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บันทึกภาคสนาม : เครือ่ งมือส�ำคัญของนักวิจยั เชิงคุณภาพ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจากกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้
และโครงร่างกระดูกเนือ่ งจากการท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ยใน โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
วิถชี วี ติ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุม่ เสีย่ งเขตเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
รูปแบบการเรียนรูแ้ ละความต้องการในวิธกี ารสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่
ของนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ส�ำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ			
สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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การศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่วประเทศ
✜ ขอบเขต
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน

พบกับวารสารการพยาบาลและการศึกษาในฉบับที่ 3 ปีที่ 13 ในช่วงนีป้ ระเทศไทยเราสามารถควบคุม
โรค Covid 19 ได้เป็นอย่างดีเป็นศักยภาพที่ต่างประเทศยกย่องชมเชย แสดงให้เห็นว่าระบบสาธารณสุข
ของเราดีมาก บุคลากรสาธารณุขของเราเก่ง แต่อย่างไรก็ตามเราจะละเลยไม่ได้ เพราะขณะนี้ประเทศ
เพื่อนบ้านของเราคือพม่า มาเลเซียก�ำลังระบาดหนัก เราต้องช่วยกันกระตุ้นเตือนประชาชนอย่าให้การ์ดตก
นะคะเพราะถ้ามาระลอกสองพวกเราชาวสาธารณสุขต้องรับศึกหนักกว่ารอบแรกแน่นอน เราหวังว่าจะไม่เกิด
นะคะ
ส�ำหรับฉบับนี้ วารสารได้นาํ เสนอเนือ้ หาบทความวิชาการ สองเรือ่ ง คือ บันทึกภาคสนาม : เครือ่ งมือ
ส�ำคัญของนักวิจยั เชิงคุณภาพ และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่: แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของวิชาชีพ
การพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับบทความวิจัย มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะ เช่น ปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจากกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูก
เนือ่ งจากการท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ย
ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของกลุม่ เสีย่ งเขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก รูปแบบการเรียนรูแ้ ละความต้องการในวิธกี ารสอนวิชาการ
พยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาระบบการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม
กรอบเอสเอพี ส�ำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งบทความมาตีพิมพ์และขอเชิญชวนส่งมาอีกนะคะ และขอ
ส่งก�ำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติงานนะคะ
กองบรรณาธิการ
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ABSTRACT
The objective of this article is to indicate important of field notes. That is important
instrument for collecting data in qualitative research. A good field notes can support to researcher
for planning in field work and procedure analysis of data for correct conclusion and trustworthiness research. This content consist of significance, meaning of field notes, objective, mainstay,
complement, pattern of field notes and for examples of field notes for methodology; ethnography
research, phenomenology research, action research of field notes, field notes for goal; focus
group of field notes. Furthermore attribution and personality of researcher that promote to completely of field notes. It bring to quality and trustworthiness of qualitative research.
Keywords: Field Notes, Qualitative Researcher
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บทน�ำ

บันทึกภาคสนามถือเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญชิ้นหนึ่ง
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
การบันทึกภาคสนามที่ดีจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ
วางแผนการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม
ต่อไปได้อย่างรอบคอบมีความคลอบคลุม อีกทั้งยัง
เป็ น ข้ อมู ลส� ำคั ญ ช่ว ยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ สรุ ป ข้ อ ค้ น พบในการตอบ
ค�ำถามการวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย
“สนาม” (Field) ถือเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญของ
นักวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะนักวิจัยต้องเข้าไปเพื่อ
ค้นหาหรือแสวงหาค�ำตอบในการศึกษาวิจัย โดยใช้
เทคนิคที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ทั้งการสัมภาษณ์
การสังเกต การสนทนากลุ่ม รวมถึงการจดบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม (Field Note) บันทึกภาคสนามจึง
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นการท�ำงานในสนามของนัก
วิจัย หากนักวิจัยมิได้จดบันทึกไว้ก็เท่ากับว่านักวิจัย
มิได้เข้าไปอยู่ในสนามหรือนักวิจัยมิได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจยั นัน่ เอง จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียน
ที่ได้มีโอกาสบันทึกภาคสนามในการฝึกเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่
โดยปราศจากความเข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญของการ
บันทึกภาคสนามต่อการศึกษาวิจัย ท�ำให้การบันทึก
ภาคสนามที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้จ�ำนวนหลายหน้านั้น
แทบจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเพียงบริบทสภาพ
แวดล้อมในสนามเท่านั้น โดยไม่สามารถสะท้อนไปสู่
การตีความเบือ้ งต้นหรือสะท้อนให้เห็นจุดด้อย จุดเด่น
ของวิธีการวิจัยได้ ทั้งยังมีการขาดหายหรือลืมเลือน
ข้อมูลส�ำคัญบางส่วนไป ดังนั้นทักษะการจดบันทึก
ภาคสนามจึงถือได้วา่ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับการวิจยั
เชิงคุณภาพ
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ความส� ำ คั ญ และความหมายของบั น ทึ ก
ภาคสนาม

