการควบคุม
โรคเบาหวานกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบโดยพบว ากลุมทดลองมี คาเฉลี่ ย
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05
(p < .01) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

Table 1. Comparing the mean score differences of glycemic control behaviors, post test
Table 1. score minus pre-test score, between the intervention group and the comparison group
glycemic
Pre test
Post test
D
SD df
t
p-value
control
Mean SD Mean SD
behaviors
Intervention
2.50 0.60 3.17 0.53 0.67 0.69 48 3.24
< .01
group
(n = 26)
Comparison
2.39 0.57 2.43 0.47 0.04 0.66
group
(n = 24)
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
การรับประทานอาหาร และออกกําลังกาย มีดังนี้
1.1 การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
หลั งการทดลองกลุ มทดลองมี พฤติ กรรมดี ขึ้ นค าเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้นจาก 2.70 เปน 3.23 อยูในระดับความเหมาะสมมาก
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปรับไดเพิ่มขึ้นจนอยู
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ไดแก การรับประทานอาหาร
แลกเปลี่ยนครบ 6 หมวด และรับประทานอาหารขาวแปง
ตามสวนที่เหมาะสม และพฤติ กรรมที่ คงเดิ มอยู ระดั บ
เหมาะสมปานกลาง ไดแก รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของทอด มัน รับประทานผลไม

ที่ไม หวาน ไมรั บประทานอาหารหมักดอง เครื่ องดื่ มชู
กําลัง เครื่องดื่มรสหวาน และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในกลุ มเปรียบเทียบ พบวา ก อนการทดลองพฤติ กรรม
โดยรวมของผู ป วยมี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 2.72 อยู ในระดั บ
ความเหมาะสมมาก หลังการทดลองคาเฉลี่ยเทากับ 2.81
อยู ในระดั บความเหมาะสมมากเช นกั น ภายหลั งการ
ทดลอง พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานผักตาม
สวนและการดื่มนมพรองมันเนยมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สวน
คาเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ลดลง คือ การ
ไมรับประทานผลไมหวาน สวนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารอื่นๆ อยูระดับเดิม
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1.2 การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผู ป วยเบาหวานกลุ มทดลอง พบว าก อนการทดลอง
พฤติกรรมโดยรวมของผูปวยคาเฉลี่ยเทากับ 2.29 อยูใน
ระดั บความเหมาะสมปานกลาง และ หลั งการทดลอง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 อยูในระดับความเหมาะสมมาก โดย
พบวาพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมระดับนอย ไดแก การ
ออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย ภายหลังการทดลอง พบวา
มีคาเฉลี่ยรายขอเพิ่มขึ้นทุกขอ โดยพฤติกรรมที่มีความ
เหมาะสมเพิ่ มขึ้ นเป นระดั บมากที่ สุ ด ได แก การสวม
เสื้อผาที่เหมาะสม สวมรองเทาที่เหมาะสมขณะออกกําลัง
กาย และการเลื อกออกแรงที่เหมาะสมอย างสม่ํ าเสมอ
พฤติกรรมที่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแกการออกกําลังกายจนรูสึกเหนื่อย สวน
กลุ มเปรี ยบเที ยบพบว าทั้ งก อนและหลั งการทดลอง
พฤติ กรรมโดยรวมของผู ป วยอยู ในระดั บปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 2.03 และ2.02 ตามลําดับ พฤติกรรมการ
ออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมนอย ไดแก การเตรียม

ลู กอมขณะออกกํ าลั งกาย และออกกํ าลั งกายจนรู สึ ก
เหนื่อย
2. ผลตอระดับน้ําตาลสะสมในเลือดของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลื อด พบว าก อนการทดลองกลุ มทดลองมี ค าเฉลี่ ย
ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เทากับ 9.22 % กลุม
เปรียบเทียบเทากับ 9.49 % ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยดวยสถิติทีแบบอิสระ พบวาไมมีความแตกตาง
กันที่นัยสําคัญ .05 (t =0.61df =48, p= .54) หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลสะสมในเลือดลดลง
0.87% สวนกลุมเปรียบเทียบลดลง 0.33% จากการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลตางน้ําตาลสะสมใน
เลือด กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและ
กลุ มเปรี ยบเที ยบ โดยใช สถิ ติ ที แบบอิ สระ พบว า ค า
ผลต างน้ํ าตาลสะสมในเลื อดของผู ป วยเบาหวานกลุ ม
ทดลองลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ ≤ .05 (p = .03) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

Table 2. Comparing the mean differences HbA1C level (%), pre-test minus post-test,
Table 2. between the intervention group and the comparison group
HbA1C level
Pre test
Post test
D SD df
t
p-value
Intervention group
(n = 26)
Comparison group
(n = 24)

Mean SD Mean SD
9.22 1.55 8.35 1.45 0.87 1.07 48
9.49

1.56

9.16

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษาทํ าให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และน้ําตาลสะสมใน
เลือด อภิปรายไดดังนี้

1.87

.03

1.64 0.33 0.98

1. กลุมทดลองมีผลตางพฤติกรรมการควบคุม
เบาหวานในระยะก อนและหลังการทดลองสู งกวากลุ ม
เปรียบเทียบ อธิบายไดวา การใชกิจกรรมกํากับตนเอง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
และการออกกํ าลั งกายได ทั้ งนี้ เนื่ องจากกิ จกรรมการ

กันยายน - ธันวาคม 2560 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3

กํ ากั บตนเอง 18 สั ปดาห ทํ าให ผู ป วยเบาหวานกลุ ม
ทดลองสามารถสังเกตพฤติกรรม น้ําหนัก รอบเอว และ
ระดั บน้ํ าตาลของตนเอง ได เรี ยนรู วิ ธี การรั บประทาน
อาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตองจากผูวิจัยหรือตัว
แบบจากสื่ อ และจากตั วบุ คคล ทํ าให สามารถปรั บ
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถนําขอมูลที่
ไดจากการสังเกตมาตัดสินการกระทําหรือพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยเฉพาะขอมูลทางคลินิกของตนเองที่เปลี่ยนไป
ทั้ง น้ําหนัก รอบเอว และระดับน้ําตาลในเลือดทําใหกลุม
ทดลองเห็นความสําคัญของพฤติกรรมที่สงผลตอภาวะ
สุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เมื่อปรับพฤติกรรมไดเกิดผล
ทางคลินิกดี ทําใหเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจและมีกําลังใจที่
จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรม
ใหกลุมตัวอยางแสดงปฏิกิริยาตอตนเองตอผลการปรับ
พฤติกรรมและผลทางคลินิก ดวยการใหกําลังใจ ใหคํา
ชมเชย และให รางวั ลแก ผู ที่ สามารถปฏิ บั ติ ได ตาม
เปาหมาย และการใหกําลังใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ให
คําปรึ กษา และข อเสนอแนะสํ าหรั บผู ที่ ยั งไม สามารถ
ปฏิบัติไดตามเปาหมาย ชวยใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ไดดีขึ้นตามลําดับ การที่กลุมตัวอยางไดสังเกตการกระทํา
และผลการกระทํ าของตนเอง ด วยการจดบันทึ กอย าง
ต อเนื่ อง นํ าข อมู ลที่ ได มากํ ากั บตนเองอย างเป น
กระบวนการตั้งแตการประเมิน การพิจารณาแกไขตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหไดตามเปาหมาย จึงทําให
กลุมทดลองมีพฤติกรรมดีขึ้นมากกวากลุมเปรียบเทียบ
เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีการกํากับตนเอง ของ แนวคิด
ของ Bandura (1986) สอดคลองกับการศึกษาของสุรีพร
แสงสุ วรรณ (2553)13 ที่ พบว ากลุ มทดลองที่ ได รั บ
โปรแกรมการกํ ากั บตนเองด วยการให ความรู เรื่ อง
โรคเบาหวาน อาหารแลกเปลี่ยน การบั นทึกขอมูลทาง
คลินิกและบันทึกรายการอาหารที่รับประทานในแตละวัน
ทํ าให ผู ป วยได รู ว าชนิ ดอาหาร ปริ มาณอาหารที่
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รับประทานมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนักตัว และ
รอบเอว ทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ดีขึ้นมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร กิตติ
พีรชล (2555)11 ศึกษาผลของโปรแกรมการกํากับตนเอง
ต อพฤติ กรรมการออกกํ าลั งกายแกว งแขนและระดั บ
น้ํ าตาลในเลื อดของผู ป วยเบาหวานในชุ มชน พบว า
โปรแกรมการกํ ากั บตนเองทํ าให ผู ป วยเกิ ดการเรี ยนรู
ปญหาจากการวิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือด และแกไข
ตนเองดวยการตั้งเปาหมายในการแกวงแขน มีการติดตาม
ตนเองให ปฏิ บั ติ ได ตามเป าหมายด วยการบั นทึ ก
พฤติกรรมการแกวงแขนเทียบกับเปาหมาย หากยังไมได
ผลลั พธ ตามเป าหมายจะทํ าให เกิ ดแรงกระตุ นในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหากไดผลลัพธตามเปาหมาย
กลุ มตั วอย างจะภู มิ ใจซึ่ งเป นการเสริ มแรงที่ จะมี
พฤติ กรรมดี ขึ้ นอย างต อเนื่ อง ส งผลให กลุ มทดลองมี
คาเฉลี่ยผลตางระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. กลุมทดลองมีน้ําตาลสะสมในเลือดลดลง
มากกวากลุ มเปรี ยบเที ยบอย างมีนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ ≤ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยกลุม
ทดลองมีระดับน้ําตาลสะสมลดลงเฉลี่ย 0.87 % ในขณะที่
กลุมเปรียบเทียบลดลงเฉลี่ย 0.33 % ทั้งนี้เปนผลจากการ
นําแนวคิดทฤษฎีการกํากับตนเอง (Self-regulation) ของ
Bandura (1986) ที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใช ชวยใหกลุม
ทดลองสามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
การออกกําลังกายดีขึ้น มีผลทําใหน้ําตาลสะสมในเลือด
ลดลง นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการรับประทานอาหาร
และออกกําลังกายไดเหมาะสมทําใหมีน้ําหนักตัว และเสน
รอบเอวของกลุมทดลองลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05 (รายละเอียดดังตารางที่
3) ซึ่งการควบคุมน้ําหนัก และเสนรอบเอว มีผลตอระดับ
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น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน พบวา ผูที่มีน้ําหนัก
มาก จะต องใช อิ นซู ลิ นมากในการเผาผลาญอาหารที่
รับประทานเขาไป และพบวา ผู ที่มี น้ําหนั กตั วเกิน ใน
เนื้อเยื่อตาง ๆ จะมี Insulin receptor นอยลง และการ
ออกฤทธิ์ ของอิ นซู ลิ นในขบวนการเผาผลาญน้ํ าตาลใน
ระดับเซลจะผิดปกติไปดวย จากการศึ กษาของ เพรียว
พันธุ อุ สาย24 พบวา ผูป วยเบาหวานที่ มีดั ชนีมวลกาย
มากกว าหรื อเท ากั บ 23 กิ โลกรั มต อตารางเมตร ไม
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สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหปกติได มากเปน
3.60 เทาของผูปวยเบาหวานที่มีดัชนีมวลกายนอยกวา 23
กิโลกรัมตอตารางเมตร และพบวา เสนรอบเอวที่ลดลงทํา
ใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เพราะการที่รางกายมีระดับ
ไขมั นหน าท องลดลง ทํ าให ร างกายเผาผลาญไขมั นที่
กระจายอยูบริเวณอื่นดีขึ้น เกิดการตอบสนองตออินซูลิน
ดีขึ้น ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง25

Table 3. Differences of the pre-test and post-test body weight scores and Waist
Table 3. circumference scores of the intervention group and the comparison group
Demographic
Pre test
Post test
D
SD df
t
Data (n)
Mean SD Mean SD
Body weight (kg)
Intervention group 61.70 9.62 60.02
(n = 26)
comparison group 67.36 10.97 67.00
(n = 24)
Waist circumference (cm)
Intervention group 88.11 6.68 86.13
(n = 26)
comparison group 91.14 7.78 91.58
(n = 24)
*p-value<.05
3. นอกจากนี้มีรายงานการออกกําลังกายใน
ผูปวยเบาหวานสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได โดย
เฉลี่ย 0.6 - 0.7 เปอรเซ็นต 2,26,27 การรับประทานอาหาร
และการออกกําลั งกายที่เหมาะสมจะสามารถลดระดั บ
น้ําตาลลงได 0.5-2 % และมีผลดีตอรางกายอีกหลาย
ประการ เชน การทํางานระบบหัวใจ และหลอดเลือด การ
ลด และควบคุ มน้ํ าหนั กดี ขึ้ น2 การศึ กษาครั้ งนี้ กลุ ม
ตัวอยางสามารถลดระดับน้ําตาลไดเฉลี่ย 0.87% อาจเปน