บันทึกภาคสนาม (Field Note) เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อช่วยนักวิจัยในการจดจ�ำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
“สนาม” ได้แก่ เหตุการณ์ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
หลาก หลายประเภท ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องคนกั บ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสนาม ความรูส้ กึ นึกคิด
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสิ่งที่การบันทึกเทป หรือ
ภาพถ่ายไม่สามารถบันทึกได้ยกตัวอย่าง เช่น อวัจนภาษา
ต่างๆ ได้แก่ สีหน้า ท่าทาง ฯลฯ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้นซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยเติมเต็มข้อมูลจากการสังเกตหรือ
สัมภาษณ์และช่วยนักวิจัยในการวางแผนงานต่อไป
มีนักวิชาการได้ให้ความ หมายของการบันทึกภาค
สนามไว้หลากหลาย ซึง่ ภายใต้ความหมายนัน้ สะท้อน
ให้เห็นถึงมุมมองของนักวิจัยความส�ำคัญของบันทึก
ภาคสนาม และน�ำสู่วิธีการจดบันทึกภาคสนาม ดังนี้
สุภางค์ จันทวานิช (2555)1 กล่าวว่าบันทึก
ภาคสนาม คือ การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การจดบันทึกเป็นวิธีการส�ำคัญในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ท�ำให้การวิจัยนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Sanjek (1999)2 กล่าวว่าบันทึกภาคสนาม คือ
การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนรูปของการ
สังเกตปฏิสมั พันธ์มาสูก่ ารเขียน การติดต่อสือ่ สารกับ
สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลดิบ แนวคิดเบื้อง
ต้น แผนภาพที่ถูกต้อง ผังเครือญาติ ที่จำ� เป็นต้องใช้
ในภาคผนวกในหนังสือหรืองานวิจัย อีกทั้งยังเป็นสิ่ง
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ ความเข้มงวด
ของการวิจยั เพือ่ ช่วยป้องกันการเกิดอคติ และช่วยใน
การจัด เตรียมข้อมูลส�ำหรับนักวิจัยท่านอื่นที่ต้อง
ด�ำเนินงานต่อไป
Bogdan and Biklen (1982)3 กล่าวว่าบันทึก
ภาคสนาม เป็นเหมือนการเขียนเรื่องราวของสิ่งที่
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ผู้วิจัยได้ยิน ได้เห็น จากประสบการณ์และความคิด
ในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการสะท้อนเกีย่ วกับ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ
ส่วน Fetterman (1989)4 กล่าวว่าบันทึกภาค
สนาม เปรียบเสมือนเป็นรากฐานของโครงสร้างงาน
วิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาทีม่ คี วามส�ำคัญ ซึง่ ประกอบ
ด้วยการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์และ
การสังเกตประจ�ำวันจะช่วยนักวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นรูปแบบระยะ
แรกของการวิเคราะห์ในช่วงเก็บข้อมูล
ผูเ้ ขียนจึงขอสรุปความหมายของบันทึกภาคสนาม
ภายใต้มุมมองจากประสบการณ์ และการทบทวน
วรรณกรรมว่า “บันทึกภาคสนาม” เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญชิน้ หนึง่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั เชิง
คุณภาพ เป็นการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์
ส�ำคัญต่างๆ ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น อวัจนภาษา ทีเ่ กิดขึน้
ในสนามวิจัย เป็นส่วนช่วยเติมเต็มข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ ห รื อ สั ง เกตให้ ส มบู ร ณ์ ช่ ว ยให้ นั ก วิ จั ย
สามารถตั้งสมมติฐานเบื้องต้นต่อการวิจัย มองเห็น
จุดอ่อน จุดแข็งของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ช่วยให้นักวิจัยใช้ในการวางแผนการวิจัยต่อไปได้
ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยสามารถที่จะบันทึกภาค
สนามได้อย่างมีคุณภาพ น�ำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย และการสรุปผลการวิจัยได้นั้น นักวิจัยจึง
ต้องท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบันทึกภาค
สนามหลัก การบันทึกภาคสนามทีส่ ำ� คัญ รูปแบบการ
บันทึกภาคสนาม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสนาม
ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการบันทึกภาคสนาม

การบันทึกภาคสนาม มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญใน
การจดบันทึกภาคสนาม คือ เพือ่ ช่วยนักวิจยั สามารถ
ตั้งสมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาค
สนาม (Theoretical Note: TN) ช่วยเรียบเรียงความ

คิดในการวางแผนงานการเก็บรวบรวมข้อมูลภาค
สนามต่อไปเพราะบันทึกภาคสนามจะท�ำให้มองเห็น
จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ (Methodological Note: MN)1,2,6 เช่น
ข้ อ มู ล บางอย่ า งต้ อ ง การการตะล่ อ มกล่ อ มเกลา
(Probe) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต่อไป นอกจากนั้น
บันทึกภาคสนามยังช่วยในการสรุปข้อมูลเป็นระยะ
และป้องกันการลืม

หลักการส�ำคัญในการบันทึกภาคสนาม

การบันทึกภาคสนามมีหลักส�ำคัญ เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ต่างๆ ที่ควรได้รับการบันทึก ไม่เกิดการสูญหาย
ดังนั้น นักวิจัยต้องถือว่าการบันทึกภาคสนาม
เป็นภาระงานส�ำคัญ ที่ต้องท�ำทันทีทุกวันหลังออก
จากสนาม โดยมองหาสถานทีท่ เี่ งียบสงบและให้เวลา
อย่างน้อย1-2 ชั่วโมงส�ำหรับการบันทึกภาคสนาม
เพื่อป้องกันการลืมข้อมูลส�ำคัญ ในขณะอยู่ในสนาม
เพือ่ ไม่ให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญหล่นหายนักวิจยั อาจจดบันทึก
ย่ อ (Jotted Notes) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ค� ำ วลี
ค�ำส�ำคัญๆ อักษรย่อ รูปวาด ฯลฯ ไว้เบื้องต้นก่อน
จากนั้นจึงน�ำบันทึกย่อนั้นมาล�ำดับเหตุการณ์เรียง
ล�ำดับก่อนหลังแล้วขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นบันทึก
ภาคสนามละเอียด ด้วยเหตุนี้เมื่อต้องเข้าสนามนัก
วิจัยจึงต้องเตรียมสมุดพกเล็กๆ ติดตัวเสมอโดยบาง
ครั้งหากลืมสมุดพกอาจใช้การจดลงบนถุงกระดาษ
ปกหนังสือ จาน ฯลฯ เพื่อไม่ให้พลาดการจดบันทึก
สิ่งส�ำคัญที่สังเกตเห็น การบันทึกภาคสนามควรจด
บันทึกอย่างละเอียดไม่ควรบันทึกแบบเขียนสรุปเป็น
ภาพรวม เพราะจะท�ำให้มองไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใคร
ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงการเขียนดังกล่าว ไม่
ช่วยสะท้อนสมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในภาคสนาม มองไม่เห็นขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การบันทึกภาคสนามทีด่ ใี นบางครัง้ อาจต้องน�ำ
ค�ำพูดจริงของผู้พูดใส่ไว้ในบันทึกภาคสนามด้วยเพื่อ
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ให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจน เช่น มีใครพูดอะไรกับใคร
ไว้บ้าง ขณะพูดมีสีหน้าท่าทางเช่นไร ใครมีปฏิกิริยา
อย่างไรกับค�ำพูดนัน้ ๆ เป็นต้น เมือ่ ท�ำการบันทึกภาค
สนามเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งเก็ บ รั ก ษา และ
ระมัดระวังข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
จนกว่ า จะได้ รั บ การอนุ ญ าตจากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ
เป็นการรักษาจริยธรรมในการวิจัย5 เมื่อเวลาผ่านไป
นั ก วิ จั ย นึ ก ขึ้ น ได้ ว ่ า ลื ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บางอย่ า งไป
ก็สามารถกลับมาท�ำการบันทึกเพิ่มเติมได้6

ในการท�ำบันทึก คือ เพิม่ เติมการอธิบายถึงรายละเอียด
ส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมการสนทนาว่าประกอบไปด้วยว่า
มี ใ ครบ้ า ง ต� ำ แหน่ ง การนั่ ง ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
สัมพันธภาพ ผังการนั่งสนทนากลุ่มเพื่อใช้ประกอบ
การถอดเทปการสนทนาท�ำให้ทราบว่าใครเป็นคนพูด
ประโยคใดทัง้ นีห้ ากเป็นงานวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
จ�ำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับแผนที่ แผนภาพ
หมูบ่ า้ น แผนผังเครือญาติ Sanjek2 เพือ่ ประกอบการ
ท�ำความเข้าใจไว้ในบันทึกภาคสนามด้วย

สิ่งที่ควรบันทึกในบันทึกภาคสนาม

รูปแบบในบันทึกภาคสนาม

เนือ้ หาทีผ่ เู้ ขียนได้บนั ทึกลงในบันทึกภาคสนาม
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ ในครัง้ นี้
ผู ้ เ ขี ย นได้ เ ลื อ กใช้ แ บบบั น ทึ ก ภาคสนามตามของ
Morse and Field6 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
สิ่งที่ควรบันทึกดังนี้ รหัสผู้ให้ข้อมูล (กรณีสัมภาษณ์
เชิงลึก)วันทีส่ มั ภาษณ์ เวลาเริม่ และสิน้ สุดการสัมภาษณ์
สถานทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ การอธิบายสิง่ แวดล้อมทัว่ ไปและ
บุคคลในสนาม พฤติกรรมทีแ่ สดงออกแบบอวัจนภาษา
ได้แก่ โทนเสียง ความเร็วในการพูด การแสดงทาง
สีหน้า สายตา ท่าทาง อากัปกิริยา และ การใช้มือ
การใช้คำ� ส�ำคัญชื่อเรื่อง จุดเน้นหนัก ค�ำหรือวลีที่โดด
เด่นขึ้นมา ความเห็นหรือความรู้สึกของนักวิจัย เช่น
ความรู้สึกไม่สุขสบายต่อข้อค�ำถามของผู้ให้ข้อมูลใน
บางหัวข้อ อารมณ์ทมี่ ตี อ่ ผูค้ น, เหตุการณ์หรือสิง่ ของ
การวิเคราะห์เบื้องต้นค�ำถามของผู้วิจัยความชัดเจน
ของค�ำถาม แนวโน้มของข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาหรือ
แบบแผนของข้อมูลทีป่ รากฏออกมา และปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นจากการบันทึกเทปส่วนในการท�ำการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผู้เขียนได้น�ำข้อเสนอแนะการจด
บันทึกการสนทนากลุ่มของ นิศา ชูโต5 มาประกอบ

การใช้รูปแบบในการจดบันทึกภาคสนาม นัก
วิจัยสามารถเลือกใช้รูปแบบการจดบันทึกได้หลาก
หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัด ความชอบของนัก
วิจัยแต่ละบุคค หรือจดบันทึกโดยไม่ใช้รูปแบบใดเลย
แต่จุด ส�ำคัญที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเขียนบันทึก
ภาคสนามโดยการเลือกใช้รูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่จด
บันทึกในรูป แบบต่างๆ นัน้ ควรจะสะท้อนมุมมองเชิง
ปรัชญาหรือกระบวนทัศนะที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความจริงเรื่องนั้นๆ โดยแสดงให้เห็นสิ่ง
ส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สมมติฐานชั่วคราว
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม (Theoretical
Note: TN) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีส่ ะท้อนจุดเด่น
และจุดด้อยของวิธีการ (Methodological Note:
MN) เพื่อให้สามารถน�ำไปสู่การวางแผนการด�ำเนิน
งานต่อไปได้
Morse and Field6 แนะน�ำว่าการบันทึกภาค
สนามของนักวิจยั เชิงคุณภาพควรต้องอธิบายสิง่ ทีค่ วร
บันทึกได้อย่างละเอียด จึงใช้รูปแบบดังนี้
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• รหัสผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................................................
• วันสัมภาษณ์ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการสัมภาษณ์........................................................................................................
• เป้าหมายเบื้องต้นในการสัมภาษณ์.......................สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................
• อธิบายสิ่งแวดล้อม (ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อม บุคคล)....................................................................................
• พฤติกรรมทีเ่ ป็นอวัจนภาษา (ได้แก่ โทนเสียง ความเร็วในการพูด การแสดงทางสีหน้า สายตา ท่าทาง
อากัปกิริยา และ การใช้มือ)........................................................................................................................................................
• เนื้อหาในการสัมภาษณ์ (การใช้ค�ำส�ำคัญ หัวข้อ การให้จุดเน้น การดึงค�ำหรือวลีที่โดดเด่นขึ้นมา)
•	ความเห็นหรือความรู้สึกของนักวิจัย(ความรู้สึกไม่สุขสบายต่อข้อค�ำถามของผู้ให้ข้อมูลในบางหัวข้อ
อารมณ์ที่มีต่อผู้คน,เหตุการณ์หรือสิ่งของ)...........................................................................................................................
•	การวิเคราะห์เบือ้ งต้น (ค�ำถามของผูว้ จิ ยั ความชัดเจนของค�ำถามแนวโน้มของข้อมูลทีป่ รากฏขึน้ มาหรือ
แบบแผนของข้อมูลที่ปรากฏออกมา)......................................................................................................................................
• แผนของข้อมูลที่ปรากฏออกมา)................................................................................................................................................
• ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึกเทป...........................................................................................................................................
Schatzman7 แนะน�ำรูปแบบการบันทึกไว้ว่า
ควรประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที1่ เป็นการจด
บันทึกสิง่ ทีส่ งั เกตได้ตามความเป็นจริง (Observation
Note: ON) โดยเป็นส่วนทีค่ วรบรรยายอย่างละเอียด
ถึงสิ่งแวดล้อม สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ ค�ำพูดของ
บุคคลสรุปรวมว่าใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
กับใคร และท�ำไม โดยข้อมูลส่วนนีจ้ ะไม่มกี ารตีความ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนตีความเบื้องต้น โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีของผู้วิจัยประกอบ (Theoretical Note:TN)

และส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึงระเบียบวิธวี จิ ยั (Methodological Note:MN) ซึ่งเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการบันทึกวิธีการที่ใช้ในสนาม ทั้งที่ประสบความ
ส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ ตลอดจนข้อมูลที่
ตกหล่นสูญหาย เป็นส่วนที่ช่วยเตือนความจ�ำ ช่วย
ประเมินคุณภาพของข้อมูล เพือ่ ใช้ในการวางแผนการ
ด�ำเนินงานต่อไปโดยขณะบันทึกให้ระบุหมวดหมู่ของ
เหตุการณ์1 เช่น

1.1 ท�ำบุญ
ON

วัน/เวลา/สถานที่
สิ่งที่สังเกตตามความเป็นจริง..............................................................................................................................

TN

ตีความเบื้องต้น...........................................................................................................................................................

MN

ระเบียบวิธี......................................................................................................................................................................