8.94

1.68

1.55

10.78

.36

1.74

6.55

1.98

1.73

7.79

-.44

1.69

p-value

48

2.81

.03

48

4.97

< .01

เพราะกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่เปนเบาหวานมาคอนขาง
นาน (รอยละ 46 เปนเบาหวานมานานกวา 7 ป) ซึ่งมี
หลักฐานวา ระยะการเปนเบาหวานมาเปนเวลานานมีผล
ใหอัตราการควบคุมเบาหวานไดตามเปาหมายนอยลง18
ประกอบกั บหลั งการทดลองกลุ มทดลองมี การปรั บ
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหารใหดีขึ้นไมมาก และ
หลังการทดลองกลุมทดลองยังมีระดับมีระดับการออก
กําลังกายที่มีความหนักยังไมเพียงพอ คาเฉลี่ยพฤติกรรม
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มีพฤติกรรมขึ้นเล็กนอยอยูระดับปานกลาง (M= 1.88)
ซึ่งตองไดรับการแกไขในโอกาสตอไป
4. การใหผูปวยเบาหวานมีการเรียนรูรวมกับ
ผูวิจัย ไดแก การหาน้ําหนักตัวมาตรฐาน คํานวณดัชนี
มวลกาย หาคาพลังงานที่ตองการตอวัน และการคํานวณ
พลังงานทั้งหมดตอวัน ทําใหผูปวยเบาหวานเขาใจแนวคิด
การแบงมื้ออาหาร และพลังงานตอวันของตนเองมากขึ้น
ซึ่ งการศึ กษาครั้ งต อไปควรเพิ่ มเวลาในช วงกิ จกรรมนี้
เนื่ องจากเป นช วงการเรี ยนรู ที่ สํ าคั ญ เนื่ องจากผู ป วย
เบาหวานที่เขาใจเหตุ ผล ความตองการพลังการตอวั น
สัดส วนอาหารตามพลั งงานจะมีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารไดดีขึ้น สวนพฤติกรรม
การออกกําลังกายของการศึกษาครั้งนี้จะไมจํากัดวิธีออก
กําลังกายสําหรับผูปวย ผูวิจัยจะใหความรูเรื่องหลักการ
ออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน ขั้นตอน และทางเลือก
การออกกําลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง วันละ 30
นาทีขึ้นไป อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ผูปวยรูสึกชอบ มี
ความสนใจ และเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง เปนการสราง
แรงจูงใจในการออกกําลังกายใหแกผูปวยเบาหวาน พบวา
กลุมทดลองออกกําลังกายดวยวิธีตาง ๆ ไดแก การแกวง
แขน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ ๆ การขี่จักรยาน ไมพลอง
ปาบุญมีในระยะเวลา 30 นาที อยางสม่ําเสมอ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น
ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง ไดแก
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ปรับเขากับวิถี
ชีวิตชุมชน และความสะดวกของผูเข ารวมกิจกรรม ใน
ดานเวลาที่ไมติดภาระกิจ และสถานที่รวมกิจกรรมใกล
บานทํ าให มี ความสะดวกในการมาเข ารวมกิ จกรรมได
ตอเนื่อง
2) มี การนํ าข อมู ลทางคลิ นิ ก โดยเฉพาะ
น้ําหนัก และรอบเอว ใหผูปวยรับรู ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
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ผลสะท อนถึ งพฤติ กรรมการควบคุ มโรคเบาหวาน ฝ ก
ทักษะใหผูปวยสามารถวัดผล และประเมินผลดวยตนเอง
ตลอดจนติดตามผลดวยตนเองในชุมชนได
งานวิจัยนี้มีจุดออน เนื่องจากระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัยมีจํากัด สงผลใหการติดตามอยางตอเนื่องใน
การคงอยูของพฤติกรรมในระยะยาว ในระยะเวลา 6 เดือน
และ 1 ป ไมสามารถประเมินตอได
สรุปผลการวิจัย
การกํากับตนเองโดยใชแนวคิดของ Bandura
(1986) โดยให ผู ป วยได ตั้ งเป าหมายข อมู ลทางคลิ นิ ก
ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนัก และรอบเอว มีการ
ฝกทักษะใหผูปวยสามารถประเมิน วิเคราะห วางแผนการ
ทํากิจกรรม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติด วยตั วเอง ให
บรรลุเปาหมายและเกิดความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพ
ของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมได สงผลใหกลุมทดลองปรับพฤติกรรมการ
ควบคุมโรคเบาหวานไดดีขึ้นมากกว ากลุมเปรียบเทียบ
และทําใหคาเฉลี่ยน้ําตาลสะสมในเลือดลดลงมากกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ .05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ด านการปฏิ บั ติ พยาบาลจากผลการวิ จั ย
พบว า การกํ ากั บตนเองด วยข อมู ลทางคลิ นิ กมี ผลต อ
พฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน ทําใหผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีขึ้น จึง
เปนแนวทางสําหรับพยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ
ในการจัดกิจกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน
1.1 พยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ ควร
นํากิจกรรมการกํากับตนเองดวยขอมูลทางคลินิก ในเรื่อง
การควบคุมพฤติกรรมอาหาร และการออกกําลังกายไปใช
ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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และโรงพยาบาลชุ มชน เพื่อใหผู ปวยได มี กระบวนการ
สังเกตตนเอง การตัดสิน และแสดงปฏิกิ ริยาตอตนเอง
ประกอบกับการเห็นตัวแบบในการควบคุมเบาหวาน ทําให
เกิดความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอาหาร
และออกกําลังกายมากขึ้น
1.2 พยาบาล และบุคลากรในทีมสุขภาพ ควรมี
การใชขอมูลทางคลินิก ไดแก น้ําหนัก รอบเอว และระดับ
น้ําตาลในเลือด สะทอนใหผูปวยเบาหวานที่มารับบริการ
ในคลินิกเบาหวาน ใหทราบทุกครั้งเพื่อสะทอน ใหผูปวย
เบาหวานรั บรู และประเมิ นพฤติ กรรมสุ ขภาพตนเอง
ตลอดจนมีสวนรวมการวางแผนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได
2. ดานการบริหาร ผูบริหารโรงพยาบาล
สงเสริมสงเสริมสุขภาพตําบล และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ควรใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ควบคุ มระดับน้ําตาลไม ได ในชุ มชน โดยการสนั บสนุ น
กิจกรรมการกํากับตนเองในการดูแลผูปวยเบาหวานที่อยู
ในชุมชน มีการจัดหาอุปกรณ ไดแก เครื่องชั่งน้ําหนั ก
ชนิ ดยื นแบบดิ จิ ตอล เพื่ อให ผู ป วยเบาหวานสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของตนเองอยางตอเนื่อง
ในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการกํากับตนเอง และสนับสนุน
การจัดตั้งกลุมแกนนําผูปวยเบาหวานในชุมชน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
จํากัด สงผลใหการติดตามอยางตอเนื่องในการคงอยูของ
พฤติกรรมในระยะยาว ในระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ป ไม
สามารถประเมินตอไดดั งนั้ นควรมี การเพิ่มกิ จกรรมใน
ระยะติ ดตามผลในระยะ 6 เดื อน และ 1 ปเพื่อกระตุ น
สร างแรงจู งใจให แก ผู ป วยเบาหวานในการควบคุ ม
เบาหวาน ติดตามพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และ
ประเมินการลดลงของปริมาณน้ําตาลสะสมในเลือดอยาง
ตอเนื่อง
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรกําหนดลักษณะ
กลุมตัวอยางใหมีความชัดเจนมากขึ้น เชน ระยะเวลาเปน
เบาหวานมาไมเกิน 7 ป หรือมีระดับน้ําตาลสะสมในเลือด
ไม เกิ น 8.5 % เพื่ อลดการที่ กลุ มตั วอย างต องออกจาก
การศึกษา
3. ควรมีการศึกษาในกลุมอื่นๆ เชน เสี่ยง
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมัน
ในเลือดสูง เพื่อดูผลลัพธการกํากับตนเองดวยขอมูลทาง
คลินิก
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ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยเชิงพรรณนามีจุดประสงคเพื่อศึกษา 1) การจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
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พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
มุงเนนโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และ 2) การรับรูการจัดการการดูแลผูปวย
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
ไมติดตอเรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ กลุมตัวอยางในศึกษาการจัดการการดูแลผูปวยมี 3 กลุม ไดแก
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
ผูบริหารนโยบายการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 10 คน ซึ่งไดรับการสัมภาษณเชิงลึก
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
และผูจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 21 คน ผูนําชุมชนและผูปวย จํานวน 20 คน ซึ่งไดรับ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
การสนทนากลุม สวนการศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง กลุมตัวอยางเปนผู
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
ใหบริการสุขภาพ จํานวน 39 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก 1) แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก 2) แนวคําถาม
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พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากันคือ .99 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและสถิตเิ ชิงพรรณนา
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลาย
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
วัฒนธรรม มีจัดการตาม 6 องคประกอบของแบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรังของแวคเนอร ซึ่งมียุทธศาสตร
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
การจัดการแบบชุมชนแฝดหรือหมูบานคูขนานระหวางชุมชนไทยและตางดาว โดยมุงเนน 3 กลุม 3 วัย และ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
4 เสาหลัก ไดแก กลุมเด็ก วัยกลางคน และผูสูงอายุ โดยมีผูรับผิดชอบที่เ ปรียบเหมือนเสาหลักคือโรงเรียน
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และองคการบริหารสวนทองถิ่น 2) ผูใหบริการสุขภาพรับรูการจัดการ
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในดานการจัดการระบบบริการสุขภาพ การประสานงานกับชุมชน ระดับ
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
ปฏิบัติการ (การสนับสนุนการดูแลตนเองของผูปวย การสนับสนุนการตัดสินใจ กลไกการประสานงานในการ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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Management of Patient Care for Chronic Non-Communicable Diseases
in Multicultural Communities Along the Northern Border of Thailand
Sutteeporn Moolsart*
Chomnard Potjanamart** Nichtawan Thaworn***
ABSTRACT
Chronic non-communicable disease is a significant problem that challenges health personnel to
manage care with utmost effectiveness. This descriptive research aimed to study the management of
patient care for chronic non-communicable diseases in multicultural communities along the northern
border of Thailand. It focused on cardiovascular disease, hypertension, and diabetes mellitus. The
research surveyed care providers’ perceptions of management of patient care of chronic noncommunicable diseases through an in-depth interview of 10 administers of health service. A focus group
sample included 21 care managers, 20 community health leaders, and some patients with chronic
disease. The total sample of the perception study was 39 health care providers. Research tools were 1)
in-depth interview guideline, 2) focus group guideline, and 3) self-report of Assessment of Chronic Illness
Care (ACIC Thai version). The content validity index and Cronbach alpha coefficient of self-report was .99.
The data was analyzed by content analysis and descriptive statistics.
Assessment of care management for patients with chronic non-communicable disease in
multicultural community was based on 6 components of Wagner’s Chronic Care Model. Strategies were
management as twin or paralleled villages of Thai and migrant communities which emphasized three
groups at three ages: children, middle-age adults, elders; and four principle pillars: school, temple, district
health promotion hospital, and local administrative organization.
Care providers perceived care management in the domains of organization of the
healthcare delivery system, community linkages, practical level (self-management support,
decision support, delivery system design, clinical information systems), and integration of
chronic care model components to be at the good level. Health personnel should apply study
results to improve the quality of the management of patient care for those with chronic noncommunicable disease in the community.
Keywords: Care management, Non-communicable Disease, Multicultural community
*Assistant Professor, School of Nursing, Sukhothai Thammathirat Open University
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บทนํา
ป จจุ บั นโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง
(Noncommunicable diseases, NCDs) เปนปญหาสําคัญที่
1
คุ กคามสุ ขภาพและระบบการดู แลสุ ขภาพไปทั่ วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคใน 5 อันดับแรก ไดแก โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเนื้องอกราย (โรคมะเร็ง) โดยมีอัตราปวยและอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1, 2-4 ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งมีประชากรประมาณรอยละ 26 ของประชากร
โลกนั้น5 พบการตายถึงรอยละ 22 โดยมีลักษณะการเกิด
โรคคลายคลึงกับทั่วโลก ซึ่งรอยละ 80 เกิดจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคระบบหายใจ3
ในประเทศไทย รอยละของการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ
เรื้อรังสูงมากเปนอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รองจากประเทศมัลดีฟส6 โดยสถานการณการ
เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันไดใน 5 อันดับแรก
ดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น2 และโรคไมติดตอยังกอใหเกิด
ปญหาและอุปสรรคของการเติบโตในประเทศที่มีฐานะ
ยากจนและปานกลาง1โดยก อให เกิ ดผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
จึงตองการมาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ถึงแมวานโยบายการปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอเรื้อรังไดถูกระบุไวในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
และแผนพัฒนาอื่นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม สถานการณ
การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทยกลับ
มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น 2 จึงสะทอนใหเห็นวาการ
จัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในระดับปฏิบัติการนั้นอาจจะมี
ปญหาและอุปสรรคอยูมาก ดังนั้นการจัดการโรคไมติดตอ
เรื้อรังในแตละพื้นที่จึงควรปรับปรุงระบบการบริการให
เหมาะสมกับบริบทของตนเองและแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ6 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
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จากผลกระทบของพั นธะสั ญญารวมกันของประเทศใน
แถบภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต ที่ จะทํ าให เกิ ด
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งการบริการ
สุขภาพจัดเปนบริการประเภทหนึ่งที่ผูนําระดับประเทศมี
วิ สั ยทั ศน ที่ จะส งเสริ มให ประเทศไทยเป นศู นย กลาง
บริการสุขภาพแหงเอเชีย (Medical Hub) จึงมีแนวโนมวา
ประเทศไทยจะขยายการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นไปในกลุม
ผู รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามเชื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ แตกต างกั น หรื อมี ความ
หลากหลายวัฒนธรรมที่จะเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการจัดการการดูแลโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่ตองการรูปแบบที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ผูรับบริการมากขึ้น
ในป จจุ บั นพื้ นที่ แถบชายแดนภาคเหนื อของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีดานติดตอกับชายแดน
พมาคือที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก เปนพื้นที่ที่มีปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
เช นเดี ยวกั บพื้ นที่ อื่ นในประเทศไทย แต พื้ นที่ ทั้ งสอง
อําเภอนี้มีความซับซอนในการจัดการการดูแลมากกวา
พื้ นที่ อื่ น เพราะมี ประชากรต างด าวชาวพม า จี น ลาว
เคลื่อนยายเขามาอาศัยกันมากขึ้น โดยในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย มีคนตางดาวหรือตางเชื้อชาติอาศัยอยู
ถึงรอยละ 10-70 บางหมูบานเปนชาวเขาทั้งหมด เชน
หมูบานรองพระเจาเปนชาวไทยใหญทุกคน รวมทั้งอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก มีคนตางดาวและหรือตางชาติเปน
2 เทาของคนไทย โดยคนไทยมีประมาณ 120,000 คน
คนตางดาวหรือตางชาติมีประมาณ 200,000 คน ซึ่งบาง
ชนเผามีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะกลุมที่เปนโทษตอการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารจําพวกขาวแรมฟน ขาวซอย แกงฮังเล ขาวเหนียว
แคบหมู แกงและน้ําพริกตาง ๆ ซึ่งเปนอาหารที่มีการปรุง
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ด วยแป ง กะทิ หมู สามชั้ น กะป น้ํ าปลา และเกลื อ
คอนขางมาก นอกจากนี้การปรุงอาหารของชาวพมายัง
เนนการปรุงดวยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ นอกจากนี้ใน
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่
เสี่ยงตอสุขภาพ เชน ชาวกะเหรี่ยงมีการทําพิธีกรรมเลี้ยง
ผี บวงสรวงดวงวิญญาณดวยการตมเหลา ฆาหมู ฆาไก
เพื่อนํามาทําอาหาร การทําพิธีกรรมจะตองใชขนมหลาย
ชนิดเพื่อถวายแดเทพเจา เชน ขาวเหนียวตม ขาวปุก ขาว
หลาม เปนตน เหลานี้ลวนสงผลใหประชาชนมีความเสี่ยง
ต อการเกิ ดโรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจและหลอดเลือดได ดังนั้นการจัดการโรคไมติดตอ
เรื้อรังในพื้นที่ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมในชุมชนทั้ง
สองอําเภอนี้จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการ
โรคและการดูแลใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม ซึ่งในระยะแรก
จําเปนตองทําการศึกษาสถานการณการจัดการการดูแลที่
ดําเนินการอยูในปจจุบันกอน เพื่อนําผลการศึกษามาใช
ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการการดูแลผูปวยใน
พื้นที่ดังกลาวใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชนชาติใน
ระยะตอไปได นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ไดยังนํามาใช
เปนตัวอยางใหแกหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่อื่น ซึ่ง
จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหเรียนรู
และนําไปประยุกตใชได เพราะการศึกษาวิจัยที่ผานมามัก
ศึกษาในชุมชนที่มีสัญชาติเดียวกัน แตยังไมมีการศึกษา
ใดที่ศึกษาในชุมชนที่มีประชาชนหลายสัญชาติอาศัยอยู
ดังนั้นองคความรูเกี่ยวกับการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังที่มีอยูจึงอาจจะยังไมเพียงพอตอการจัดการ
กับผูปวยที่อยูในสังคมที่มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปสู
ความหลากหลายในอนาคตได
ในการจัดการการดูแลผูปวยเรื้อรังในปจจุบันมี
แนวคิดที่มีความหลากหลาย แตแนวคิดที่มีผูนิยมใชกัน
อยางแพรหลายและมีหลักฐานเชิงประจักษวาใชไดผลดี
ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง ไดแก แบบจําลองการ
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ดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic care model) ของแวคเนอร7 ซึ่ง
แนวคิดนี้ใชเปนองคประกอบในการจัดบริการการดูแล
ผู ป วยโรคเรื้ อรั งในหลายประเทศรวมทั้ งประเทศไทย
แนวคิดนี้ยังถูกนํามาใชในการศึกษาวิจัย เชน การศึกษา
รูปแบบบริการการดูแลสุขภาพที่บานและการประเมิน
คุณภาพการดูแลโรคเรื้อรังของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ในเขตภาคเหนือตอนบน8การพัฒนาแนวทางการจัดบริการ
อยางตอเนื่องในชุมชนสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและเครือขาย9 รวมทั้งถู ก
นํามาใชในการศึกษาการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
โดยทั่ วไป ซึ่ งส วนใหญ เน นการดู แลที่ ใช ชุ มชนและ
ครอบครัวเปนฐาน ดังเชน การศึกษาของชุลีกร ดานยุทธ
ศิลป และสุรินธร กลัมพากร10 เปนตน ดังนั้นการศึกษา
การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มี
ความหลากหลายวัฒนธรรมในครั้งนี้ จึงไดใชแบบจําลอง
การดูแลโรคเรื้อรังเปนกรอบในการศึกษา ซึ่งมุงเนนโรคที่
เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญ ไดแก โรคหัวใจและหลอด
เลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เนื่องจากเปนโรคที่
มีการจัดการการดูแลที่คลายคลึงกัน สามารถวางนโยบาย
หรือทิศทางการดูแลไปดวยกันได ผลการศึกษาที่ไดจาก
การวิจัยในครั้งนี้คาดวาจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในพื้นที่ที่ศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุขสามารถนําไปใชในการเตรียมความ
พรอมที่จะรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการจั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยไม
ติดต อเรื้ อรังของผูให บริการสุ ขภาพในชุมชนที่มี ความ
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หลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ศึกษาในชุมชนที่
มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทย ไดแก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
และอํ าเภอแม สอด จั งหวั ดตาก ประชากรและกลุ ม
ตัวอยาง จําแนกตามขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ตามองคประกอบของแบบจําลองการดูแล
โรคเรื้อรังของแวคเนอรและคณะ7ไดแก ดานระบบสุขภาพ
และโครงสรางองค การ ดานการออกแบบระบบบริการ
สุขภาพ ดานขอมูลขาวสารทางคลินิก ดานการสนับสนุน
การตัดสินใจ ดานการสนับสนุนการจัดการตนเอง ดาน
ทรัพยากรและนโยบายชุมชน ทําโดยการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพดังนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารนโยบายการ
จั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง ได แก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ หัวหนา
กลุมงานพยาบาลและแพทยผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอ
ของโรงพยาบาล ผู รั บผิ ดชอบงานโรคไม ติ ดต อของ
สํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด (สสจ.) และสาธารณสุ ข
อําเภอ (สสอ.) จํานวน 10 คน 2) การสนทนากลุ มผู
จัดบริการสุขภาพ ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน ผูจัดการการดูแล พยาบาลผูดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง และบุคลากรผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับ
โรคไมติดตอเรื้อรังในเทศบาล/อบต. จํานวน 21 คน 3)
การสนทนากลุมผูรับบริการ ไดแก ผูนําชุมชนอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ไดแก ผูนําชุมชน กรรมการ
ชุมชน ตัวแทนชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) จํานวน 15 คน และกลุมผูปวยโรคหัวใจ
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และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน
จํานวน 5 คน กลุมตัวอยางถูกเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ
คือเปนผูที่รับผิดชอบจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในระดับนโยบายหรื อระดับปฏิบัติการ หรือเป น
บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนที่ศึกษา มานานกวา 6 เดือน
2. การศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวย
ไมติดตอเรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ ทําโดยศึกษาใน
กลุมผูใหบริการสุขภาพที่เปนตัวแทนของหนวยบริการ
สุขภาพในพื้นที่ที่ศึกษา ไดแก ตัวแทนจากโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และเทศบาล ซึ่งถูก
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 39 คน
ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัย เครื่องมือในการศึกษานี้มี 4
ชุด ไดแก
1. แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก
แนวคํ าถามการสั มภาษณ เชิ งลึ กใช สั มภาษณ
ผูบริหารนโยบายการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรัง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี 6 ดาน ไดแก ดานระบบ
สุขภาพและโครงสรางองคการสุขภาพ ดานการออกแบบ
การบริการสุขภาพ ดานขอมูลขาวสารทางคลินิก ดานการ
สนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ ด านการสนั บสนุ นการจั ดการ
ตนเอง ดานทรัพยากรและนโยบายของชุมชน
2. แนวคําถามการสนทนากลุม มี 2 ชุด ดังนี้
2.1 แนวคําถามการสนทนากลุมผูจัดการการดูแล
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี 5 ดาน
ไดแก ดานการออกแบบการบริการสุขภาพ ดานขอมูล
ขาวสารทางคลินิก ดานการสนับสนุนการตัดสินใจ ดาน
การสนับสนุนการจัดการตนเอง และดานทรัพยากรและ
นโยบายของชุมชน
2.2 แนวคําถามการสนทนากลุ มผู รับบริ การ
สุขภาพ ไดแก ผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไม เปน
ทางการ และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ประกอบดวยดาน
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ทรั พยากรและนโยบายของชุ มชน ความต องการการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
3. แบบสอบถามการจัดการการดูแลผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
แบบสอบถามนี้ ใชสอบถามความคิ ดเห็นของผู
ใหบริการสุขภาพที่เปนตัวแทนของหนวยบริการสุขภาพ
ในพื้นที่ที่ศึกษา เปนแบบประเมินการดูแลโรคเรื้อรัง ฉบับ
ภาษาไทย ซึ่งปทมา โกมุทบุตร และคณะ11 ไดแปลแบบ
ประเมินการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรัง (Assessment of
Chronic Illness Care, ACIC version 3.5) ของ Improving
Chronic Illness Care, MacColl Institute for
Healthcare Innovation Group, Health Center for
Health Studies แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 การจัดการระบบบริการสุขภาพ สวนที่ 2 การ
ประสานงานกับชุมชน และสวนที่ 3 ระดับปฏิบัติการ
(สวนยอยที่ 3 เอ ระดับสนับสนุนการดูแลตนเองของ
ผูปวย สวนยอยที่ 3 บี การสนับสนุนการตัดสินใจ
สวนยอยที่ 3 ซี กลไกการประสานงานในการใหบริการ
สุขภาพ สวนยอยที่ 3 ดี ระบบเวชระเบียน และสวนที่ 4
การบูรณาการขององคประกอบการดูแลผูปวยเรื้อรัง) มี
ลักษณะคําถาม-คําตอบแตละขอเปนแบบ Rubric scale
ซึ่งกําหนดคาคะแนนสูงสุดไวที่ 11 และแตละขอไดแบง
คะแนนยอยใหลดหลั่นกันไปตั้งแต 0 ถึง 11 (คะแนน 0
หมายถึง มีขอจํากัดเกี่ยวกับการดูแลโรคเรื้อรัง คะแนน
11 หมายถึง มีการดูแลสนับสนุนโรคเรื้อรังอยางเต็มที่)
หลักการแปลผลคาเฉลี่ย มีดังนี้ คะแนน 0.01-2.99 มีการ
สนับสนุนนอยหรือจํากัด 3.00-5.99 มีการสนับสนุนปาน
กลาง 6.00-8.99 มีการสนับสนุนดี และ 9.00-11.00 มีการ
สนั บสนุ นดี มาก ค าดั ชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหาและค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของแบบประเมินการดูแล
โรคเรื้อรังเทากันคือเทากับ .99
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ตอนที่ 3 การเก็บขอมูล หลังจากไดรับการ
รั บ รองจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย ของสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช (เลขที่ 35/2557)
ผู วิ จั ยได เก็ บข อมู ลโดยปฏิ บั ติ ตามหลั กจริ ยธรรม 3
ประการ ได แก หลั กความเคารพในบุ ค คล หลั ก
คุณประโยชน ไมกออันตราย และหลักความยุติธรรม โดย
กลุมตัวอยางในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเปนผู
สัมภาษณ เชิงลึ กผู บริ หารนโยบายการจัดการการดู แล
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 10 คน ทั้งหมด โดยใช
เวลาในการสัมภาษณ คนละ 1-1 1/2 ชั่วโมง และดําเนิน
การสนทนากลุมทั้งหมด จํานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 1 1/2-2
1/2 ชั่วโมง การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
ดําเนินการในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สวน
ในการศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยในกลุมผู
ใหบริการสุขภาพ ดําเนินการในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
พ.ศ. 2557 โดยใหผูประสานงานในพื้นที่เปนผูแจกและ
เก็บรวบรวมแบบประเมินการดูแลโรคเรื้อรัง การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยการจําแนก
ชนิดขอมูล (Typological analysis) และขอมูลเชิงปริมาณ
ใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม สถานการณ
การเกิ ดโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั งส วนมากพบเป นป ญหาใน
ประชาชนคนไทย เพราะกลุมโรคนี้มักมากับความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในคนตางดาวหรือตางเชื้อ
ชาติที่เขามาอยูในประเทศไทย เชน พมา ลาว ยังมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไมดีมากนัก คนตางดาวจึงเปนโรค
ในกลุมนี้ยังไมมากนัก คนตางดาวที่มาใชบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลมักเจ็บปวยดวยปญหาอนามัยแมและเด็ก
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และโรคติดเชื้อ ดังนั้นการจัดการโรคกลุมนี้จึงมุงเนนคน
ไทยเปนหลักและดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขทั้ง 6 องคประกอบ โดยประยุกตเขากับความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ ดังรายละเอียด
1.1 ระบบสุ ขภาพและโครงสรางองคการ
สุขภาพ การจัดการระบบสุขภาพใชแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย ระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดยผูใหขอมูลเชื่อวา
การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จนั้นชุมชนตองเขามา
มีสวนรวมในการดูแล จึงเนนเครือขายและชุมชนที่จะ
ขับเคลื่อนประชาชน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเด็ก ซึ่งตอง
ไดรับการดูแลตั้งแตเริ่มตน เนื่องจากปญหาในพื้นที่ เด็ก
เริ่มมีภาวะเสี่ยงที่จะเปนโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิ ตสู งมากขึ้ น เพราะเกิ ดจากพฤติ กรรมที่ ชอบ
รับประทานน้ําหวาน 2) กลุมวัยกลางคน เปนวัยทํางาน
วัยแรงงาน ที่มีแนวโนมจะปวยเปนโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงกันมากขึ้น โดยในกลุมนี้จะมีกลุม อสม. เขา
มาดูแล และ 3) กลุมของผูสูงอายุ ซึ่งเปรียบเสมือนปูยาตา
ยายที่ตองดูแลประชาชนกลุมอื่น โดยยุทธศาสตรมุงเนน
ระดับอําเภอไปจนถึงระดับตําบล เชื่อมโยงไปจนถึงระดับ
ชุมชน ครอบครัว และบุคคล เพราะถาครอบครัวดูแล
สมาชิกในครอบครัวใหมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ดี ลดการรั บประทานอาหารจานดวนต าง ๆ จะช วย
ควบคุมระดับน้ําตาล และความดันโลหิตของผูปวยได โดย
จัดการผานเสาหลัก 4 เสา ไดแก เสาที่ 1 โรงเรียน โดยจะ
ชวยดูแลกลุมเยาวชนกลุมนักเรียน เสาที่ 2 วัด เปนการ
เชื่อมโยงไปสูวัด เพราะผูสูงอายุสวนใหญจะไปวัด วัดจะ
ชวยใหความรูและดูแลเรื่องการเตรียมอาหารไปถวายพระ
ใหเหมาะสม เสาที่ 3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปนการเชื่อมโยงเขาสูกลุม อสม. และเสาที่ 4 องคการ
บริ หารส วนท องถิ่ น (อปท.) ซึ่ งจะสนั บสนุ นในเรื่ อง
งบประมาณในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
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การดู แล โดยมี กลยุ ทธ การจั ดการให สอดคล องกั บ
วัฒนธรรมของแตละเชื้อชาติ ซึ่งแตละชนเผาจะมีผูนําที่
ทําหนาที่ประสานงานการดูแลกับผูนําคนไทย แตยังไมมี
การประสานงานในเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรังอยางเดนชัด
ทั้งนีเ้ พราะยังไมเปนปญหาในคนตางดาวมากนัก สวนการ
ดู แลระดั บอํ าเภอมี คณะกรรมการโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูจัดการการดูแล เปนกลไกหลัก
แตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ยังไมมีผูที่ไดรับการอบรมเปนผูจัดการการดูแลโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
1.2 การออกแบบระบบบริการสุขภาพ ผู
ใหบริการสุขภาพมีการดําเนินงานเปนทีม โดยใหการดูแล
แบบองครวม การดําเนินงานประกอบดวย การคัดกรอง
โรคในกลุมเปาหมายหลักคือคนไทย ซึ่งถึงแมวาคนตาง
ดาวหรือพมาไมใชกลุมเปาหมาย แตถาคนตางดาวมาขอ
ใชบริการคัดกรองโรค เจาหนาที่จะใหบริการควบคูไปกับ
คนไทย และไมไดนําจํานวนหรือตัวเลขมาเปนเปาหมาย
ของการดําเนินงาน แตจะนํามาคิดเปนผลงานของพื้นที่
บางพื้นที่มีงบประมาณจากองคการเอกชนสนับสนุนให
อาสาสมัครตางดาว (อสต.) ไดรับการอบรมความรูในการ
คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง ถาเปนการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคเจาหนาที่จะใหบริการคลายคลึงกับคน
ไทย แตไมสามารถเรียกเก็บเงินได ดังนั้นงบประมาณที่ได
จากค าหั วของคนไทย จึ งต องนํ ามาถั วเฉลี่ ยใช ในการ
บริการประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ แตถาเปนความเจ็บปวย
สามารถเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการที่เปนคนตางดาวได
และผูใหขอมูลอธิบายวาการที่จํานวนผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังพบนอยกวาคนไทยนั้น อาจเปนเพราะในกลุมคน
ไทยสามารถคัดกรองไดตามเปาหมาย ซึ่งยิ่งคัดกรองมาก
โอกาสพบผู ปวยก็ จะมากขึ้ น แตในกลุมตางด าวยังคั ด
กรองได ไม ครอบคลุ ม ดั งนั้ นโอกาสที่ จะพบผู ป วยจึ ง
อาจจะนอยกวา นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษายังมีการกระจาย
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การดูแลรักษาไปยังสถานบริการระดับปฐมภูมิ การปรับ
วิถีสุขภาพของประชาชน การเยี่ยมบาน การดูแลสุขภาพ
ที่บาน การจัดการรายกรณี และการสงเสริมนวัตกรรม
ในการจั ด การการดู แ ลในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวั ฒนธรรมนั้ น สิ่ งสํ าคัญคื อเรื่องความ
ออนไหวทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) ซึ่งในพื้นที่
ศึกษาพบปญหาไมรุนแรง เนื่องจากโรคไมติดตอเรื้อรัง
เป นโรคที่ พบได เมื่ อมี อายุ มากขึ้ น จึ งเป นโรคที่ ไม น า
รังเกียจ จึงไมมีการตีตราผูปวยเหมือนกับโรคติดตอเรื้อรัง
บางโรค เชน โรคเอดส โรคเรื้อน เปนตน ความออนไหว
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอเรื้อรังมีอยูเรื่อง
เดียวคือเรื่องอาหาร เพราะอาหารของชาวไทยลานนาหรือ
ภาคเหนือมักเปนอาหารประเภทแกงฮังเล แกงอุบ แกง
ออม ซึ่งประกอบดวยเนื้อสัตว ที่มีไขมันสูง นอกจากนี้
อาหารเหลานี้ยังตองรับประทานกับขาวเหนียวซึ่งเปน
อาหารจําพวกแปง และวัฒนธรรมในการรับประทานขาว
เหนียว มักจะลอมวงรวมกันหยิบหรือจกขาวเหนียวจาก
กระติ๊บขาว ทําใหผูปวยไมสามารถประมาณปริมาณขาวที่
รับประทานได จึงเปนวัฒนธรรมที่ยากแกการปรับเปลี่ยน
นอกจากนี้แลวชาวตางดาวทีอ่ พยพมาอาศัยอยูในประเทศ
ไทยและชาวเขา มักจะอาศัยอยูบนภูเขาหางไกลในเมือง
จึงมักจะใชเกลือเพื่อถนอมอาหาร ทําใหคนกลุมนี้ชอบ
รั บประทานอาหารรสเค็ ม นอกจากนี้ แล ว การบริ การ
สุขภาพไดคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวย
โรงพยาบาลจึงไดจางพยาบาลและลามชาวพมามาชวย
สื่อสารในโรงพยาบาลชุมชน มีการแตงตั้ง อสต. เปนลาม
และผูประสานงานการบริการสุขภาพตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการที่เปนชาวตางดาว อสต.
ที่แตงตั้งขึ้นมานั้นมักจะเนนใหทํางานอนามัยแมและเด็ก
และโรคติดตอ ยังไมมี อสต. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรค
ไมติดตอเรื้อรังทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
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1.3 ระบบขอมูลขาวสารทางคลินิก ระบบ
การจัดเก็บขอมูลมี 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบรายบุคคล
โดยเก็บบันทึกในกระดาษ และ 2) ระบบเทคโนโลยี ขอมูล
ที่ใชวางแผนงานจะมาจาก 2 ระบบนี้ โดยระบบขอมู ล
ขาวสารทางคลินิกประกอบดวยศูนยขอมูล (Data center)
ของโปรแกรม JHCIS/M record/HOSxP แฟมครอบครัว
และสารสนเทศภู มิศาสตร ด านสุขภาพ โดยขอมูล 43
แฟ ม มี ศู นย ข อมู ลอยู ที่ โรงพยาบาล ซึ่ งตามปกติ
คลังขอมูลใหญจะอยูที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แต
สําหรับโรคไมติดตอเรื้อรัง คลังขอมูลจะอยูที่โรงพยาบาล
เพราะโรงพยาบาลจะเป นผู ดูแลผูป วยทั้ งหมด รวมทั้ ง
ขอมูลการคัดกรองโรคในพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
ส วนพื้ นที่ อื่ นข อมู ลการคั ดกรองโรคจะถู กส งไปที่
สํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ในแต ละหน วยงานมี
แฟมขอมูล ซึ่งสามารถดูขอมูลของหนวยงานอื่นไดบาง
แต ระบบยั งไม พร อมมากพอที่ จะสามารถแลกเปลี่ ยน
ข อมู ลกั นได ข อมู ลทั้ งหมดถ าส งเข ามาและเป น
แฟมขอมูล สวนกลางจะสามารถดึงไปใช ไดหรือเขาไป
คนหาในฐานขอมูลได แตจะมีปญหาอยูบาง เชน ขอมูล
การใหยา การดูแลผูปวย การบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม
นั้นพบปญหาวาขอมูลมีจํานวนมากเกินไป และถาขาด
ขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โปรแกรมจะบันทึกขอมูลทั้งหมด
ของผูรับบริการไมได ทําใหขอมูลสวนนั้นหายไป และไม
สามารถดึงขอมูลออกมาได อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลที่มี
อยูเปนขอมูลรายบุคคล ไมพบความลาชาในการตัดสินใจ
ฐานขอมูลที่เปนรายบุคคลในแฟมประวัติทั้งหมดอยูที่ผู
ปฏิบัติในพื้นที่ ถา สสอ. จะใชขอมูลตองเขาพื้นที่ ยังไมมี
การควบคุมกํ ากั บที่ส วนกลาง แต อาจมี ที่ โรงพยาบาล
เพราะผูปวยรักษาที่โรงพยาบาล ที่ สสอ. จะมีขอมูลดาน
การบริหารและดานการสนับสนุนเทานั้น ในสวนของ
โรงพยาบาล ผูให ขอมูลกลาวถึงการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบวา “เจาหนาที่จะใชเวลาสวนมากไปกับเรื่องการ
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บริการ การที่จะไปวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูล จัดทํา
เปนแผนนั้น ใชเวลาในการจัดทําขอมูลสวนนี้นอยมาก
สวนใหญขอมู ลที่ไดจะเปนขอมูลในระดั บภาพรวม ใน
ระดับกระทรวงหรือตัวชี้วัดของระบบบริหารแบบบูรณา
การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Integration for Results Based
Management: IRBM) เช น ควบคุ มโรคได เท าไร มี
ภาวะแทรกซอนเทาไร สวนนี้เปนเรื่องบังคับที่ตองเก็บ
แต ในระหว างกึ่ งกลางไตรมาสจะทํ าการวิ เคราะห หา
ทิศทางและแนวโนมนั้น ยังไมมีหรือขาดแคลนเจาหนาที่
ที่จะไปทําสวนนี้ เจาหนาที่ 1 คนตองทํางานหลายอยาง
ถึ งแม จะมี โปรแกรมเป นเครื่ องมื อ แต เวลาที่ จะไป
วิเคราะหในสวนนี้ยังเปนปญหามาก ขอมูลสวนนี้เป น
ข อมู ลที่ สํ าคั ญมาก แต ว าข อมู ลที่ จะส งเข ามาหาที ม
ผูปฏิบัติงานยังขาดการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง บางที
เวลาเก็บขอมูลไมมีจึงตองวิเคราะหเปนรายป ซึ่งจะไม
เห็นทิศทางและแนวโนม และอาจทําใหการปฏิบัติงานไม
ทั นเวลา แต อย างน อยจะมี ข อมู ลป ละครั้ งที่ ต องเก็ บ
ดังนั้นเรื่องขอมูลยังเปนปญหามาก”
1.4 การสนับสนุนการตัดสินใจ มีแนวทาง
เวชปฏิบัติในคลินิก การสรางงานประจําสูงานวิจัยยังมีไม
มากนัก และมีการคืนขอมูลใหชุมชน พื้นที่ศึกษามีการบูร
ณาการความเชี่ ยวชาญในการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อ
เรื้ อรั งกั บการดูแลในระดั บปฐมภู มิ โดยถ ามี ปญหาจะ
ปรึ กษาแพทย ผู เชี่ ยวชาญโดยใช โปรแกรมหรื อแอพลิ
เคชั่นสไคป (skype) และไลน (line) ซึ่งชวยใหการติดตอ
งายขึ้น สามารถถายภาพและวิดีทัศน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการขอรับคําปรึกษา ซึ่งโรงพยาบาลไดกําหนด
แพทยผูใหคําปรึกษาไวอยางชัดเจน นอกจากนี้จะมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องการจายยา ซึ่งจัดโดยเภสัชกร
และเจาหนาที่ใน รพ.สต. จะเปนคนจายใหผูปวย อยางไร
ก็ตามทั้งอําเภอแมสายและอําเภอแมสอดยังไมมีพยาบาล
เวชปฏิบัติขั้นสูง (Advanced Practical Nurse: APN)
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1.5 การสนับสนุนการจัดการตนเอง มีการ
ใหสุขศึกษา/คูมือ/เอกสารประกอบการใหความรู มีคลินิก
DPAC และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน ผูใหขอมูล
กลาววาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังตองการการสนับสนุน
การจัดการตนเอง ดังนี้ 1) การสรางความรูความเขาใจเรื่อง
โรค ผูปวยกลาววา “สิ่งสําคัญคือการสรางความรู ความ
เขาใจ เพราะบางคนไมเขาใจ บางคนจะสนใจแตเรื่องจะได
ผลตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงไหม” 2) การสนับสนุนเครื่องมือ
วัดความดันโลหิต เครื่องมือตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 3)
สื่อความรูเพื่อนําไปเปดในวิทยุชุมชนไดหรือนําไปเปด
เสียงตามสาย 4) คลินิกประจําหมูบาน โดยมี อสม. เขาไป
ชวยเหลือ ผูปวยจะไดไมตองไปรอรวมกันที่โรงพยาบาล
ดังที่ผูปวยกลาววา “ผูปวยเบาหวาน ความดันเมื่อไปออ
รวมกันเยอะ ๆ ที่โรงพยาบาลก็จะเครียด เพราะรอนาน”
หรือ “คนเฒาบางคนลูกหลานไมวางก็ไมสามารถไปตรวจ
ตามนั ด ถ ามี กิ จกรรมตามหมู บ าน อสม. ก็ สามารถไป
ติดตามใหทุกคนมาตรวจ และสามารถใหความรูรวมไป
ดวย” และ 5) สงเสริมการสร างอาชีพสําหรั บผู ปวย
เบาหวานที่ทํางานไดโดยไมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ และควรมี
ตลาดรองรับผลิตภัณฑ ในกลุมคนเปนความดันโลหิตสูง
ซึ่งเปนผูสูงอายุก็ควรมีการเสริมสรางรายได
1.6 ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน มี
การสรางสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่และชุมชน การ
ประชุมภาคีเครือขายประจําเดือน กลุมชวยเหลือตนเอง
อสม./อสต./จิตอาสา และตําบลสุขภาวะ โดยเปาหมายใน
การพัฒนาชุมชนใหเปนตําบลสุขภาวะ ซึ่งเกิดขึ้นหลาย
ชุมชนแล ว เชน ตํ าบลแม กาษาในอํ าเภอแม สอด เป น
ชุ มชนต นแบบ ใช การประชาคมกํ าหนดให เป นชุ มชน
ปลอดเหลา เครื่องดื่มแอลกอฮอล และอาหารไขมันสู ง
ปรั บจากแกงอุ ก แกงฮั งเล เป นแกงเลี ยง น้ํ าเป นน้ํ า
สมุนไพร ไมมีน้ําเปบซี่ น้ําโคก น้ําหวาน เปนตน ชุมชน
จะมีสวนรวมในการใหบริการเชิงรุก มีการประชาสัมพันธ
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มีการวางแผนรวมกัน ประชาชนมีสวนรวมในการบริการ
เชน เปนผูนําประชาสัมพันธกิจกรรม มีการสื่อสารเตือน
ภั ยสุ ขภาพ มี ตลาดนั ดสุ ขภาพโดยแต ละคนได เตรี ยม
อาหารมารับประทานรวมกัน ซึ่งการนําอาหารมาจะทําให
เจาหนาที่สามารถประเมินไดวา ผูปวยรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสมหรือไม มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ มี
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนหลายประเภท ซึ่งหนวยงานจะ
ประเมิ นผลการมี ส วนร วมของประชาชนจากการทํ า
กิจกรรมเหลานีไ้ ด ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีการสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องออกกําลัง
กาย มีการออกกําลังกายตามวัฒนธรรมหรือประเพณีของ
แตละชาติพันธุของแตละพื้นที่ เชน รําวงมาตรฐานของพี่
นองไทยใหญ รํากระบี่กระบอง เตนแอโรบิค เปนตน จน
ทําใหในชุมชนมีครูอาสา มีจิตอาสาชวยทํากิจกรรม ดูแล
และพัฒนากันเอง
2. การรับรูการจัดการการดูแลผูปวยไมติดตอ
เรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ
ผูใหบริ การสุ ขภาพที่ เปนตัวแทนของหน วย
บริการสุขภาพมีขอมูลทั่วไป ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนมาก
เปนเพศหญิง รอยละ 76.92 เปนกลุมอายุ 41–50 ป รอย
ละ 43.59 รองลงมาเปนกลุมอายุ 31–40 ป รอยละ 38.46
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โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ป (M = 39.80, SD = 7.80)
บุ คลากรส วนใหญ จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโทในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สวนมากทํางานใน
โรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพตํ าบล (รอยละ 79.48)
บุคลากรสวนใหญเปนพยาบาล (รอยละ58.98) รองลงมา
เปนเจาพนักงานสาธารณสุข (รอยละ 25.64) โดยกลุมที่มี
ระยะเวลาการทํางานในหนวยงานนานมากกวา 10 ป ใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกับกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนาน
2-5 ป โดยมีคาเฉลี่ย 9.09 (SD = 8.48) สวนมากมี
ประสบการณการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังนาน 2-5
ป (รอยละ 33.33) โดยมีคาเฉลี่ย 7.48 ป (SD = 6.04)
ผลการศึกษาพบวาผูใหบริการสุขภาพรับรูการ
จั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั งในด านการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ การประสานงานกับชุมชน
ระดับปฏิบัติการ และการบูรณาการขององคประกอบการ
ดู แ ลผู ป วยเรื้ อ รั ง ในภาพรวม อยู ใ นระดั บ ดี ทุ ก
องคประกอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายขอพบวามี
เพียงขอเดียวทีผ่ ูใหบริการสุขภาพรับรูวาอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุง
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในดานการสนับสนุนการตัดสินใจ