1.2 การแต่งงาน
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ส� ำ หรั บวิ ธี ก ารบั น ทึ ก นั้ น นั กวิ จั ย แต่ ล ะท่ า น
สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจด
บั น ทึ ก ด้ ว ยลายมื อ ลงในกระดาษ จาน ชาม ปก
หนังสือ เศษกระดาษ บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ การ
ถ่ายภาพประกอบ และแผนที่ เป็นบันทึกภาคสนาม
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ช่ ว ยให้ นั กวิ จั ย จดจ� ำ เหตุ ก ารณ์ ที่
สังเกตได้ชัดเจนและละเอียดดีขึ้น โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบนั ทีเ่ ป็นโลกยุคเทคโนโลยีดจิ ติ ลั ผูบ้ นั ทึกอาจใช้
เทปบันทึกเสียง อัดเสียงที่บรรยายเกี่ยวกับบริบท
สถานที่ สิ่งแวดล้อม อากัปกิริยาทั้งวัจนภาษาอวัจ
นภาษา การตีความเบื้องต้นในสนาม จากนั้นน�ำมา
ถอดเทปสิง่ ทีบ่ นั ทึกลงในกระดาษ เพือ่ ช่วยให้นกั วิจยั
สะดวกมากขึ้ น หรื อ นั ก วิ จั ย อาจใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยรู ป
ดิจิตอล และวีดีโอดิจิตอล ช่วยในการจดบันทึกภาค
สนามได้อีกด้วย ซึ่งในบางกรณีอาจต้องค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผูถ้ กู สัมภาษณ์ สังเกต ด้วยการขออนุญาตเจ้าของ
ข้อมูลด้วย ดังนั้นสิ่งส�ำคัญอาจจะไม่ใช่วิธีการบันทึก
แต่ อ ยู ่ ที่ ส าระส� ำ คั ญ ที่ ค วรต้ อ งบั น ทึ ก นั้ น ไม่ ค วร
ตกหล่นสูญหายหรือถูกลืมเลือน เพราะสิง่ เหล่านีต้ อ้ ง
ใช้ประกอบในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบันทึกภาคสนาม
ทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายตามระเบียบวิธกี ารวิจยั
วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (สั ง เกต
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม) จึงขอยกตัวอย่างวิธีการ
บันทึกภาคสนามเป็น 2 ประเภท คือ 1) บันทึกภาค
สนามตามระเบียบวิธีการวิจัย 2) บันทึกภาคสนาม
ตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

บันทึกภาคสนามตามระเบียบวิธีการวิจัย

บั น ทึ ก ภาคสนามตามระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
ประกอบด้วยตัวอย่างการบันทึกภาคสนามจากงาน
วิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography Research)
งานวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology
Research) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
1. บันทึกภาคสนามจากงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์
วรรณนา11 (Ethnography Research)

30 สิงหาคม 52
มี 2 กลุ่มในหมู่บ้าน : กลุ่มแรกอยู่ใน Imamura ประกอบด้วย ผู้สูงอายุชาว Kitagawa, Sakaguchi และ
Kurohiji อีกกลุ่มประกอบด้วย ชายชาว Kaneda, Ishikawa และ Kamo ฉันได้นั่งสังเกตการเล่นของเด็กชาว
Kawaze เล่น “ishi iri” เริ่มเล่นด้วยการวาดรูปตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ เด็กบางกลุ่มวาดเป็นดังนี้

⑥

•
≈

Ξ
Ξ

ท�ำให้รสู้ กึ ได้วา่ เด็กมีเกมส์ ทีใ่ ช้สอื่ สารกันเฉพาะในกลุม่ มีลกั ษณะคล้ายเกมส์อกั ษรไขว้ ทีน่ ยิ มกันแพร่หลาย
แต่ภาษาที่เขียนในตารางเป็นสัญลักษณ์เฉพาะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงวางแผนสังเกตการณ์เล่นของชายชาว Kaneda อีก
ต่อหนึ่ง เพื่อดูลักษณะการเล่นเกมส์อักษรไขว้นี้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร
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3.

แบบบันทึกภาคสนาม
หมายเลขผู้ให้ข้อมูล
การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2
วันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 15.30-16.30 น. ณ หอผู้ป่วยเด็ก
การบรรยายฉากและบรรยากาศในการสัมภาษณ์
ลักษณะน้องเป็นเด็กชายวัย 9 ขวบ ไม่มีผมบนศรีษะ ร่างกายซูบผอม ซีด ท่าทางดูเหนื่อย นั่งเล่นเครื่อง
บินอยู่บนเตียงซึ่งอยู่ด้านในสุดของหอผู้ป่วย เหมือนนั่งรอคอยใคร แขนข้างซ้ายมีสายนํ้าเกลืออยู่ตาม ร่างกายมี
รอยคล้ายจํ้าเลือดสีม่วงทั่วแขนขา เป็นจุดใหญ่ เมื่อผู้วิจัยเข้าไปทักทายท�ำสีหน้าดีใจและบอกว่า “ก�ำลังรอพี่อยู่
วันนี้ยังไม่มีคนมาเยี่ยมเลย แม่บอกว่าจะมาแต่ยังไม่เห็นตั้งแต่เช้า”
การบันทึกความรู้สึก เหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามวิจัย
วันนี้ยิ่งรู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นอาการของน้องทรุดลงกว่าครั้งแรกที่มาสัมภาษณ์ แต่น้องยังมีก�ำลังใจ
ที่จะอยู่ต่อไป มีความหวังว่าตนเองจะหายจากโรค ทั้งที่เราเองก็รู้ว่าเป็นไปได้ยากมาก ความดีใจของน้องคงอยู่
ที่มีใครได้ให้ความอบอุ่นมาเยี่ยมบ้าง วันนี้รู้สึกหดหู่ใจมากอย่างบอกไม่ถูก.................................................ฯลฯ....................
.............................................................................................................................................................................................

บันทึกภาคสนามจากงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ใน
ขณะด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยไม่สามารถ
จดจ�ำทุกเรื่องจากการสังเกต หรือสนทนาอย่างเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ ได้ ดังนัน้ การจดบันทึกภาค
สนาม จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นการยากที่จะระบุว่าการจดบันทึก
ภาคสนามควรใช้กลวิธีหรือกระบวนการใด เพราะ
สนามในพื้นที่วิจัยแตกต่างกัน แต่การจดบันทึกมี
แนวทางดังนี้ 1) ประเด็นส�ำคัญทีค่ วรค�ำนึงถึงการจด

บันทึกภาคสนาม คือ จดบันทึกข้อมูลพื้นที่ ควรจด
บันทึกการสังเกตก่อนที่จะพูดหรืออภิปรายร่วมกับ
ผู้อื่น หาสถานที่ที่เงียบเพื่อจดบันทึกภาคสนามจัด
เวลาให้เพียงพอเพือ่ ให้บนั ทึกภาคสนาม ให้เสร็จ เรียง
ล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์และการสังเกตที่
เขียนในบันทึกภาคสนาม ควรเขียนอย่างลื่นไหลที่มา
จากความคิดของนักวิจยั 2) เนือ้ หาของการจดบันทึก
ภาคสนาม ควรอธิ บ ายเรื่ อ งราวที่ ส อดคล้ อ งตาม
เป้าประสงค์ของการวิจัย6,8

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research

บันทึกภาคสนาม
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เอกสารหมายเลขที่ 1 /มค.53