Table 1. Minimum value, maximum value, mean, and standard deviation of chronic care
management based on the Chronic Care Model components (n = 39)
Components
1. Organization of the
1. healthcare delivery
1. system
2. Community linkages

Minimum Maximum Mean Standard deviation Level
2.33

10.33

7.08

1.80

Good

0.00

11.00

7.71

2.01

Good
Continued
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Table 1. Minimum value, maximum value, mean, and standard deviation of chronic care
management based on the Chronic Care Model components (n = 39) (Cont.)
Components
3. Practical level
3. 3.1 Self-management
3. 3.1 support
3. 3.2 Decision support
3. 3.3 Delivery system
3. 3.3 design
3. 3.4 Clinical information
3. 3.4 system
4. Integration of Chronic
4. Care Model components
Total

Minimum Maximum Mean Standard deviation Level
1.50

9.75

6.28

1.95

Good

2.00

10.00

6.78

1.89

Good

1.67

10.83

7.16

2.07

Good

2.40

10.00

7.29

1.84

Good

1.00

10.00

6.62

1.81

Good

1.63

9.52

6.99

1.64
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. การจั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อ
เรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
1.1 ระบบสุ ขภาพและโครงสร างองค การ
สุขภาพ มีผูบริหารในแตะระดับเปนผูสนับสนุน ควบคุม
กํากับใหการบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญของการจัดการการดูแล ดังที่คาดุและ
สโตลี12 อธิบายวาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคในการใช
แบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรัง (CCM) ในระดับปฐมภูมิ
นั้นมีความสัมพันธกับการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
องคการ นอกจากนี้แลวผลการศึกษาพบวาผูบริหารใน
แตะระดับยังชวยแกปญหาและอุปสรรคของการบริการ
สวนการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหารและผูใหบริการนั้นจะถูกกําหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข ยกเวนความรับผิดชอบในงานหรือโครงการ
จะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD

board) ซึ่งผลการศึกษาในสวนนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ สเทลเลฟสัน, ดิพนารีน และสทอปคา13 ที่พบวาการ
จัดการการดูแลโรคเบาหวานตามแบบจําลองการดูแลโรค
เรื้ อรั งของแวกเนอร ในสถานบริ การระดั บปฐมภู มิ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผูนําการดูแล (health care
leader) เปนผูกระตุนใหองคการมีการเปลี่ยนแปลง และ
มีคณะกรรมการ (board of health care system) เปน
ผูใหการสนับสนุนการนํา CCM ไปใช ซึ่งคาดุและสโตลี12
ไดสรุปวา “การดําเนินการจะไมประสบความสําเร็จ ถา
ปราศจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน และความตองการ
ของหน วยงานในการเปลี่ ยนแปลงการจั ดการให มี
คุณภาพ” ในการจัดการการดูแลในพื้นที่ศึกษาไดปรับ
กลไกการจัดการเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรม นั่นคือ
การจัดการแบบชุมชนแฝด ซึ่งนับวาเปนกลไกสําคัญใน
การจัดการกับประชาชนกลุมเปาหมายคนไทยควบคูไป
กับคนตางดาว ซึ่งสถานบริการสุขภาพตองรับผิดชอบ
ให บริ การควบคู กั นไปให มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น แต
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จํานวนคนตางดาวมีตัวเลขไมแนนอน การบริการสุขภาพ
จึงทําไดแตการตั้งรับ ไมสามารถดําเนินการเชิงรุก เพราะ
ยากตอการวางแผนและการกําหนดนโยบาย ทําใหการ
จัดการการดูแลในโรคไมติดตอเรื้อรังยังไมเปนรูปธรรม
ชัดเจนเหมือนกับโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสําคัญในคน
ตางดาวมากกวาโรคไมติดตอเรื้อรัง
1.2 การออกแบบระบบบริการสุขภาพ พบวา
มีการจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพดี เปนไปตามหลักการ
ออกแบบของแบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรัง ไดแก การมี
ทีมในการดูแล (team based approach) การวางแผน
การเยี่ยม (planned care visit) และมีการจัดการราย
กรณี (case management)14 ซึ่งผลการศึกษาพบวาผู
ใหบริการรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบนี้
อยูในระดับดีแลว นอกจากนี้การจัดการที่ดีควรมีการ
ระบุและกระจายบทบาทหนาที่ของบุคลากรในทีมให
ชัดเจน มี การดู แลแบบการจั ดการรายกรณีในกรณี ที่
ซับซอน มีการติดตามผลโดยทีมในการดูแล (care team)
ใหการดูแลที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของผูปวย และยัง
ตองมีการสงตอผูปวยเพื่อการรักษาและฟนฟูสุขภาพ ซึ่ง
ในพื้ นที่ ศึ กษาดํ าเนิ นการได สอดคล องกั บหลั กการ
ดังกลาว ยกเวนการมีแผนการดําเนินงานที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ หรื องานวิจั ยมาใช สนั บสนุ นการดําเนินงาน
เท านั้ นที่ พบว าพื้ นที่ ศึ กษายังทํ าได ไม เป นรู ปธรรมที่
ชัดเจน อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งของการออกแบบระบบ
บริการสุขภาพมีบางพื้นทีท่ ี่มีการจัดการในเรื่องสุขภาพที่
ดี ทํ าให ประชาชนมี ความฉลาดทางสุ ขภาพ (health
literacy) และสามารถเปนตนแบบของตําบลสุขภาวะได
เชน ตําบลแมกาษาและตําบลแมกึ๊ดหลวงในอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก เปนตน
1.3 ระบบข อ มู ล ข า วสารทางคลิ นิ ก
หลั กการการจั ดระบบข อมู ลข าวสารที่ ดี ต องช วย
สนับสนุ นการดูแลใหมีประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพ

September - December 2017 Vol. 31 No.3

พรอมตอการเตือนผูปวยและผูใ หบริการ ระบุกลุมยอยที่
ควรไดรับบริการได สามารถใชในการวางแผนการดูแล
ผูปวยแตละคนได ใชแลกเปลี่ยนระหวางผูปวยและผู
ใหบริการได ใชในการควบคุมกํากับการดูแลของผูใหการ
ดู แลและระบบการดู แล 14 ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว า
ผูปฏิบัติงานรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบ
นี้อยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงคุณภาพพบวา
ระบบขอมูลขาวสารทางคลินิกมีปญหาในการดึงขอมูล
มาใชในการควบคุมกํากับการดูแล เพราะฐานขอมูลที่มี
อยู นั้ นมาจากระบบที่ แตกต างกั น ในโรงพยาบาลใช
HOSXp สวนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใช
JHCIS อยางไรก็ตาม จังหวัดตากไดพยายามแกปญหา
โดยการพัฒนาศูนยขอมูล TAKISH ขึ้นมา แตศูนยขอมูล
นี้ยังไมเสถียร สวนขอมูลในระดับคลินิกที่บันทึกไวใน
หนวยบริการนั้น ยังมีขอจํากัดในการเชื่อมประสานกัน
ระหวางหนวยบริการ ผูใหบริการไมสามารถดึงขอมูล
ผูปวยที่ไปรับการตรวจที่สถานบริการแหงอื่นมาใชในการ
รักษาหรือวางแผนการดูแลได ดังที่ผูบริหารเสนอแนะวา
“ถาระบบบริการสุขภาพสามารถดึงขอมูลมาใชไดไมวา
จะไปใชบริ การที่สถานบริการสุขภาพใด เชนเดียวกั บ
ระบบของธนาคารไดจะทําใหชวยในการตัดสินใจในการ
ดู แลรั กษาได มาก” อย างไรก็ ตาม หน วยงานในพื้ นที่
ศึกษาไดพยายามแกปญหานี้โดยการบันทึกขอมูลลงสมุด
ประจํ าตั วผู ป วย เพื่ อใช ในการสื่ อสารข อมู ลผู ป วย
ระหว างโรงพยาบาลระดั บทุ ติ ยภู มิ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ แตสมุดบันทึกนี้ยังมีใชไม
ครอบคลุมทุกพื้ นที่และขอมูลที่บันทึกยังไมครบถวน
เชน ไมมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ อาการผิดปกติ เปน
ตน ดังนั้นความพรอมตอการเตือนผูปวยและผูใหบริการ
นั้น มีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง แตควรไดรับการพัฒนา
ใหดีมากขึ้น
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นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองโรค ถูก
นํามาใช รายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดของการคัดกรองโรค
เทานั้น ขอมูลควรถูกนํามาใชในการเฝาระวังการเกิดโรค
อยางตอเนื่องในแตละบุคคล ดังแพทยผูใหขอมูลกลาว
วา “....ตอนนี้เราคัดกรอง คือคัดและกองไว ยังไมมีฐาน
ไป follow up ตอเนื่องวากลุมนี้ได turn เปนโรคหรือยัง
รพ.สต. และ สสอ. ไดคัดกรอง แตเพียงใหรูวาคัดกรองกี่
เปอรเซ็นต แตทําแลวจบ มันไมไดมีการ link วาคนนี้เคย
คัดเมื่อป ที่แล ว แตไม ได link วาปนี้เปนอยางไร เป น
เหมือน dynamic change ถาเรา spot วาปนี้มีกลุม
เสี่ ยงกี่ คนอาจจะได แต ถ าเสี่ ยงกลายเป นโรคมี กี่
เปอรเซ็นต ไม ได เพราะเราไม ได คัดกรองในกลุมเดิ ม
ตลอดไป เขาทําเขาก็เหวี่ยงแห เหวี่ยงแหแลวจบ”
1.4 การสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ หน วย
บริ การสุ ขภาพในพื้ นที่ จั ดการบริ การสอดคล องกั บ
หลักการการจัดการสนับสนุนการตัดสินใจของผูปวยที่วา
การดูแลควรมีแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งหนวยงานไดใชแนวทางเวชปฏิบัติในคลินิก
(CPG) ที่ พั ฒนาขึ้ นโดยกระทรวงสาธารณสุ ขและ
โรงพยาบาล ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ
สเทลเลฟสัน, ดิพนารีน และสทอปคา13 ที่พบวา การ
ฝ กอบรมแพทย ในการใช แนวปฏิ บั ติ ที่ มี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ ไดแก แนวปฏิบัติทางคลิกนิกจาก American
Diabetes Association (ADA) และมาตรฐานการดูแล
ของ Institute Clinical Systems Improvement (ICSI)
รวมทั้ งแนวปฏิ บั ติ สํ าหรั บผู ป วยความดั นโลหิ ตสู ง
เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ซึ่งการฝกอบรมนี้ชวยให
แพทย ปฏิ บัติ ตามแนวปฏิ บัติ ผู ปวยได พั ฒนาความรู
และลดระดับ HbA1C, high-density lipoprotein (HDL)
cholesterol ของผูปวยเบาหวานได
อย างไรก็ ตาม แนวปฏิ บั ติ ที่ กระทรวงหรื อ
หนวยงานพัฒนาขึ้นนั้ น ควรได รับการแลกเปลี่ยนกั บ
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ผูปวย ซึ่งในปจจุบันแนวทางเวชปฏิบัติในคลินิก ยังไม
สามารถใช แลกเปลี่ ยนกั นระหว างผู ให บริ การและ
ผูรับบริการ เพราะเนื้อหาคอนขางจะเปนหลักวิชาทาง
การแพทย นอกจากนี้แลวการสนับสนุนการตัดสินใจที่ดี
ยั งต องคํ านึ งถึ งหลั กการที่ ว า การตั ดสิ นใจในการ
ให บริ การต องอยู บนพื้ นฐานของสิ่ งที่ พิ สู จน ได และ
สนับสนุนดวยงานวิจัย เมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้นควรมี
การผสมผสานแผนการดูแลที่ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว
ทันเหตุการณ มีการติดตามผล และมีแผนการรักษา ซึ่ง
ในพื้นที่ศึกษายังมีการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชใน
การดู แลผู ป วยไม มากนั ก แม ว าจะมี นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ตองการใหหนวยงานมีการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัยก็ตาม แตงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นยังมี
ไมเพียงพอ ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรมีภาระงานที่มาก ไม
คอยมีเวลาทํางานวิจัย ความรูในการทําวิจัยอาจจะมีไม
เพี ยงพอ ไม มี แรงจู งใจ รวมทั้ งจากหลั กการที่ ว าการ
บริการตองมีการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการดูแล
ขั้นปฐมภูมิเขาดวยกัน และผู ใหบริ การควรได รับการ
อบรมใหมี ความรูที่ ทั นสมั ยอยู เสมอและใช วิธี การให
ความรู ที่ ทั นสมั ยอย างเหมาะสมนั้ น ในพื้ นที่ ศึ กษามี
ผูจัดการการดูแล (care manager) และผูจัดการระบบ
(system manager) ที่ผานการอบรมไดไมนานนัก จึงทํา
ใหการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการดูแลขั้นปฐมภูมิ
นั้น ยังไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร
1.5 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การ
จัดการในพื้นที่ที่ศึกษามีประสิทธิผลดี ดังที่ผูใหบริการ
สุขภาพรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบนี้อยู
ในระดับดี โดยผูใหบริการสุขภาพมีการสรางเสริมพลัง
อํ านาจและเตรี ยมผู ป วยให สามารถจั ดการกั บภาวะ
สุขภาพและดูแลตนเองได โดยใหผูปวยเปนศูนยกลางใน
การจัดการดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการมี
การจัดการกับทรัพยากรภายในของผูปวยและทรัพยากร
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ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยอยาง
ตอเนื่อง สรางใหผูปวยมีความรับผิดชอบตอสุขภาพของ
ตนเอง โดยการให ข อมู ลเกี่ ยวกั บโรค สนั บสนุ นด าน
อารมณ ผูปวยเปนผูตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมในการ
จัดการสุขภาพของตนเอง และใหผูปวยสามารถดําเนิน
ชี วิ ต อยู กั บโรคได โดยอาศั ยความร วมมื อตลอด
กระบวนการของการจัดการตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการ
ควบคุมโรคและผลลัพธทางสุขภาพ
1.6 ทรั พยากรและนโยบายของชุ มชน
ผู ให บริ การสุ ขภาพรั บรู ว าการจั ดการการดู แลตาม
องค ประกอบนี้ อยู ในระดั บดี ทั้ งนี้ หน วยงานในพื้ นที่
ศึ กษาได ส งเสริ มให ผู ป วยมี ส วนร วมในโครงการของ
ชุมชน เพื่อลดชองวางของการบริการใหมีความตอเนื่อง
และสงเสริมใหมีนโยบายในการพัฒนาการดูแลผูปวย
กําหนดใหมีการรวมใชทรัพยากรขององคกรตาง ๆ ใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งระหวางหนวยบริการ
สุขภาพขนาดเล็ก ขนาดใหญ และระหวางหนวยบริการ
กับสวนบริการอื่น ๆ
2. การรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม
การรับรู ของผู ให บริ การสุขภาพที่ มี ตอการ
จั ด การการดู แ ลผู ป ว ยโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ตาม
องคประกอบการจัดการโรคเรื้อรังของแวคเนอร อยูใน
ระดับดีทุกองคประกอบ สอดคลองกับการศึกษาผลลัพท
ของการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร15
และการที่ผูใหบริการสุขภาพรับรูวาการมีสวนรวมของ
ผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพปฐมภูมิใน
ดานการสนับสนุนการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางนั้น
ดั งกล าวแล วว าในพื้ นที่ ศึ กษาผู จั ดการการดู แลและ
ผูจัดการระบบที่ผานการอบรมยังมีไมครอบคลุมพื้นที่
จึงทําใหรูปธรรมการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการ
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ดู แลขั้ นปฐมภู มิ ยั งไม ดี เท าที่ ควร ซึ่ งสอดคล องกั บ
การศึกษาที่พบวากระบวนการดําเนินงานโรคไมติดตอใน
ระดับประเทศ ยังขาดผูเชี่ยวชาญที่จะใชการบูรณาการ
แผนงานสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหมีความตอเนื่อง16
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
งานวิจั ยนี้ มีจุ ดแข็ งในเรื่องกรอบแนวคิ ดใน
การศึกษา ไดแก แบบจํ าลองการดู แลโรคเรื้อรั ง ของ
แวคเนอร ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ นอกจากนี้
รูปแบบการศึกษาเป นแบบพรรณนาที่ มีการผสานวิ ธี
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ทํา
ใหเห็นภาพของการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในชุมชนไดชัดเจนขึ้น
จุดออนของงานวิจัยนี้
งานวิ จั ยนี้ มี จุ ดออนเรื่ องความลึ กซึ้ งของ
คําตอบในเรื่องการจัดการตนเองของผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในแตละวัฒนธรรม ถาสามารถศึกษาในแตละเชื้อ
ชาติไดจะทําใหผูใหบริการสุขภาพเขาใจพฤติกรรมการ
เยียวยาตนเองของผูปวยไดมากขึ้น
สรุป
การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ประกอบดวย
องค ประกอบตามแบบจํ าลองการดู แลโรคเรื้ อรั งของ
แวคเนอร โดยมียุทธศาสตรการจัดการแบบชุมชนแฝด
หรือหมูบานคูขนานระหวางชุมชนไทยและตางดาว โดย
มุงเนน 3 กลุม 3 วัย และ 4 เสาหลัก ไดแก กลุมเด็ก วัย
กลางคน และผูสูงอายุ โดยมีผูรับผิดชอบที่เปรียบเหมือน
เสาหลั กคื อโรงเรี ยน วั ด โรงพยาบาลส งเสริ มสุขภาพ
ตําบล และองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งผูใหบริการ
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สุขภาพรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในระดับดีทุกองคประกอบ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
1. บุค ลากรในหน ว ยบริ ก ารสุข ภาพใน
พื้นที่ศึกษาสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการการดูแลผูป วย
โรคไมติดตอเรื้อรังใหเพิ่มจากระดับดีเปนดีมากได
2. บุค ลากรในหน ว ยบริ ก ารสุข ภาพใน
พื้นที่อ่ืนสามารถนําการจัดการการดูแลผูปวยโรค
เรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมมาใช
เป น ตั ว อย า งในการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให
สอดคลองชุมชนที่มีกลุมคนเชื้อชาติตาง ๆ อาศัยอยู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
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ติ ดต อเรื้ อรั งในพื้ นที่ ศึ กษาหรื อพื้ นที่ ที่ มี ลั กษณะ
ใกลเคียงกันได
2. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
การดูแลผูปวยโรคไมติ ดตอเรื้อรังในพื้ นที่เฉพาะ เช น
หมูบานชาวมง เยา กะเหรี่ยง เปนตน มีความจําเปนเพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ
เรื้อรังไดชัดเจนขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษานี้ เป นสวนหนึ่งของงานวิ จัยเรื่ อง
“การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการการดู แลผู ปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา
โรคหั วใจและหลอดเลื อด ความดั นโลหิ ตสู งและ
เบาหวาน” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ
(วช.) ป 2557 ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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Nursing of Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Home
Phoungrath Maneewong*
Nuntita Churaitatsanee*Nitchatima Sereewichayasawad**
ABSTRACT
Chronic Obstructive Pulmonary Disease is an obstruction of the lower respiratory
tract resulting in decreased pulmonary velocity and taking longer to breathe. Physical
symptoms included fever, cough, secretion, severe tiredness, dizziness, fatigue and poor
appetite. Emotional symptoms included anxiety, depression, irritability and paranoia. In
addition, these symptoms affect both the patient, and the family caregivers. When a
patient’s condition is stable and they are ready to be discharged (sent home),
patients/caregivers often feel stressed, anxious, and less confident in providing care. It is
the role of the visiting nurse to assess the health status of patients, the availability of
family and caregivers, and to analyze health needs. Visiting nurses must create an
environmental assessment to provide advice for environmental management. They must
practice skills with the patient and family to help them recognize and adjust their behavior
during rehabilitation. They should provide nursing care and advice on the use of
equipment, and encourage patients and their families to care for themselves at home,
after patients have been discharged. 7-10 days after a patient is discharged from the
hospital, the patient and their relatives should be able to take care of the recovering
patient at home with confidence. The focus is on helping patients and their families as
much as possible using holistic nursing; physical, mental, social and environmental care
skills. The ultimate goal is to provide patients with a better quality of life by enabling them
to care for themselves at home, reducing complications, and preventing readmission to the
hospital.
Keywords : Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Home Health Care
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บทนํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุข
ทีส่ งผลตอรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ และ
เป น สาเหตุ สํา คั ญ ของการเสี ย ชี วิ ต จากสถิ ติ ข อง
องคการอนามัยโลกพบวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตลําดับที่ 4 ของโลก1สถิติของ
สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค พบผู ปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสียชีวิตในป พ.ศ.2554–2557
เทากับ 6.99, 7.55 และ 8.76 ตอประชาชากรแสน
คน2 ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น และจากสถิติของคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พบผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังในป พ.ศ.2556-2557 เปนจํานวน
7,017 ราย และ 7,083 ราย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
เช น กั น นอกจากนี้ ยั ง พบว า ผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรังมีจํานวนวันนอนโรงพยาบาลในป พ.ศ. 2556
-2557 เปน 9,786 วัน และ10,158 วัน3 ซึ่งมี
จํา นวนวั น นอนโรงพยาบาลที่ น านขึ้ น ส ง ผลให มี
ปริ ม าณการใช ท รั พ ยากรและค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลผูปวยเพิ่มสูงขึ้น4
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเกิดจากการอุดกั้นของ
ทางเดิ น หายใจส ว นล า ง ทํ า ให เ นื้ อ เยื่ อ ปอดถู ก
ทํ า ลาย ไม ส ามารถรั ก ษาให ก ลั บ มาเป น ปกติ ไ ด 5
อาการแสดงทางดานรางกาย ไดแก ไข ไอมีเสมหะ
หอบเหนื่ อ ยรุ น แรง เวี ย นศี ร ษะ อ อ นเพลี ย เบื่ อ
อาหาร อาการแสดงดานอารมณและจิตใจ ไดแก
วิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร า หงุ ด หงิ ด หวาดระแวง และ
โมโหง า ย 6,7 การรั ก ษาในระยะที่ มี อ าการหอบ
เหนื่อยรุนแรงแพทยจะพิจารณาทําการเปดทางเดิน
หายใจดวยการเจาะคอและใชเครื่องหายใจแรงดัน
บวกชนิด CPAP, BiPAP, พนยาขยายหลอดลมเพื่อ
บรรเทาอาการหอบเหนื่อย 8 เมื่อรักษาอาการใน
โรงพยาบาลจนผูปวยมีอาการสงบและดีขึ้ น แพทย
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จะพิ จ ารณาให ก ลั บ บ า น ผู ป ว ยบางรายมี ภ าวะ
หายใจลํา บาก มีขอ จํากัดในการดูแลตนเอง ตอ ง
พึ่งพาอุปกรณทางการแพทยในการดํารงชีวิต ตอที่
บาน เชน การใชเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด
CPAP,BiPAP, ออกซิเจน, เครื่องพนยา เปนตน
บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ ต อ งเข า มาช ว ยดู แ ลผู ป วยคื อ
ครอบครัว ตองจัดหาสมาชิกเพื่อดูแลผูปวย 9 เมื่อ
ครอบครัวทําหนาที่ในการดูแลผูปวยที่บานสงผลให
เกิดความไมมั่นใจจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา
พบว า ผู ป ว ยและครอบครั ว มั ก เกิ ด ความเครี ย ด
วิตกกังวล ไมมั่นใจในการดูแลตอที่บานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ลดลงเนื่องจากมีแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปมีภาระ และมีคาใชจายในครอบครัวที่เพิ่ม
สูงขึ้น10 จึงทําใหผูปวยกลับมารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล
และมีจํานวนวันของการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
นานฃึ้นมีการศึกษาของ Rinne, Graves, Bastian,
Lindenauer, Wong, Hebert, et al.11 พบวา
ผู ป ว ย โ ร ค ป อ ด อุ ด กั้ น เ รื้ อ รั ง ที่ รั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาลยาวนาน จะมี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการ
กลับมารัก ษาตั วซ้ําในโรงพยาบาลการศึกษาของ
Palanupap, Wacharamaneekan, Khameiad,
Treetrisit, Kantasa, Chowjiriyapan, et al.12
พบวา ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลับเขามารักษา
ตัวซ้ําในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน เปนรอยละ 32.6 และ
มีการกลับมารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 28 ครั้งตอป13 เพื่อลดปญหาการกลับมารักษาตัวซ้ํา