ผู้ร่วมวิจัย รายที่ 1 รหัส EDSTTA 1
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 9.30-11.00 น.
สถานที่ ห้องท�ำงาน PCU แห่งหนึ่งในชุมชน
Observation Note ผู้หญิงไทยวัย 38 ปี รูปร่างท้วมสูง ผิวขาว ผมยาวปะบ่า แต่งกายชุดเครื่อง แบบ
ของหน่วยงาน ท่าทางยิ้มแย้ม เต็มใจในการให้ข้อมูลบริเวณที่ใช้ในพูดคุยเป็นห้องท�ำงานส่วนตัวช่วงต้น ๆของ
การติดต่อประสานงาน เรือ่ งการวางแผนประเมินผลบริการ กับพี.่ ..บอกว่าสบายมาก ทุกอย่างพีท่ ำ� มากับมือ และ
บอกว่างานนี้พี่ท�ำเต็มที่ พี่...มีความสุขกับการท�ำงานในครั้งนี้ เป็นการช่วยผู้สูงอายุ เหมือนได้ทำ� บุญท�ำกุศล พี่...
ได้เล่าให้ฟังว่าป้า... ได้ช่วยดูแลอุ้ย... ท�ำให้ถูกหวยติดต่อกันสองครั้ง และ อสม
Theoretical Note พี.่ ..ซึง่ เป็นพยาบาลปฏิบตั งิ านชุมชน เข้ามาร่วมปฏิบตั งิ านในโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือ อสม และจิตอาสาในชุมชนได้เข้ามาช่วยในการให้
บริการกับผู้ป่วยในชุมชน ท�ำให้ไม่ได้ท�ำงานโดดเดี่ยวเหมือนเมื่อก่อน ที่ต่างคนต่างท�ำ คนท�ำงานที่โรงพยาบาล
ท�ำแล้วก็ไม่ได้เห็นผล คนไข้กย็ งั เยอะเหมือนเดิม “ระบบการท�ำงานเดิมเป็นงานของ HHC ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยง
ไปยังภาคประชาชน และภาคสุขภาพ เช่น เทศบาล พี่...ก็ยังไม่เคยปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้มาก่อน และเกรงๆ
กล้าๆ ที่จะประสานงานกับเทศบาล การท�ำงานที่ผ่านมามีปัญหาทั้งด้านสังคม หรือผู้สูงอายุมีฐานะยากจน จ�ำนวน
มากแต่ก็ยังไม่ได้น�ำข้อมูลดังกล่าวไปสะท้อนให้กับ อบต หรือเทศบาลทราบ ในส่วนของรพสต พี่...ให้ข้อมูลว่า
หากประสานงานไปคร่าวใดก็จะได้รับค�ำตอบว่า ไม่ว่าง งานเยอะ พี่..ใจไม่เย็นพอ เลยท�ำงานเองเลย”
Methodological Note การสัมภาษณ์ครั้งนี้ท�ำให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพของการท�ำงานที่มีส่วนร่วมจาก
ภาคีภาคส่วนหลายภาคส่วน สอดคล้องตามแนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) แต่อย่างไรก็ตามใน การ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคราวต่อไป ผู้วิจัยต้องกลับไปถามเพื่อเจาะลึก รพ.สต. เพิ่มเติมอีก เพื่อให้ได้ราย
ละเอียดของบทบาทการท�ำงานของแต่ละภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นผู้วิจัยยังวางแผนว่าจะปรับเพิ่มการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การร่วมสังเกตการณ์ท�ำงานของภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ (พมจ) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ) จึงวางแผนเพิ่มเติมว่า ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลครั้งต่อไป ต้องนัดหมายบุคคลในองค์กรเหล่านี้ มา

เพือ่ ให้สมั ภาษณ์ และสนทนากลุม่ โดยนัดหมายภาคีภาคส่วนเหล่านีเ้ ข้ามาร่วม และคาดว่าต้องสัมภาษณ์
ในระดับทั้งผู้ปฏิบัติงาน และระดับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้เห็นมุมมองทั้ง

ผู้วิจัยรู้สึกว่า พี่..มีความสุข ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจพี่...มาก เพราะพี่...ขับรถส่วนตัวออกไปเยี่ยมผู้ป่วยเอง
เคยถามเหมือนกันว่าท�ำไมไม่ขอรถ ได้รบั ค�ำตอบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผน เพราะการขอรถต้องมีแผน งานล่วง
หน้า เมื่อเป็นเช่นนี้ พี่...ก็เลยขับรถออกไปเยี่ยมเองดีกว่า สบายใจกว่า ไม่ต้องไปง้อคนขับรถ
สิ่งที่วางแผนจะด�ำเนินการต่อไป
1. สิ่งที่ผู้วิจัยควรน�ำข้อมูลของพี่... ไปตรวจสอบกับหน่วยงานยานพาหนะ และผู้บริหารให้รับทราบว่า
ยังขาดปัจจัยสนับสนุนในการด�ำเนินงาน ซึ่งต้องการคุณภาพ แต่มีคนน้อยมาก
2. ก�ำหนดวัน เวลา ในการลงไปประเมินผลกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการที่บ้าน...
3. ขอเชิญทีมงานจาก PCT ทีมเพื่อให้รับทราบวาระการประเมินผลบริการ HHC
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บันทึกภาคสนามตามวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

1. บันทึกภาคสนามจากการสังเกต เมือ่ นักวิจยั
สังเกตพฤติกรรม หรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีจดุ มุง่ หมาย
ที่ชัดเจน และมีการบันทึกภาคสนามทุกครั้งที่สังเกต
การจะท�ำให้ได้ข้อมูลครอบคลุม และละเอียดควร
สังเกตอย่างน้อยตามกรอบดังนี้ 1) ฉากและบุคคล
(Setting) ฉากหมายถึง สถานทีแ่ ละลักษณะทางกาย
ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและเหตุการณ์ที่
ก�ำลังสังเกต บุคคล คือคนที่ปรากฏอยู่ในกิจกรรม
นัน้ ๆ สังเกตทัง้ จ�ำนวน ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลทางสังคมของบุคคลนั้น ข้อมูลนี้ตอบค�ำถาม
“ใคร” และ “ที่ไหน” 2) การกระท�ำ (Acts) สังเกต
พฤติกรรมสังคมที่เกิดขึ้น หรือการกระท�ำระหว่างกัน
ของบุ ค คล ข้ อ มู ล นี้ ต อบค� ำ ถาม “ท� ำ อะไร” 3)

แบบแผนกิจกรรม (Pattern of Activities) เป็นการ
เอาข้อมูลของการกระท�ำมาร้อยเรียงให้เห็นความเกีย่ ว
เนือ่ งกันอย่างมีหลักการและเหตุผล ตามข้อเท็จจริงที่
ได้จากการสังเกต เป็นการตอบค�ำถาม “อย่างไร”
4) ความสัมพันธ์ (Relation) เป็นการสังเกตว่าการ
กระท� ำ ที่ เ ฝ้ า ดู น้ั น ใครท� ำ กั บ ใคร ในบทบาทและ
สถานภาพอย่างไร เพื่อตอบค�ำถาม “ใครกับใคร”
5) การมีสว่ นร่วม (Participation) เป็นการมองขยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ออกไปสู่ภาพรวมของ
ปรากฏการณ์ทงั้ หมด เพือ่ ตอบค�ำถามว่า “ใครกับใคร”
เป็น “ใครบ้าง” 6) ความหมาย (Meaning) เป็นการ
รับรู้เหตุการณ์หนึ่งๆ ของบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
นัน้ ๆ เป็นการตอบค�ำถามว่า“อย่างไร”และ“ท�ำไม”9,10
ดังตัวอย่าง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 20.00-22.00 น. ห้อง นวดแผนไทย รพ.สต. ห้วยหิน
ในห้องนวดมีเจ้าหน้าทีน่ วด 2 คน เป็นหญิงชือ่ แก้ว และพิม อายุ 42, 44 ปี สวมเสือ้ กางเกงสีฟา้ เหมือน
กัน ก�ำลังนวดให้ผู้ชาย 2 คน อายุ 45 ปี และ 48 ปี ท่านวดเหมือนกัน ขณะนวดทั้งแก้วและพิม คุยกับผู้ชาย
ที่กำ� ลังนวดให้ไปด้วย เรื่องที่คุย เช่น วันนี้หวยออกอะไร อากาศภายนอกเป็นอย่างไรบ้าง