ในโรงพยาบาล ลดจํา นวนวั น นอนโรงพยาบาลที่
ยาวนานลดปริมาณการใชทรัพยากรและคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นไดแก คาแรงบุคลากร
แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่น คายาเวชภัณฑ
จากห อ งยา ค า เสื่ อ มราคาครุ ภั ณ ฑ แ ละค า เสื่ อ ม
ราคาอาคาร เปนตน 14 และเพื่อลดปญหาความไม
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มั่ น ใจในการดู แ ลผู ป ว ยของครอบครั ว และลด
ภาวะแทรกซอนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่
บานเปนการวางแผนจําหนายผูปวยกอนกลับบาน
โดยนําแนวคิดทฤษฏี METHOD Model15,16 มา
ประยุกตใชในการดูแลผูปวย พยาบาลมีบทบาทใน
การสอนทักษะการดูแลกิจวัตรประจําวัน แนะนํา
การใชอุปกรณเพื่อสงเสริมความมั่นใจใหกับผูปวย
และครอบครั ว และติ ด ตามเยี่ ย มบ า นภายใน 710 วันหลังผูปวยออกจากโรงพยาบาลเพื่อใหผูปวย
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองตอที่บานได เนน
การพยาบาลแบบองครวม ทั้งกาย จิต สังคม และ
สิ่งแวดลอมเปนการนําทฤษฏีสูภาคปฏิบัติ เพื่อให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพเทาที่จะทําได
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและทบทวนวรรณกรรมในการ
พยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพยาบาลผูปวย
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง แก ค รอบครั ว ต อ ที่ บ า น
ภายหลังออกจากโรงพยาบาล
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการพยาบาล
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและครอบครัวที่บาน
หลักการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สงผลตอระบบทางเดิน
หายใจมี การดํ าเนิ นของโรคเพิ่ ม ขึ้น อย างรวดเร็ ว
ภาวะแทรกซอนที่พบได แก ภาวะปอดอักเสบติ ด
เชื้ อ ภาวะหายใจล ม เหลว เมื่อ ผู ปว ยรัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลจนผ า นภาวะวิ ก ฤตและต อ งกลั บ ไป
ฟนฟูตอที่บานจําเปนจะตองมีผูดูแลชวยเหลือใน
การทํากิจวัตรประจําวันเนื่องจากผูปวยบางรายอาจ
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ชวยเหลือตนเองไมได ตองพึ่งพาอุปกรณทางการ
แพทยในการดํารงชีวิตตอที่บาน เชน เครื่องพนยา
ออกซิเจน หรือเครื่องชวยหายใจแรงดันบวก ชนิด
CPAP,BiPAP17 ดังนั้นหลักการพยาบาลผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บานมี ดังนี้
1. การพยาบาลระยะอาการสงบ (Stable
COPD) ระยะนี้ผูปวยจะมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะ
หายใจหอบเหนื่อยเมื่อทํากิจกรรมหนักตอเนื่องเชน
ออกกําลังกาย ดังนั้นการพยาบาลผูปวยที่บานใน
ระยะนี้แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1.1 ดานสิ่งแวดลอม
1.1.1) ใหคําแนะนําผูปวยเลิกสูบบุหรี่
รวมทั้ ง หลี ก เลี่ ย งการใกล ชิ ด กั บ ผู ที่ สู บ บุ ห รี่
เนื่ องจากสามารถเพิ่ม อั ตราการเสีย ชีวิ ต จากโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังได18
1.1.2) ให คํ า แนะนํ า ทํ า ความสะอาด
ห อ งนอน จั ด สิ่ งแวดล อ มภายในบ า นที่ อ ยู อ าศั ย
ตลอดจนอุ ป กรณ ก ารดู แ ลที่ จํ า เป น เพื่ อ กํ า จั ด ฝุ น
ละอองเนื่องจากทําใหเกิดอาการกําเริบของโรค19
1.1.3) แนะนําหลีกเลี่ยงบุคคลที่มีการ
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด หาก
จําเปนแนะนําใหสวม Mask เนื่องจากผูปวยมีภูมิ
ตานทานตอเชื้อโรคต่ําทําใหอาการกําเริบของโรคได
1.2 ดานอาหารและโภชนาการ
ผูปวยมีการสูญเสียกลามเนื้อน้ําหนัก ตัวลด
ควรมี ก ารตรวจประเมิ น ภาวะน้ํ า หนั ก ทุ ก 6-12
เดือนถามีคาBMI d 20 ถือวามีภาวะขาดสารอาหาร
20
ควรมีการประเมินภาวะทุพโภชนาการทุกครั้งที่มี
การติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน21
1.3 ดานการฟ นฟูสมรรถภาพปอด ชว ย
สงเสริมการทํางานของปอดใหคําแนะนํา ดังนี้
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1.3.1) การฝกการหายใจแบบ pursedlips Breathing เปนการฝกผอนลมหายใจออกโดย
การห อ ปากและบริ ห ารกล า มเนื้ อ กระบั ง ลม ลด
อาการเหนื่อย22 มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใหนอนหงาย หรือนั่งเกาอี้
ในทาทีผ่ อนคลาย เทาทั้งสองขางวางราบกับพื้นแยก
หางกันเล็กนอย และวางมือสองขางไวบนหนาทอง
ขั้ น ตอนที่ 2 สู ด หายใจเข า ลึ ก ๆ ช า ๆ
จนรูสึกทองปอง
ขั้ น ตอนที่ 3 ผ อ นลมหายใจออกทาง
ปากชาๆโดยการหอริมฝปากพรอมกับทองแฟบ
1.3.2) การจั ด ท า เพื่ อ ระบายเสมหะ
ชว ยใหห ายใจได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดอาการ
หอบเหนื่อย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทา Postural Drainage
คื อ ท า ที่ ทํ า ให ป อดบริ เ วณที่ มี เ สมหะสะสมอยู ใ น
ตําแหนงที่คว่ําลง เพื่อใหแรงโนมถวงของโลกชวย
ดึง ใหเ สมหะเคลื่ อนตั ว ลงมาสู ท อหลอดลมขนาด
ใหญ23
ขั้นตอนที่ 2 การสั่นสะเทือนและการ
เคาะปอดแนะนํา ให ผูดู แ ลวางมือ ทาบบนบริเ วณ
ทรวงอก ในขณะที่หายใจออก ใชน้ําหนักตัวกดสั่น
ผานมือสั่นสะเทือนที่ทรวงอก เพื่อใหเสมหะรวมตัว
กันหลังจากนั้น แนะนําใหญาติผูดูแลเคาะปอด โดย
รองผาๆบางบริเวณทรวงอก ใหใชอุงมือโดยทํามือ
เป น ลั ก ษณะคุ ม นิ้ ว แต ล ะนิ้ ว ชิ ด กั น เรี ย กว า
Cupped Hand การเคาะใชวิธีสะบัดขอมือ เคาะ
ลงบนผนั ง อก จะทํ า ให เ กิ ด การสั่ น สะเทื อ น การ
เคาะใชเวลา 1-2 นาที24
ขั้นตอนที่ 3 การไอขับเสมหะ แนะนํา
ใหนั่งวางเทาทั้ ง 2 ขาง หุบ ปากสู ดลมหายใจเข า
ลึกๆชาๆอยางเต็มที่ทางจมูก จากนั้นกลั้นหายใจ
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สั ก ครู แล ว ออกแรงไอ 2-3 ครั้ ง ในกรณี ที่ ไ ม
สามารถไอขับเสมหะออกไดแนะนําใหซื้อเครื่องดูด
เสมหะ สอนวิธีการใชเครื่องและวิธีการดูดเสมหะ
1.3.3) การออกกํ า ลั ง กาย กระตุ น ให
ผู ป ว ยเคลื่ อ นไหวร า งกายโดยการเดิ น หรื อ ป น
จั ก รยานอยู กั บ ที่ เ ป น เวลาอย า งน อ ย 20 นาที 25
สํา หรับ ผู ป วยที่ ชวยเหลื อ ตนเองไม ไ ด แนะนํ า ให
ญาติ ผูดูแลพลิกตั วทุก 2 ชั่วโมงเพื่อปองกันภาวะ
ปอดแฟบ
2. การพยาบาลระยะอาการกําเริบเฉียบพลัน
(Acute Exacerbation COPD)อาการและ
อาการแสดงคือ ไข ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อย ปอดมี
เสียง Wheeze ระยะนี้ผูปวยจะเหนื่อยมากจนไม
สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได การรั ก ษาแพทย จ ะ
พิจารณาใสเครื่องชวยหายใจออกซิเจนพนยา26 การ
พยาบาลที่บานระยะนี้ มีดังนี้
2.1 การพยาบาลผู ป ว ยที่ ใ ช เ ครื่ อ งช ว ย
หายใจแรงดันบวกชนิด CPAP, BIPAP ที่บาน
2.1.1) แนะนํ า สาเหตุ ข องการใช
เครื่ อ งช ว ยหายใจแรงดั น บวกและแนะนํ า ข อ มู ล
แหลงประโยชน เบอรโทรศัพทบริษัทในการเชาหรือ
ซื้อเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด CPAP,BIPAP
2.1.2) แนะนํ า วิ ธี ก ารเป ด -ป ด เครื่ อ ง
และระวังไมใหน้ําเขาเครื่อง หากพบวาผิดปกติให
ติดตอบริษัททันที
2.1.3) แนะนําวิธีการดูแลรักษา27 ดังนี้
ตัวเครื่องชวยหายใจ ใชผาแหงสะอาด
เช็ดภายนอกตัวเครื่อง
หมอน้ําทําความชื้น ลางดวยน้ําที่ผสม
ดวยน้ํายาลางจาน ตามดว ยน้ําสะอาด ผึ่งใหแหง
สัปดาหละ 1 ครั้ง
แผนกรองอากาศ ควรเปลี่ยนทุก 1-3 เดือน
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หนากากทอหายใจ ลางดวยน้ําผสมน้ําสบู
อย างอ อน ล างตามด วยน้ํ าสะอาด ผึ่ งในร มให แห ง
สัปดาหละ 2 ครั้ง
อุปกรณแบบทอเจาะคอ ไดแก ทอหายใจ
หมอน้ําทําความชื้น ชุดเจาะคอ ทําความสะอาดดวยการ
สงอบที่โรงพยาบาลเอกชนใกลบาน สัปดาหละ 1 ครั้ง
2.2 การพยาบาลผูปวยที่ใชออกซิเจนและพนยา
ที่บานออกซิเจนที่ใชเปน Nasal Cannulaให1-2 ลิตร/
นาที เนื่องจากถาไดรับปริมาณสูงเกินไปทําใหเกิดภาวะ
คารบอนไดออกไซดคั่งได28 และใหเปนระยะเวลามากกวา
15 ชั่วโมงตอวัน การใชออกซิเจนที่บานมี 2 ชนิด คือ
2.2.1) Oxygen Tank เหมาะสําหรับผูปวยที่
ใชออกซิเจน 1-2 ลิตร/วัน หรือใชสําหรับพกพาในรถยนต
เพื่อลดอาการเหนื่อยขณะเดินทางแนะนําสถานที่จําหนาย
ออกซิเจน สถานที่เติม วิธีการใช การดูแลรักษา เนนย้ําไม
ควรวางออกซิเจนไวใกลไฟเนื่องจากติดไฟไดงายและควร
ตั้งไวในที่มั่นคงและมีที่ผูกรัดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
2.2.2) Oxygen Concentrator เหมาะ
สํา หรั บ ผู ป ว ยที่ ใ ช อ อกซิ เ จนตลอด 24 ชั่ ว โมง
เนื่ อ งจากเป น ระบบไฟฟ า และสามารถพ น ยาได
พยาบาลเยี่ยมบานจะให ความรูเกี่ยวกับวิธีการใช
เครื่องผลิตออกซิเจนและการพนยาการดูแลรักษา
และสถานที่เชา-ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
2.2.3) เครื่องพนยาแนะนําสถานที่ซื้อเครื่อง
หากผูปวยมีฐานะยากจน พยาบาลเจาของไขจะพิจารณา
ใหยืมเพื่อนํากลับไปใชที่บาน และแนะนําการดูแลรักษา
โดยตั วเครื่ องให ใช ผ าชุ บน้ํ าหมาดๆเช็ ดคราบฝุ นและ
หนากากพนยาใหถอดลางน้ําแลวผึ่งใหแหง
3. การพยาบาลผู ป วยระยะสุ ดท ายที่ บ าน
(Palliative Care Stage) เมื่อโรครุนแรงเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในระบบตางๆทั่วรางกายที่
เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต การพยาบาลผูปวยระยะ
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นี้ จึ งเป นสิ่ งสํ าคั ญ29 เน นการดู แลโดยยึ ดผู ป วยเป น
ศู นย กลาง เพื่ อให ผู ป วยสุ ขสบาย และให กํ าลั งใจ
ครอบครัว30
ขั้นตอนการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพรอมของผูปวยและ
ครอบครั วในการดู แลตนเองก อนจํ าหน ายออกจาก
โรงพยาบาล (Discharge Planning) เปนกระบวนการ
วางแผนการดูแลสุขภาพของผูปวยและครอบครัวอยาง
ต อเนื่ องตั้ งแต โรงพยาบาลสู บ านเพื่ อ ป องกั น
ภาวะแทรกซ อน31โดยทํ างานรวมกั นของที มสหสาขา
วิชาชีพ ไดแก พยาบาลหนวยบริการพยาบาลผูปวยที่บาน
พยาบาลประจําหอผูปวยแพทยนักกายภาพบําบัดเภสัช
กร และนักสังคมสงเคราะห เปนตน โดยเนนผูปวยและ
ครอบครัวเปนศูนยกลาง ผูปวยจะไดรับการสงปรึกษา
ปญหาจากแพทยหรือพยาบาลบนหอผูปวยหรือหนวย
ตรวจผูปวยนอกตลอดจนผูปวยที่ไดรับการรักษาที่แผนก
อื่นๆ ในโรงพยาบาลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึ กษาประวั ติ การเจ็ บป วย การวิ นิ จฉั ยโรค
แผนการรักษา และประวัติครอบครัว เพื่อใชเปนขอมูลใน
การวางแผนการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน
1.2 ประเมิ นภาวะสุขภาพ สัม พัน ธภาพใน
ครอบครัว และความพรอมของครอบครัวในการ
ดูแลผูปวยที่บาน32
1.3 นัดหมายญาติผูดูแลเพื่อสอน-สาธิตในกรณี
ที่ผูปวยมีอุปกรณกลับไปดูแลตอที่บานเชน การให
อาหารทางสายยางออกซิเจนเครื่องพนยาและการ
ใชเครื่องชวยหายใจ เปนตน เพื่อใหผูปวยและญาติ
ผูดูแลมีความมั่นใจในการดูแลที่บาน
1.4 จั ดเตรี ยมอุ ปกรณ ได แก เครื่ องพ นยา,
ออกซิเจน, เครื่องชวยหายใจแรงดันบวกโดยแนะนําแหลง
ประโยชน ใหเบอรประสานงานกับตัวแทนบริษัท
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1.5 ใหบริการปรึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอ
ผูปวยและครอบครัวทางดานจิตใจเชน ความวิตก
กังวล33เปนตน
1.6 ประเมิ นแหล งสนั บสนุ นในชุ มชน เช น
โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจํ าตําบลที่ อยู ใกล บานเพื่อใหผู ปวยและ
ครอบครัวปรึกษากรณีเรงดวน
1.7 ประเมินอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวย เชน ชุด
พนยาสายออกซิเจน ฯลฯ เพื่อใหผูปวยกลับไปใชที่บาน
ภายหลั งการประเมิ นผู ป วย ทํ าให ได ข อมู ลความ
เจ็บปวยหรือระดับการพึ่งพาของผูปวยจึงกําหนดปญหา
และสามารถนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการดูแลผูปวยและ
ครอบครั วต อที่ บ าน โดยใช กระบวนการ METHOD
Model15,16ดังนี้
M: Medication & Adverse effects คือ ยาที่
ผู ป ว ยได รั บ กลั บบ า นและการบริ ห ารยาอย า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย พยาบาลมีบทบาทในการให
ความรู เกี่ ยวกั บการใช ยาทั้ งยากิ นและยาพ น สอน
วิธีการใชยาพนที่ถูกตอง คือ
1. การพ นยาแบบ Meter Dose Inhalerได แก
Berodual Fort, Seretide Evohaler หลักในการพนยา33
มีดังนี้
1) เขยาใหยากระจายตัวดีกอนพนยา
2) จับกระบอกยาใหมั่นคง
3) กดกระบอกยาจนสุ ด พร อ มกั บ สู ด ลม
หายใจเขาทางปากชาๆและลึก
4) กลั้นหายใจไวประมาณ 10 นาที
5) กรณีตองใชยา 2 สูด เวนระยะหางในการ
สูดครั้งที่ 2 ประมาณ 1 นาที
6) บวนปากหลังพนยาทุกครั้ง
2. การพนยาแบบ Dry Power Inhale33
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1) ตั ว ยาเป น ผง ห า มหายใจเข า ไปใน
กระบอกพนยา อาจทําใหผงยาจับเปนกอนได
2) คลิกหลอดยา 1 ครั้ง เพื่อเตรียมยา
3) สูด ยาทางปากเร็ว แรง ลึก และสูด ให
นานที่สุดเทาที่จะทําได
4) บวนปากหลังพนทุกครั้ง
ในการสอนตองคํานึงถึงวาผูบริหารยาเปนใคร
และมีขอจํากัดในการบริหารยาหรือไม เพื่อใหผูปวย
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว บ ริ ห า ร ย า ที่ บ า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
E: Environment & Equipment คือ การ
จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย เอื้ออํานวยตอการฟนฟู
สภาพของโรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
จะทํ า ให ร บกวนการนอนหลั บ ของผู ป ว ยลดสิ่ ง
กระตุนจากสิ่งแวดลอมและใหผูปวยพักผอนอยาง
เพียงพอ34
T: Treatment คือ แผนการรักษาที่ดําเนินตอ
ที่ บ า น เช น ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ไ ด รั บ กี่ ลิ ต ร
เครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด CPAP, BiPAP มี
แรงดันกี่เซนติเมตรน้ํา และยาพนที่ตองใชตอเนื่อง
ที่บาน เปนตน
H: Health คือการใหความรูและสอนทักษะที่
จําเปน สํา หรั บผู ปวยและครอบครัวไดแ ก การให
ความรูก ารใชอ อกซิ เจนที่ บา นการใหค วามรูแ ละ
วิธี การใชเ ครื่ องชว ยหายใจแรงดั นบวกให ความรู
เรื่องการเลิกบุหรี่ เปนตน
O: Outpatient (Follow up & Referral) คือ การ
ตรวจตามนัด การมาตรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การสงตอไป
รับการดูแลตอเนื่องในชุมชน
D: Diet คือ ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมของผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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ขั้ นตอนที่ 2 การบริ การพยาบาลผู ป วยและ
ครอบครัวที่บาน16 (Home visit) เปนการติดตามเยี่ยม
ผูปวยและครอบครัวที่บานภายหลังจําหนาย เพื่อประเมิน
ภาวะสุ ขภาพ ประเมิ นความสามารถในการดู แลของ
ครอบครัว สอนสาธิต เพื่อใหผูปวยและครอบครัวดูแล
ผูปวยไดถูกตอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 วางแผนการเยี่ยมผูปวยกําหนดเปาหมายแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมทางการพยาบาลและกําหนดเวลาใน
การเยี่ยมผูปวยและครอบครัวที่บาน
2.2 เตรี ยมเครื่ องมื อและอุ ปกรณ ทางการแพทย ที่
จําเป น ได แก Stethoscope, เครื่องวั ดความดั นโลหิ ต,
เครื่องวัดออกซิเจนในเม็ดเลือด ฯลฯ
2.3 เยี่ยมผูปวยที่บานตามแผนที่วางไวโดย
2.3.1) ประเมิ นภาวะสุ ขภาพโดยวั ดความดั น
โลหิตวัดคาออกซิเจนในเม็ดเลือดฟงปอด
2.3.2) ประเมินความสามารถในการดู แลตนเอง
ของผูปวยและครอบครัวใหเปนไปอยางถูกตอง
2.3.3) ทบทวนการใหอาหารทางสายยาง กรณีใส
สายอาหาร
2.3.4) ทบทวนการใชออกซิเจน, เครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวก และวิธีการดูแลรักษา
2.3.5) ปฏิบั ติการพยาบาลที่เกินความสามารถ
ของผูปวยและครอบครัว เชน เปลี่ยนสายใหอาหารทาง
สายยาง เปนตน
2.3.6) ประเมิ นสิ่ งแวดล อม ให ความรู สุ ขภาพ
อนามั ยที่ บ านให ถู กสุ ขลั กษณะ และปรั บเปลี่ ยน
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เชน บานควรสะอาดไมมีเสียง
รบกวน เพื่อใหผูปวยไดพักผอนอยางเพียงพอ
2.4 บันทึกและรายงานผลการเยี่ยมบานอยางละเอียด
ลงในทะเบียนประวัติของผูปวย เพื่อสื่อสารการดูแลผูปวย
กับทีมสุขภาพ และบันทึกในระบบหลักประกันสุขภาพ
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แห งชาติ (สปสช.) เพื่ อรายงานสถิ ติ การดู แลผู ป วยใน
ระดับประเทศ35
2.5 วางแผนการเยี่ยมบานครั้งตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการใหบริการพยาบาล
(Follow up) เปนการการติดตามการรักษาของผูปวย
ที่มาพบแพทย ตามนัดที่ โรงพยาบาลเพื่ อให เข าถึ งการ
บริการทางสุขภาพไดสะดวก เชน การนัดหมายผูปวยเพื่อ
เยี่ ยมบ านทางโทรศั พท ,การให คํ าปรึ กษาออนไลน 24
ชั่วโมงทางApplication Line เพื่อการดูแลสุขภาพตอเนื่อง
ทีบ่ านใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น16,36
ขั้นตอนที่ 4 การประสานงานกับแหลงประโยชนใน
ชุมชน (Referral Service) เป นการประสานงานกั บ
แหลงประโยชนในชุมชนใกล บ าน ได แก ศู นย บริการ
สาธารณสุข, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลเปน
ตน เพื่อให ผูป วยและครอบครัวเข าถึ งการบริ การด าน
สุขภาพไดสะดวกและตอเนื่องภายหลังจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล36
ขั้นตอนที่ 5 การจําหนายผูปวยออกจากการบริการ
(Discharge disposition) เมื่อการพยาบาลผูปวยที่บาน
บรรลุเปาหมายคือ ผูปวยและครอบครัวมั่นใจในการดูแล
ที่บานมีอาการคงที่ ดีขึ้นหรือไปอยูศูนยดูแลหรือเสียชีวติ
พยาบาลเจาของไขจะจําหนายผูปวยออกจากการบริการ16
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน เปน
กระบวนการเตรียมความพรอมผูปวยและครอบครัวตั้งแต
แรกรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลจนถึงการใหบริการ
พยาบาลที่บาน เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความมั่นใจ
และสามารถดู แลตนเองที่ บ านได ซึ่ งในการวางแผน
จําหนายผูปวยไดประยุกตใชทฤษฏี Method Model16,17
สูภาคปฏิบัติเพื่อการพยาบาลทีม่ ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ลดการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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แผนภาพสรุปขั้นตอนในการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/ผูดูแล (ผูปวยนอก/ER/ ผูปวยใน)
ไดรับการสงตอ
ขั้นตอนที่1เตรียมความพรอมผูปว ยและครอบครัวในการ
ดูแลตนเองกอนจําหนายกลับบาน
1.ศึกษาแฟมประวัติผูปว ย
2. ซักประวัติพรอมกับคนหาปญหาในการดูแลผูปวย

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการใหบริการพยาบาล
1. การใชโทรศัพทติดตามอาการขณะผูปวยอยูที่บาน
2. การใช Application Line ในการใหคําปรึกษา
ออนไลน 24 ชั่วโมง

3. ใหความรู คําแนะนํา
-ทักษะความรูเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
-ทักษะการดูแลผูปวยและการดูแลอุปกรณ เชน ออกซิเจน

ขั้นตอนที่ 4การประสานงานกับแหลงประโยชนใน
ชุมชนใกลบาน

เครื่องพนยา เครื่องชวยหายใจแรงดันบวก

ติดตอประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุขใกลบาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลกรณีผูปวยอยู
ตางจังหวัด

-ทักษะการเผชิญปญหาที่ผูปวยวิตกกังวล รวมหาทางแกไข
จนมีความมั่นใจในการดูแลผูปวยที่บาน
4. เตรียมประสานงานทางโทรศัพทติดตามอาการหลังจาก
ผูปวยกลับบานเพื่อวางแผนการเยี่ยมบาน
ขั้นตอนที่ 2 การบริการพยาบาลผูปว ยและครอบครัวที่บาน
1. ติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
2. ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจรางกาย
3. สาธิตเพิ่มเติมในสิ่งที่ผูปวยและครอบครัว ยังไมมั่นใจใน
การดูแลที่บาน
4. ติดตามเยี่ยมบานซ้ําจนผูปวยและครอบครัวมีความมั่นใจ
ในการดูแล
5. บันทึกและรายงานผลการเยี่ยมบาน

ขั้นตอนที่ 5 การจําหนายผูปวยออกจากการบริการ
1. ผูปวยมีอาการดีขึ้นหรือคงที่
2. ผูปวยอยูศูนยดูแล (Nursing Home)
3. ผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บานได
อยางมั่นใจ
4. ผูปวยเสียชีวิต
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กรณีศึกษา
ผูปวยชายไทยอายุ 78 ป สูง 160 เซนติเมตร
น้ําหนัก 52 กิโลกรัม ดัชนีมวลกาย 20.32 ตอตาราง
กิโลเมตร สถานภาพ หมาย สัญชาติ ไทย ศาสนา
พุ ท ธ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เกษี ย ณอายุ
อาการสําคัญที่มา ร.พ.หอบเหนื่อยมากขึ้น 3 วันไข
ต่ําๆ ไอ เสมหะเขียวขุนมากขึ้น มีประวัติสูบบุหรี่ 1
ซองตอวัน มา 40 ป ปจจุบันเลิกมา 3 ป แพทย
วินิจฉัยเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและใชออกซิเจน 1
ลิตร/นาทีที่บาน มีประวัติรักษาในโรงพยาบาลดวย
อาการกําเริบ 2 ครั้ง แรกรับที่หองฉุกเฉินหายใจ
เหนื่ อ ย พ น ยาไม ดี ขึ้ น ความดั น โลหิ ต 120/80
มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที หายใจ 2836 ครั้ง/นาทีวัดO2saturation ขณะหายใจเองได
89% หายใจมีหนาอกบุมและใชกลามเนื้อหนาทอง
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ Arterial Blood
Gas ประกอบดวย PH =7.28 ต่ํากวาคาปกติบง
บอกถึงมีภาวะเลือดเปนกรด,PCO2=100 mmHg
สู ง กว า ปกติ เ กิ ด ภาวะกรดในร า งกาย, PO2=89
mmHgต่ํากวาปกติ,HCO=47 mEq/L สูงกวาปกติ
มีภาวะดางจากกระบวนการเผาผลาญเอกซเรยปอด
พบ ปอดแฟบการวินิจฉัย ของแพทยครั้งนี้คือ โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังอาการกําเริบเฉียบพลัน แพทยทํา
การรักษาโดยใสทอชวยหายใจ ใหยาฆาเชื้อทางเสน
เลือดดําทุก 6 ชั่วโมงเปนเวลา 14 วัน หลังใหยาฆา
เชื้ อ เสมหะลดลง หลั ง ถอดท อ ช ว ยหายใจพบมี
อาการกําเริบซ้ํา มีเสมหะขาวขุนปนเลือด เหนื่อย
หอบมาก จึ ง เจาะคอ และใส เ ครื่ อ งช ว ยหายใจ
แรงดันบวกชนิด BIPAP ตอ O2 bleed 3 LPM
และยาพน Berodual Forte, Seretide Evohalor,
Spiriva รั กษาตามอาการแบบประคั บประคอง
เนื่ อ งจากผู ป ว ยอยู ใ นระยะสุ ด ท า ยของโรคไม
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สามารถรั กษาให หายขาดได เมื่อรั กษาผู ปว ยพ น
ภาวะวิ ก ฤติ จ นอาการคงที่ แพทย จึ ง พิ จ ารณาให
ผูปวยกลับไปดูแลตอที่บาน และสงปรึกษาหนวย
บริการพยาบาลผูปวยที่บานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการดูแลและใหการพยาบาลผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่บาน เรื่อง การใหอาหารทางสายยาง,
การดูแลผูปวยเจาะคอ, การใชเครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวกชนิด BiPAP ตอ O2 bleed 3 LPM
และพนยาขยายหลอดลม ซึ่งการพยาบาลผูปวยที่
บานรายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอมใน
การดู แ ลของครอบครั ว วิ เ คราะห ป ญ หาความ
ตองการดานสุขภาพ วางแผนจําหนายผูปวยจาก
โรงพยาบาลสู บ า นและฝ ก ทั ก ษะให ค รอบครั ว
สามารถดูแลผูปวยที่บานไดถูกตอง ซึ่งมีขั้นตอนใน
การพยาบาลที่บาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรีย มความพร อมผู ปว ยและ
ครอบครัวกอนจําหนายกลับบานโดยมีการรวบรวม
ข อ มู ล จากประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ย แผนการรั ก ษา
ประวัติครอบครัว เพื่อประเมินหาผูดูแลและคนหา
ป ญ หาในการดู แ ล ประเมิ น ความพร อ มของ
ครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน จากการรวบรวม
ขอ มู ล ของผู ป วยรายนี้ พบวา มี ลู กสาวเปน ผู ดู แ ล
ผูปว ยและลูก สาวมีค วามกั งวล ไมมั่ นใจและไม มี
ความพรอมในการดูแลผูปวยที่บาน และมีปญหา
เรื่องคาใชจายในการเชาและซื้อ เครื่องชวยหายใจ
แรงดันบวกจึงทําใหกลับบานลาชากวาที่กําหนด ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญที่ตองใหการพยาบาลผูปวยที่บาน
ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลและประเมินผูปวย
และครอบครัวทําใหทราบปญหาในการดูแลที่บาน
จึ ง หาแนวทางแก ไ ขโดยนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวาง
แผนการจํ า หน า ยผู ป ว ยโดยใช ก ระบวนการ
MEDTHOD Model16,17 ดังนี้
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M: Medication & Adverse effect คือ ให
ความรูลู กสาวผูป วยในการพน ยาขยายหลอดลม
ชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก Berodual
Forte, Seretide Evohalor, Spiriva รวมทั้งทํา
ความสะอาดปากและชุดพนยาภายหลังการพนยา
E: Environment & Equipment คือ ให
ความรูลูกสาวในการจัดสิ่งแวดลอมที่บาน อุปกรณ
ตองสะอาด ปราศจากฝุนและลดสิ่งกระตุนจากให
ผูป วยสุ ขสบายพัก ผ อนไดเ พีย งพอเพื่อ ลดอาการ
กําเริบของโรค
T: Treatmentคื อ แผนการั ก ษาของแพทย
รักษาดวยการเจาะคอ ดูดเสมหะทางทอเจาะคอ
และใสเครื่องชวยหายใจแรงดันบวกชนิด BIPAP I:E
10:8 ตอ O2 bleed 3 LPMทาง Tracheostomy
และพนยา Berodual Forte, Seretide Evohalor,
Spiriva ตอที่บาน เนื่องจากผูปวยและครอบครัวมี
ป ญ หาเศรษฐกิ จ ไม ส ามารถซื้ อ -เช า เครื่ อ งช ว ย
หายใจได พยาบาลมี บทบาทในการประสานงาน
ใหยืมเครื่อง BIPAP และแนะนําใหเชาเครื่องผลิต
ออกซิเจนชนิดไฟฟากับบริษัทในราคา 2,000 บาท/
เดือน เพื่อนํามาตอ O2 bleed 3 ลิตร/นาที ทาง
บริษัทจะนําเครื่องมาทดลองใชกับผูปวยกอนกลับ
บาน
H: Health คือการนัดหมายลูกสาวเพื่อเรียนรู
การดูแลผูปวยที่บานเรื่องการใหอาหารทางสายยาง
, การดูแลผูปวยเจาะคอ, การใชเครื่องชวยหายใจ
ชนิด BiPAP ตอ O2 bleed 3 LPM และการพนยา
ชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก Berodual
Forte, Seretide Evohalor, Spiriva โดยสอน
แสดงการดู แ ลกั บ ชุ ด สาธิ ต ฝ ก ปฏิ บั ติ จ นญาติ เ กิ ด
ความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล ใหคําแนะนําและให
กําลังใจลูกสาวในการดูแลผูปวยระยะสุดทายตาม
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แผนการรักษาของแพทย พาญาติขึ้นไปฝกสาธิตกับ
ผูปวยจริง และนัดหมายลูกสาวเพื่อฝกลงมือปฏิบัติ
จนเกิดความมั่นใจ
D: Diet คือ การประเมินภาวะโภชนาการของ
ผูปวย ผูปวยรายนี้ มีคาดัชนีมวลกาย 20.32 ตอ
ตารางกิโลเมตรอยูในเกณฑปกติ และไดรับอาหาร
ทางสายยางเปนอาหารปนสูตร 1:1 300 ซี.ซี4 มื้อ
ตามแผนการรักษาของแพทย
O: Outpatient (Follow up & Referral) คือ การ
แนะนําการมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่มา
กอนนัด ไดแก ไข ไอเปนเลือด หอบเหนื่อย ประเมิน
แหลงประโยชนใกลบานพบอยูในเขตความรับผิดชอบ
ของศู นยบริ การสาธารณสุ ขที่ 1 รั ตนาธิเบศร จึ ง
ประสานงานส งต อ ประวั ติ ก ารรั ก ษาไปยั ง แหล ง
ประโยชนใกลบาน เพื่อใหผูปวยและครอบครัว ได
เข า ถึ ง การบริ ก ารด า นสุ ข ภาพในกรณี มี ป ญ หา
เรงดวนพรอมทั้งใหเบอรโทรศัพทสอบถามกรณีมี
ขอสงสัยเมื่อกลับไปอยูที่บานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
เพิ่ มความมั่ น ใจในการดูแลต อที่ บา นเมื่ อแพทย มี
คํ า สั่ ง ให ผู ป ว ยกลั บ บ า นพยาบาลเยี่ ย มบ า นสั่ ง
อุปกรณที่จําเปนเพื่อใชตอที่บาน พรอมทั้งขอแผนที่
เพื่อติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
ขั้ น ตอนที่ 2 การบริ ก ารพยาบาลผู ป ว ยและ
ครอบครัวที่บาน เปนการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพผู ป ว ย
ป ร ะ เ มิ น ป ญ ห า ใ น ก า ร ดู แ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการดูแลของลูกสาว เพื่อใหผูปวย
และครอบครัว สามารถใหการพยาบาลไดถูกตอ ง
และเกิ ด ความมั่ น ใจในการดู แ ลมากขึ้ น มี ก าร
ติดตามเยี่ยมผูปวยที่บานภายหลังจากกลับบาน 1
วัน จากการเยี่ยมผูปวยที่บานพบ ชายไทยสูงอายุ
นอนบนเตียงรูปรางสมสวน ถามตอบไมมีเสียง ทํา
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ตามคํ า บอกได ตรวจร า งกายพบความความดั น
โลหิต 140/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 111ครั้ง/
นาที หายใจ 24ครั้ง/นาทีO2saturation ขณะใส
เครื่อง BiPAP I:E 10:8 ตอ O2 bleed 3 ลิตร/
นาทีทางทอเจาะคอ ได99% ประเมินดานการฟนฟู
สมรรถภาพปอด ฟงปอด ไดเสียงเสมหะที่ปอดทั้ง
สองข า ง จึ ง ให คํ า แนะนํ า การฝ ก หายใจแบบ
pursed-lips Breathing เพื่ อ การหายใจที่ มี
ประสิทธิภาพ แนะนําการจัดทาและการเคาะปอด
สอนเทคนิคการไอที่ถูกวิธีเพื่อระบายเสมหะ และ
แนะนําใหผูปวยพลิกตะแคงตัวลุกนั่งทุก 2 ชั่วโมง
เพื่อปองกันภาวะปอดแฟบ ซึ่งพบวาผูปวยปฏิบัติได
มีประสิทธิภาพประเมินดานอาหารและโภชนาการ
พบคาดัชนีมวลกาย 20.32 ตอตารางกิโลเมตร
เท า กั บ ตอนที่ อ ยู โ รงพยาบาล ไม มี ภ าวะขาด
สารอาหารและรับอาหารทางสายยางเปนอาหาร
ปนสูตร (1:1) 300 ซี.ซี4 มื้อ รับไดดีทบทวนการให
อาหารทางสายยางกับลูกสาวซึ่งเปนผูดูแลทําไดดี
และทบทวนการดูดเสมหะทางทอเจาะคอและการ
ดูแลผูปวยเจาะคอพบวาผูปวยและลูกสาววิตกกังวล
ไมมั่นใจในการดูดเสมหะ ลูกสาวเกิดภาวะเครียด
อยากพาผูปวยไปอยูศูนยดูแลผูปวยใกลบาน จึงให
กําลังใจ ใหพูดระบายความรูสึก และแนะนําแหลง
ประโยชนใหเบอรโทรศูนยดูแลผูปวยใกลบานญาติ
ขอเวลาตั ด สิ น ใจในการพาผู ป ว ยไปอยู ศู น ย ดู แ ล
ประเมินการใชเครื่องชวยหายใจแรงดันบวก การใช
ออกซิเจนการทําความสะอาดและการดูแลรักษา
ลู ก สาวทํ า ได ถู ก ต อ ง ประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มที่ บ า น
พบวาผูปวยเลิกสูบบุหรี่มา 3 ป ไมมีสมาชิกในบาน
สู บ บุ ห รี่ ห อ งนอนของผู ป ว ยโล ง และปลอดโปร ง
อุปกรณเครื่องใชเปนระเบียบสะอาด อุณหภูมิใน
หองนอนเหมาะสม และใหคําแนะนําหลีกเลี่ยงจาก
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ผูทตี่ ิดเชื้อระบบทางเดินหายใจเชน ไขหวัด เพื่อลด
อาการกําเริบของโรค ประเมินการรับประทานยาที่
บาน ลูกสาวเปนผูจัดยา พบวาลูกสาวจัดยากินให
ทางสายยางที่ จ มู ก ได ถู ก ต อ งและพ น ยาขยาย
หลอดลมชนิด Meter Dose Inhaler ไดแก
Berodual Forte, Seretide Evohalor, Spiriva
และทํ า ความสะอาดปากและชุ ด พ น ยาและเก็ บ
รักษาไดถูกตอง จากการติดตามการเยี่ยมผูปวยที่
บานครั้งที่ 1 ผลลัพธที่ไดยั งไมบรรลุวัตถุประสงค
เนื่องจากผูปวยและลูกสาววิตกกังวล ไมมั่นใจใน
การดูแล ลูกสาวจึงพาผูปวยไปอยูศูนยดูแลผูปวย
ใกล บ า น ภายหลั ง จากผู ป ว ยไปอยู ศู น ย ดู แ ลจึ ง
ติดตามเยี่ยมผูปวยครั้งที่ 2 ที่ศูนยดูแล พบอาการ
คงที่ ผูปวยและลูกสาวไมเกิดภาวะเครียด ภายหลัง
การเยี่ยมนําขอมูลทั้งหมดมาบันทึกและรายงานผล
การเยี่ยมบานลงใน Electric Medical Record
(EMR) เพื่ อ สื่ อ สารการดู แ ลผู ป ว ยกั บ ที ม สุ ข ภาพ
และบั น ทึก ในระบบของงานหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เพื่อรายงานสถิติการดูแลผูปวย
ในระดับประเทศ36
ขั้ น ตอนที่ 3 การติ ด ตามผลการให บ ริ ก าร
พยาบาลเปนการการติดตามการรักษาของผูปวย
ที่มาพบแพทยตามนัดที่โรงพยาบาลพบวา ผูปวยมา
ตรวจตามนัดของแพทยทุกครั้ง และสัปดาหที่ 3ได
โทรศัพทติดตามอาการผูปวยหลังการเยี่ยมผูปวยที่
บานพบวาลูกสาวพาไปอยูศูนยดูแลใกลบานและ
ดวยอาการผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของโรค ทําให
ผูปวยจากไปอยางสงบ จึงใหกําลังใจครอบครัวและ
แนะนําหากมีสิ่งใหชวยเหลือสามารถโทรสอบถาม
หรือปรึกษาทาง Application Line ได24 ชั่วโมง
ขั้ น ตอนที่ 4 การประสานงานกั บ แหล ง
ประโยชน ใ นชุ ม ชน ประเมิ น แหล ง ประโยชน ใ น
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ชุ ม ชนซึ่ ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร จึงประสานงานและ
สงตอประวัติการรักษา เพื่อใหผูปวยและครอบครัว
เขาถึงการบริการดานสุขภาพไดสะดวก
ขั้น ตอนที่ 5 การจํ าหนา ยผู ป วยออกจากการ
บริการ เมื่อติดตามอาการผูปวย พบวา ภายหลัง
ผูปวยไปอยูศูนยดูแล เกิดอาการกําเริบและรุนแรง
ขึ้น จนผูปวยจากไปอยางสงบ จึงสิ้นสุดขั้นตอนการ
พยาบาลผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ บ า น และ
จํ า ห น า ย จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า
กระบวนการสําคัญ ในการดูแลผูปวยรายนี้เปนการ
ประยุกตแนวคิดทฤษฏี METHOD model16,17มาสู
ภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพยาบาลผู ป ว ยที่ บ า นให มี
ประสิทธิภาพและใหผูปวยมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีตาม
ศักยภาพเทาที่จะทําได
ปจจัยของความสําเร็จและบทเรียนที่ไดรับ
การพยาบาลผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี
กระบวนการวางแผนจําหนายผูปวย ตั้งแตแรกรับ
ผู ป ว ยไว ใ นโรงพยาบาล โดยใช แ นวคิ ด ทฤษฏี
METHOD model16,17 มาประยุกตใชในการสอน
ความรู การปฏิบัติ ตัว การบริห ารยา โภชนาการ
และสิ่ ง แวดล อ มที่ เ หมาะสม ร ว มทั้ ง การติ ด ตาม
ผลการรักษาใหการพยาบาลแบบองครวม ทั้งกาย
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จิ ต สั ง คม และสิ่ งแวดล อ มและในการพยาบาล
ผูปวยตองมีความสอดคลองกันระหวางแผนงานกับ
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประสบ
ผลสําเร็จ สงผลใหผูปวยของครอบครัวมีความมั่นใจ
ในการพยาบาลไดตอเนื่องจากโรงพยาบาลสูบาน
ลดกลับมารักษาตัวซ้ํ าในโรงพยาบาลและชวยให
ผูปวยมีศักยภาพในการชวยเหลือตนเองที่บานได
เทาที่สามารถทําไดแตปญหาอุปสรรคที่พบ คือ การ
นัดหมายครอบครัวรวมพูดคุยถึงปญหาในการดูแล
ผูปวยที่บาน นัดคอนขางยาก จึงทําใหกระบวนการ
วางแผนจํ า หน า ยล า ช า จึ ง ส ง ผลให ผู ป ว ยมี
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลที่ยาวนาน
สรุป
การพยาบาลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บาน
เปนกระบวนการวางแผนจําหนายผูปวยตั้งแตแรก
รับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจนผูปวยกลับบาน
และมีการติดตามเยี่ยมผูปวยที่บาน เพื่อใหผูปวย
และครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บานไดพยาบาล
มีบทบาทที่สําคัญในการ สอน ให ความรู แนะนํา
รวมทั้งใหกําลังใจ เสริมสรางพลังอํานาจครอบครัว
ใหสามารถดูแลผูปวยที่บานได และลดการกลับมา
รักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ํา
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข มีความยินดีที่จะรับบทความและรายงานการวิจัยจาก
ทุกทานที่เปนสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย ที่สนใจเพื่อตีพิมพและเผยแพร
ผลงานวิ ชาการในวารสารพยาบาลสาธารณสุ ข สถานภาพคุ ณภาพของวารสารในป จจุบั นอยูใ นระดับ Q1
หมายถึงวารสารกลุมที่ 1 ที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI ( Thai Citation Index) และอยูในฐานขอมูล TCI
เปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนขอมูลการอางอิงของบทความที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับประเทศของไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลทั้งในดานการบริหารจัดการ ลักษณะ
รูปเลม และการนําไปใชอางอิงจนถึง ธันวาคม 2563 และไดเตรียมพัฒนา กระบวนการและผลผลิตของงาน ให
ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ACI (ASEAN Citation Index) ตอไป วารสารพยาบาลสาธารณสุขไดรับการ
ยอมรับจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ใหสามารถตีพิมพตนฉบับดุษฎีนิพนธ สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกส งมาตีพิ มพ ได เพื่ อใช เป นส วนหนึ่งในการขอจบการศึกษา หลั งจากตี พิมพ ผลงานในวารสาร
นานาชาติ แล ว 1 ฉบั บ นั่ นคื อเหตุ ผลว าเราต องปรั บปรุ งคุ ณภาพของวารสารอย างต อเนื่ อง ทั้ งนี้ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจทานและแกไขตนฉบับ และพิจารณาเรื่องที่จัดพิมพ เพื่อความสะดวกแก
การพิจารณาจึงขอแนะนําการเขียนและเตรียมตนฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ
1. บทความทางวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข หรือพยาบาลอนามัย
ชุมชน การสาธารณสุข
2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล ผลงานวิชาการดาน
การเรียนการสอน การเรียนรู การพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณี ศึกษา ผลงานวิชาการรับใชสังคม
โดยมีรูปแบบของบทความตามที่ กําหนดในแตละประเภท ตามคุณภาพของผลงาน ในประกาศ
ก.พ.อ.
3. บทความปริทัศนรวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือตางๆ ตลอดจนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพรและฟนฟู งานดานวิชาการ
4. บทความ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานวิชาการ เรื่องแปล ขาววิชาการ
ยอความ จากงานวิจัยคนควา หรือสิ่งที่นาสนใจ
5. ขอคิดเห็น ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข
เรื่องที่จะตีพิมพจะตองเปนเรื่องที่ ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน หรือ ไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพ
ในวารสารฉบับอื่น บทวิจัยหรือบทความที่ไดรับตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารที่ตีพิมพบทวิจัยหรือ
บทความนั้น ใหสมาชิกวารสารที่เปนสถาบันและบุคคล สําหรับผูแตง สามารถ Download ไดที่ website :
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย http://www.thaiphn.org
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รูปแบบของการเขียนและการเตรียมตนฉบับบทความและงานวิจัย
ตนฉบับพิมพดวยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พิมพหนาเดียว โดยใชกระดาษพิมพ ขนาด A4
จํานวน ไมเกิน 12 หนา (รวมชื่อเรื่อง, บทคัดยอไทย/ อังกฤษ, เอกสารอางอิง) สงตนฉบับ ทาง Online ใน
website ของสมาคมฯ หรือสงมายัง กองบรรณาธิการ เขียนชื่อเรื่อง และชื่อผูเขียน ตามแบบฟอรมสง
ผลงานวิจัย/บทความ และหนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผูแตงอยูใตชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือ
สวนตําแหนงในปจจุบันและสถานที่ทํางานของผูเขียนตามลําดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และระบุผูรับผิดชอบหลัก ใหพมิ พไวเปนเชิงอรรถ
3. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรียงลําดับเปนความเรียงใหสอดคลองกัน
ภาษาไทยความยาวไมเกิน 1 หนา (ขนาด A4) รวมชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยไมเกิน 250 คํา และ
ภาษาอังกฤษไมเกิน 200 คํา แลว ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่นํามาใช ชนิดของ
การวิจัย สถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวนและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
วิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ การผานการตรวจสอบทางจริยธรรมของโครงการ สรุปวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล และการพิทักษสิทธิ์กลุม ตัวอยางในการดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 2 รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค กะทัดรัด ชัดเจนสอดคลองกับผล
และขอเสนอแนะที่สอดคลองกับผลการวิจัยสําคัญ และการนําผลการวิจัยไปใช
สวนที่ 3 ใหเขียน “คําสําคัญ” (key word) ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คํา
4. เนื้อหาของการวิจัย ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ คือ
4.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการวิจัย
4.2 วัตถุประสงคการวิจัยและคําถาม/สมมุติฐานการวิจัย
4.3 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
4.4 วิธีการดําเนินการวิจัย เขียนเปนความเรียง แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย ประชากรและลักษณะกลุมตัวอยาง
จํานวนและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีกี่สวนอะไรบาง
สรุปลักษณะเครื่องมือแตละสวนและเกณฑการแปลผล และการตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (ถามี) และการหาคาความเชื่อมั่น ทํากับใคร จํานวนเทาใด ใชสูตรอะไรและ
ไดคาเทาใด ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 3 การเก็บขอมูลทําอยางไร จํานวนเทาใด ไดกลับมาเทาใด คิดเปนรอยละเทาใด การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมและสถิติอะไร
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4.5 ผลการวิจัยตาราง (ตาราง หรือ แผนภูมิหรือกราฟ รายงานเปนภาษาอังกฤษ )และการอภิปราย
ผล สรุปจุดออน และจุดแข็งของงานวิจัยนี้
ตัวอยาง
งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง ไดแก การออกแบบการทดลองที่รัดกุมและมีแผนการดําเนินการ
ทดลองที่กระชับสอดคลองกับภาระหนาที่ของวัยทํางานที่เขารวมโปรแกรม นอกจากนี้ การ
ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมยังมีความสอดคลองกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน ชุมชนที่ทําการทดลองเห็นความสําคัญของการลดการสัมผัสสารเคมี
อุปกรณปองกันการสัมผัสสารเคมีในระหวางการทดลอง เชน หนากากปองกันสารเคมีที่ได
มาตรฐานไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
งานวิจัยนี้มีจุดออนเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาวิจัยมีจํากัด สงผลใหขาดการทดสอบ
ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarker test) เพือ่ บอกระดับของการสัมผัสสารเคมีไดจริง และการวิจัย
นี้ระดับวัดพฤติกรรมตามการรับรูของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเทานั้น ผูวิจัยไมไดวัด
หรือสังเกตพฤติกรรมจริง (Actual behaviors) ในการปองกันตนเองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของชาวนากลุมตัวอยางเพื่อมาใชในการวิเคราะหผล
สรุป โปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีประสิทธิผลตอเกษตรกรชาวนากลุม
ทดลอง โดยภายหลังการเขารวมโปรแกรม และระยะติดตามผล 1 เดือน เกษตรกรชาวนามี
คะแนนความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดี และพฤติกรรมการ
ปองกั นตนเองจากสารเคมี กําจั ดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นมากกวาก อนการทดลองและมากกว ากลุ ม
ควบคุมทั้งภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
4.6 ตารางนําเสนอการวิเคราะหขอมูล ไมเกิน 3 ตาราง เปนภาษาอังกฤษ ตัวอยาง