2. บันทึกภาคสนามจากการสนทนากลุ่ม
Participant Code: ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ รวม 5 คน
รายละเอียด ต�ำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยระยะสุดท้าย หัวหน้าคลินิกผู้สูงอายุ รักษาการ
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1
Interview Date 9 กุมภาพันธ์ 2556 Start time 10.20 น. Ending time 11.40 น.
เป้าหมาย: เพื่อสนทนากลุ่มในประเด็นสมรรถนะพยาบาลผู้สูงอายุ
Location of Interview: ห้องประชุม หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research

11

ผังการนั่งสนทนากลุ่ม
ผู้น�ำ
KI 1

KI 5

โต๊ะ
ประตู

KI 2

KI 4

KI 3

Facilitator
Note taker

observer

โต๊ะวางโทรศัพท์ ตู้วางของ
สิ่งแวดล้อม สนทนากลุ่มในห้องประชุมเล็ก เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะการนั่ง เป็นรูปวงรี ห้อง
สนทนาเป็นสี่เหลี่ยมมีประตูทางเข้าหนึ่งทาง มีหน้าต่างบานเกร็ดติดประตูปิดสนิท มีเครื่องปรับ อากาศหนึ่ง
เครื่อง พัดลมหนึ่งตัว ชั้นวางโทรศัพท์ถัดเข้ามาจากประตู ตู้กระจกวางของตั้งอยู่ติดกัน ลักษณะผังการนั่งเก้าอี้
ติดกัน จ�ำนวนผู้ร่วมสนทนาทั้งสิ้น 5 คน ผู้นำ� 1 คน ผู้ช่วยสนทนากลุ่มและบันทึก 1 คน ผู้สังเกตการณ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
พฤติกรรมที่แสดงออกแบบอวัจนภาษา เมื่อผู้น�ำสนทนาเริ่มสนทนา เวลา 10.20 น. โดยเริ่มจาก
แนะน�ำผู้น�ำ ผู้บันทึกผู้สังเกต จึงให้ผู้ร่วมสนทนา KI 5 แนะน�ำตัวเพียงคนเดียวเนื่องจากเป็นผู้ร่วมที่มาใหม่ ถูก
ส่งมาเป็นตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมหญิง 1 เนือ่ งจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านเดิมติดภารกิจขึน้ ปฏิบตั งิ าน
เป็นพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ท�ำงานที่โรงพยาบาลมาได้ 9 เดือน เมื่อผู้น�ำกลุ่มเปิดประเด็นค�ำถามข้อแรกขณะ
ตอบรู้สึกบรรยากาศเกร็งเล็กน้อย ต่อมาเริ่มเป็นกันเองมากขึ้น ในขณะตอบค�ำถามข้อที่ 3 มีเสียงโทรศัพท์ของ
ผู้ร่วมสนทนา KI 2 KI 4 ซึ่งทั้งคู่ได้พลัดกันลุกออกจากวงสนทนาไปรับโทรศัพท์ข้างนอกห้อง บรรยากาศในการ
ตอบค�ำถามส่วนใหญ่ เมือ่ ผูน้ ำ� ถาม ผูต้ อบส่วนใหญ่จะตอบเป็นล�ำดับขัน้ ตามต�ำแหน่งคือเริม่ ตอบจากผูร้ ว่ มสนทนา
KI 1, KI 2, KI 4, KI3, KI5 ตามล�ำดับเป็นลักษณะ การตอบแบบว่าให้พี่ใหญ่หรือผู้บริหารที่มีอำ� นาจคนแรก
สุดตอบค�ำถามก่อนส่วนน้องพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยจะตอบค�ำถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นคนสุดท้าย
และในบางข้อค�ำถามผู้ร่วม KI 1 KI 2 จะถามน้อง KI 5 เองเลยว่าน้องคิดอย่างไรค่อนข้างเป็นการสนทนาที่มี
บรรยากาศไปในเชิงอ�ำนาจ น้องพยาบาลก็จะตอบเป็นคนสุดท้ายและน้อมรับข้อเสนอแนะจากพีพ่ ยาบาลเสียเป็น
ส่วนใหญ่
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์ ประเด็นที่สังเกตเห็นจากลักษณะค�ำตอบของกลุ่มสนทนา คือ การมุ่งเน้นว่า
พยาบาลจบใหม่ค่อนข้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุน้อย ไม่ insight ไม่ตระหนักว่าความสูงอายุมีผลต่อการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล เนือ่ งจากเด็กรุน่ ใหม่เป็นคน Generation y มีความรูจ้ ากการทีไ่ ด้รบั การเรียนมาจากสถาบัน
การศึกษาแต่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการสูงอายุ ต้องอาศัยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้วย หรือ
ต้องมีประสบการณ์การได้ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายด้วยจึงจะมองภาพออก แต่สังคมปัจจุบันก็เปลี่ยนไปท�ำให้
พยาบาลวิชาชีพรุ่นใหม่ๆ เข้าใจได้น้อยต่างจาก พยาบาลที่มีอาวุโสซึ่งในสมัยก่อนแม้จะไม่มีวิชาการพยาบาลผู้
สูงอายุแยกมาเรียนอย่างชัดเจน แต่เนือ่ งจากเคยอยูใ่ นสังคมทีย่ งั มีคา่ นิยม ความเชือ่ เรือ่ งการเคารพผูส้ งู อายุ การ
ได้ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายของตนเอง จึงมีความเข้าใจในผู้สูงอายุได้มากกว่า ร่วมกับการที่โรงพยาบาลก็จะมี
การเสริมความรู้ทางทฤษฎีให้ ซึ่งน้องพยาบาลก็จะยอมรับและเสนอว่าอยากเห็นตัวแบบที่ดีจากพี่ๆ
ความรู้สึกของนักวิจัย ผู้ร่วมสนทนากลุ่มมีท่าทาง สีหน้าไม่เครียดหรือกังวลเกี่ยวกับเนื้อหา ในการ
สนทนา สังเกตได้จากมีเสียงหัวเราะและการยิ้มเป็นระยะ ทุกคนให้ความร่วมมือในการสนทนากลุ่ม แม้ KI 5
ซึ่งเป็นน้องพยาบาลจบใหม่จะพูดน้อยที่สุด จนสิ้นสุดการสนทนา
Analysis เป็นค�ำตอบที่มุ่งไปที่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ที่ด้อยประสบการณ์ต่อการพยาบาลผู้สูงอายุ
เนื่องจากผู้ร่วมสนทนาเป็นผู้บริหาร ค�ำตอบจึงเป็นไปในลักษณะมุมมองในเชิงผู้บริหาร เช่น การพัฒนาคน การ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
Technology problem มีเสียงแอร์สอดแทรกในเทปรบกวนเสียงการสนทนากลุ่ม