4.7 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ที่สอดคลองกับขอคนพบที่สําคัญ
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4.8 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เพื่อขยายหรือตรวจสอบองคความรู
4.9 ระบุการไดรับทุน ในกิตติกรรมประกาศ ถาไมไดรับระบุวาไมไดรับ
4.10 เอกสารอางอิง เปนระบบ Vancouver style ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการ
อางอิง ภายในเนื้อหาและทายบท ถาสามารถใช End Note ไดจะดี
การจัดเตรียมตนฉบับ: ตนฉบับควรจะมีขอบ 1 นิ้ว ที่ดานใดดานหนึ่งของกระดาษ A4 สําเนาปจจุบันของ
วารสารจะแสดงรูปแบบและสไตลที่ถูกตองที่ http://www.thaiphn.org
Fonts (แบบอักษร) : ภาษาไทย ใชแบบอักษร TH Sarabun PSK ระยะหางระหวางบรรทัด 2 (Double
line space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 และตัวหนา ชื่อนามสกุลของผูเขียนหรือผูรวมงานวิจัย ความ
เกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจัยนี้ และชื่อสถานที่ทํางานในปจจุบัน ใชขนาดตัวอักษร 18 และเปนตัวหนา
เนื้อหาที่ใชขนาดตัวอักษร 16 และปกติ ภาษาอังกฤษ Abstract ใชแบบอักษร Times New Roman ระยะหาง
ระหวางบรรทัด 2 (Double line space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 16 และเปนตัวหนา ชื่อนามสกุลของผูเขียน
หรือผูรวมงานวิจัย ความเกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจยั นี้ และชื่อสถานที่ทํางานในปจจุบัน ใชขนาด
ตัวอักษร 16 และเปนตัวหนา เนื้อหาที่ใชในตารางภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 และปกติ (ควรติดเลขหนา
เสนบรรทัดทุกหนา)
ใหเสนอผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหาอยางนอย 2 ทาน พรอมระบุ e-mail เบอรโทรศัพทติดตอ
รวมถึงเหตุผลในการเลือก อยางไรก็ดีการตัดสินใจเลือกผูทรงคุณวุฒิขึ้นอยูกับกองบรรณาธิการและดุลยพินิจ
ของกองบรรณาธิการในการประเมินคุณภาพบทความ
การตีพิมพบทความวิชาการหรือวิจัยจะไดรับการประเมินคุณภาพอยางเปนระบบตามมาตรฐาน ถูกตอง
เชื่อถือได และมีคุณภาพ ตาม ประกาศ ก.พ.อ.
คณะทํางานกองบรรณาธิการขอแจงใหทราบถึงความคืบหนาในบทความของทานตลอดกระบวนการ
ผลิต การประมินผลงานของผูทรงคุณวุฒิ เปนระบบไมเปดเผยชื่อผูแตง หลังจากการประเมิน เอกสารหลักฐาน
จะถู กสงไปยั งผูเขียน ผูที่ รับผิ ดชอบหลั ก และจะตองแกไขใหถู กตอง ครบถ วน ตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิ แลวสงคืนใหทันที เพื่อใหกองบรรณาธิการตรวจทานกอนสงโรงพิมพ แลวสงใหผูแตง
ตรวจทานแกไขอีกครั้งหนึ่ง
คาใชจายในการยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความตามประกาศใหม มีรายละเอียดดังนี้
1. การยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความกรณีปกติ
1.1 สําหรับสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข 2,600 บาท (เปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน)
1.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
3,000 บาท
2. การยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความกรณีเรงดวน
2.1 สําหรับสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข 7,500 บาท
2.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
8,500 บาท
**เริ่มใชในการตีพิมพวารสารพยาบาลสาธารณสุข ตั้งแตปที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เปนตนไป
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
ผูแตง 1 คน
1. Sakornpanich C. Factors Associated with Non-Smoking High School Male Students’
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Hospital Clinical Medical Education Center. 2011; 28:44-52. (in Thai)
ผูแตง 2 คน
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Book
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Conference proceedings
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of Research Conference; 2014 May 14-16; Chonburi, Thailand. Bangkok: triple
Education; 2014.P.154-168 (in Thai)
Thesis
7. Panjai P. Food sanitation situation and influencing factors in Phitsanulok municipality.
[M.Sc. Thesis in Environmental Sanitation]. Bangkok: Faculty of Graduate studies,
Mahidol University, 2014.
Website
8. Centers for Disease Control and Prevention. Adolescent and School Health
[Internet]. 2015 [cited 2016 January 10]. Available from
http://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm.
Patent
9. Cramm NT. A Device to simplify the conversion of bibliographic information into
citation format. U.S. Patent no. 7 005 423. September 13, 2005.
General Article and Reviews
1. The length of general article and reviews should be between 5-10 pages.
2. Follow the style and format of research article.
สามารถเขาดูตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงไดที่
http://www.ph.mahidol.ac.th/phjournal/Instructions%20to%20Authors.pdf
หรือ สงถึง
บรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข
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หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเพื่อการตีพิมพ
สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดที่ http://www.thaiphn.org
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วันที…่ ……….เดือน…………..พ.ศ…………
คํารับรองของอาจารยที่ปรึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษา
ขาพเจา………………………………………………………………….อาจารยที่ปรึกษาของ………………………………………………
ไดตรวจผลงานของนักศึกษาในบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารสารธารณสุขแลว
ไดตรวจผลงานของ......................................................................เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ลงชื่อ..............................................................อาจารยที่ปรึกษา
(............................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ.........
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หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ
วันที่……………….…………………

ขาพเจาผูมีรายนามตอไปนี้ ขอรับรองวาบทความ/ผลงานวิจัย
เรื่อง………….……….……………………………………………………………………………………………………………….………………
…...…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ไมเคยตีพิมพหรือกําลังสงไปลงตีพิมพในวารสาร/ หนังสือ/ เอกสารวิชาการอื่นๆ เชน Proceedings
นอกจากวารสารพยาบาลสาธารณสุข และขาพเจาและทีมงานที่ปรากฎชื่อทุกคนยินยอมใหนําผลงานวิจัย/
บทความนี้ลงพิมพในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ลําดับ

ชื่อสกุล

ลายเซ็น

ผูที่เปนตัวแทนเจาของผลงานวิจัย/บทความ ที่ประสานงานติดตอกับกองบรรณาธิการวารสารพยาบาล
สาธารณสุข คือ……………………………………………………………………………………………..…...……….……………
ที่อยู ………………………………………………………………………………………………….……………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail address: …………………………………………………………………………………………………………..………..
โทรศัพท ……………………………………… โทรสาร …………………………………………
หมายเหตุ ผลงานวิจัย/บทความจะไดลงตีพิมพเมื่อขอมูลของบทความ ถูกตองครบสมบูรณ และโอนเงินคา
บริหารจัดการ พรอมสงหลักฐานการโอนเรียบรอยแลว (คําแนะนํา ยังอยูในกระบวนการแกไข ปรับปรุง โปรด
ติดตามความกาวหนาใน website ของสมาคมที่จะประกาศ เพิ่มเติมเร็วๆนี้ รวมถึงการสงตนฉบับทาง Online)
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