สรุป

การบันทึกภาคสนามและทักษะการบันทึกภาค
สนามมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากส�ำหรับนักวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อการท�ำงานวิจัยเชิงคุณภาพ การบันทึก
ภาคสนามมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน เพือ่ บันทึกสิง่ ต่างๆ ที่
เกิด ขึ้นในสนามวิจัย เป็นเครื่องมือช่วยให้นักวิจัยน�ำ
ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรือตัง้ สมมติฐานเบือ้ งต้น
ในสนาม ส่งผลให้นกั วิจยั สามารถวางแผนการด�ำเนิน
การวิจัยต่อไปได้อย่างครอบคลุม เนื้อหาภายในการ
จดบันทึก ภาคสนามอาจมีความแตกต่างกันไปตาม
ระเบียบวิธีการวิจัย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
บั น ทึ ก ภาคสนามในครั้ ง นั้ น ๆ ว่ า เป็ น การบั น ทึ ก
ประกอบการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการสนทนา
กลุ่ม หรือเป็นการบันทึกภาคสนามในงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบใด นักวิจยั เชิงคุณภาพทุกท่าน
ต้องฝึกบันทึกภาคสนามเพื่อให้มีความช�ำนาญและ

เชี่ยวชาญมากเพียงพอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้น
เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยนักวิจัยในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล น�ำไปสู่การสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
แม่นย�ำและมีความน่าเชื่อถือของงานวิจัย นอกจาก
ความตระหนักว่าวัตถุประสงค์ เนื้อหาในการบันทึก
สิง่ ทีค่ วรบันทึกมีความส�ำคัญในแต่ละส่วนอย่างไรแล้ว
ทักษะที่ส�ำคัญของการบันทึกภาคสนามอีกประเด็น
หนึ่งนั้นคือหากนักวิจัยภาคสนาม เป็นคนชอบเขียน
ช่างบรรยาย พรรณนาเหตุการณ์หรือเล่าเรื่องราวสิ่ง
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยล�ำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารบั น ทึ ก ภาคสนามมี ค วาม
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ภาคสนามได้เป็น
อย่างดี ส่งผลไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพได้
ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาทีย่ นื อยูบ่ นพืน้ ฐานความเชือ่ ใน
ลักษณะใด
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บทคัดย่อ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแนวคิดทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ของงาน โดยมีองค์ประกอบที่
ส�ำคัญ 7 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการโดยนักวิชาชีพทีม่ คี วามช�ำนาญ 2) มีมาตรฐานและการวัดประสิทธิภาพ
ของงานทีช่ ดั เจน 3) ให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์ทมี่ ากขึน้ 4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ 5) ปรับ
เปลี่ยนให้เกิดการแข่งขันภาครัฐมากขึ้น 6) เน้นการจัดการแบบภาคเอกชน และ 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีวินัยและประหยัด การจัดระบบสาธารณสุขได้น�ำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยของผูร้ บั บริการจากสถานบริการทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ให้บริการต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการพยาบาล และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
บทความนี้มุ่งเน้นการน�ำเสนอแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทิศทางการให้บริการของ ระบบ
สาธารณสุขตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับ วิชาชีพการพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับ การวางแผนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระบบสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ
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** นักวิชาการพยาบาลชำ�นาญการ กองการพยาบาล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
*** ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล กองการพยาบาล สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ABSTRACT
New public management (NPM) focused achievement motivation and outcome which comprised 7 components; 1) Hands-on professional management 2) Explicit standards and measures
of performance 3) Greater emphasis on output controls 4) Shift to disaggregation of units in the
public sector 5) Shift to greater competition in the public sector 6) Stress on private sector styles
of management practice and 7) Stress on greater discipline and parsimony in resource use and
integrated with public health system to convenience for customer in health public sector of
Ministry of Public Health to reduce hospital overcrowding and a waiting period of service. The
NPM concept can cause changing nursing service and develop nurse professional to specialist.
The article provides information about NPM concept, direction of health care service in
public sector, trends of nursing professional which to prepare the professional nurses under
Ministry of Public Health for operational planning and providing health services to clients.
Keywords: New Public Management, Health System, Professional Nurse
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงของระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินมาตลอด โดยระบบบริหารราชการ
แผ่นดินที่ผ่านมา ก�ำหนดให้หน้าที่การบริหารจัดการ
และตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ องค์กร
ส่วนกลาง และมีขั้นตอนการท�ำงานที่ค่อนข้างมาก
ท�ำให้ขาดสภาพคล่องในการท�ำงานและ ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ประเด็น
ส�ำคัญคือ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ กระแส
สังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง1
ส่งผลให้ตอ้ งมีการปฏิรปู ระบบบริหารราชการแผ่นดิน
รวมถึงต้องมีการตรากฎหมายที่มีความสอดคล้องกับ
การปฏิรปู ปัจจุบนั ได้มกี ารก�ำหนดการบริหารราชการ
แผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น พ.ศ. 2545 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห าร
ราชการให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มศักยภาพผลผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมาก
ยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ที่มีการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ เพื่อให้สามารถประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมและ
ชัดเจน2 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร) เป็น ผู้ก�ำกับและติดตาม การน�ำแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่สู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการให้บริการของระบบราชการทีร่ วดเร็วและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรัฐท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายและกระจายอ�ำนาจ หรือถ่ายโอนกิจการบาง
อย่ า งให้ กั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชนร่ ว มด� ำ เนิ น การ
พัฒนาประเทศ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน�ำมาใช้เป็น
แนวทางการบริหารราชการของประเทศในปัจจุบัน
จากแนวคิดข้างต้น ประเทศไทยจึงมีการออก
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

และยัง่ ยืน หรือทีเ่ รียกว่า “Thailand 4.0” และมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูประบบราชการที่ถือว่าเป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การ
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการบริ ห าร
ประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมือง และมีการวางระบบที่ดี รวมถึง
กระบวนการท�ำงานแบบใหม่ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่
ไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ อาศัยหลัก
การท�ำงาน คือ เปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะของ
ข้าราชการ และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถตอบสนอง
นโยบายของประเทศได้อย่างแท้จริง3
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารก� ำ หนดแผน
ปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแนวคิดการการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(ด้ า นสาธารณสุ ข ) ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) การเป็นเลิศ ด้านสุขภาพดี (P&P Excellence)
2) การเป็นเลิศด้านบริการดี (Service Excellence)
3) การเป็นเลิศ ด้านคนดี (People Excellence) และ
4) การเป็นเลิศด้านบริหารดี (Governance Excellence) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสุ ข ภาพดี เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขมีความสุข น�ำไปสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน4
นอกจากนี้ยังได้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพที่บูรณาการการท�ำงานของภาคส่วนต่างๆ มี
การกระจายอ�ำนาจ และทรัพยากร โดยการแบ่งเขต
บริการสุขภาพทั่วประเทศออกเป็น 12 เขตสุขภาพ
ตามกลุ่มจังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานและความคล่องตัว จะเห็น
ได้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทีม่ กี ารแพร่ระบาดทัว่ โลก (Pandemic) เพื่ อ ลดสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการดูแล
ประชาชน โดยมอบอ�ำนาจให้เครือข่ายสุขภาพแต่ละ
จังหวัดให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
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และชีแ้ นะเกีย่ วกับการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 แก่ประชาชนตามบริบท หรือสถานการณ์ขณะ
นัน้ ของพืน้ ที่ และเชือ่ มโยงการท�ำงานร่วมกันด้วยการ
ส่งต่อข้อมูลความรู้ การสนับสนุนการท�ำงานระหว่างกัน
รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานร่วมกัน จนสามารถ
ท�ำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 ในประเทศไทยลดลง5 จากการด�ำเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวท�ำให้เกิดการพลิกโฉม
การท�ำงานของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบบริการสุขภาพในลักษณะของเครือข่าย
การให้บริการ แก่ผู้รับบริการ และการท�ำงานร่วมกัน
ของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพและการเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น6,7
วิ ช าชี พ การพยาบาลเป็ น หนึ่ ง ในบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อการจัดระบบบริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทีจ่ ะช่วยผลักดันการ
เปลีย่ นแปลงของรูปแบบการให้บริการในระบบบริการ
สุขภาพที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ของการจัดบริการทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ และจาก
การบริ ห ารภาครั ฐ ที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต ร ส่ ง ผลให้
วิชาชีพการพยาบาล มีความจ�ำเป็นอย่างมากที่ต้อง
เข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการจัดการภาค
รัฐแนวใหม่ และมีการเตรียมความพร้อมต่อการส่ง
มอบบริการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน เพิ่ม ผลลัพธ์
ทางการพยาบาล มีการวัดและตรวจสอบผลลัพธ์ได้
อย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการให้การพยาบาลแก่ประชาชน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทิศทางการให้บริการของ
ระบบสาธารณสุ ข ตามแนวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ
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แนวใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพการ
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการเตรียม
ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะช่วยให้พยาบาล
วิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์ทางการพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับการวางแผนการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการ

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ตามแนวคิดของฮูด8 เป็น
แนวคิดรากฐานที่น�ำมาใช้ในการบริหารราชการแผ่น
ดินของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการแบบผสมผสานระหว่างการจัดการภาคเอกชน
และภาครัฐที่เน้นรูปแบบการท�ำงานอย่างมืออาชีพ
โดยน�ำวิธี การบริหารจัดการภาคเอกชนมาปรับใช้กบั
รูปแบบการท�ำงานภาครัฐ ซึ่งมีวิธีการบริหารจัดการ
ดังนี้
1. การบริหารจัดการลักษณะของการกระจา
ยอ� ำ นาจภาครั ฐ เพื่ อ ลดบทบาทการท� ำ งานของ
องค์กรขนาดใหญ่ และกระจายอ�ำนาจให้หน่วยงาน
ย่อย มีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการ
ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง ท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท�ำงานมากขึน้ โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ
งานมากกว่ากระบวนการท�ำงาน
2. การจั ด การด้ า นอั ต ราก� ำ ลั ง คนและงบ
ประมาณ ด้ ว ยการลดจ� ำ นวนบุ ค ลากร พั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน รวมทั้งก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้สูงสุด
3. การพั ฒ นาการจั ด การฐานข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยี เน้นการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
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และเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาหรือต่อยอดผลผลิตและการให้
บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ง ่ า ยและสะดวกรวดเร็ ว
มากขึน้
4. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ให้สอดรับกับนโยบายบนฐานของการตัดสินใจ
จากหลายภาคส่วน และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ประเพณี
และวัฒนธรรมของชาติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการ
จัดการภาครัฐ
สรุปได้ว่าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นรูปแบบของการด�ำเนินงานภาครัฐทีม่ ลี กั ษณะของ
การกระจายอ�ำนาจของรัฐ ลดบทบาทของหน่วยงาน
ให้เล็กลง ปรับระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
สามารถเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินงานให้มคี วามคล่อง
ตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะของการจัดการ โดยใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นแนวทางของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นความพยายามทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
วิธีการจัดการของระบบราชการเดิมที่เน้นการด�ำเนิน
งานตามระเบียบ และขั้นตอนที่ยุ่งยากมาเป็นการ
จัดการแบบใหม่ทเี่ น้นผลลัพธ์หรือความส�ำเร็จของการ
ให้บริการทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการด�ำเนิน
การจัดการภาครัฐ แนวใหม่มีหลักการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญอยู่ 7 องค์ประกอบ คือ
1. การจัดการโดยนักวิชาชีพที่มีความช�ำนาญ
(Hands-on Professional management) คือ ให้ผู้
จัดการมืออาชีพ สามารถจัดการและตัดสินใจได้เอง
อย่างอิสระบนฐานของการพิจารณาด้วยเหตุและผล
ความช�ำนาญ มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2. มีมาตรฐานและการวัดประสิทธิภาพของ
งานที่ชัดเจน (Explicit Standards and Measures

of Performance) คือ มีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่แสดงให้
เห็น เชิงปริมาณของการให้บริการอย่างมืออาชีพ และ
การตรวจสอบให้ตรงกับเป้าหมายที่ชัดเจน
3. ให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์ทมี่ ากขึน้ (Greater Emphasis on Output Controls) คือ การใช้
ทรัพยากรเหมาะสมกับผลงานที่วัดได้ เพราะเน้น
ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ
4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ
(Shift to Disaggregation of Units in the Public
Sector) การลดทอนขนาดของหน่วยงานใหญ่ออก
เป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะของผลงานหรือ
บริการ ทีผ่ ลิต และแบ่งเงินสนับสนุนตามลักษณะของ
หน่วยงานย่อยอย่างชัดเจน อีกทั้งสามารถติดต่อ
ประสานงานทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงาน
ภายนอกได้อย่างอิสระ
5. ปรับเปลีย่ นให้เกิดการแข่งขันภาครัฐมากขึน้
(Shift to Greater Competition in the Public
Sector) คือ การเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานให้
เป็นการจัดซือ้ จัดจ้างและประมูลในลักษณะของคูแ่ ข่ง
(Rivalry) ซึง่ เป็นกุญแจส�ำคัญของการลดต้นทุนลงและ
มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
6. เน้นการจัดการแบบภาคเอกชน (Stress on
Private Sector Styles of Management Practice)
เปลี่ยนจากรูปแบบการจัดการระบบราชการที่เน้น
ระเบียบแบบแผนเป็นการท�ำงานที่มีความยืดหยุ่น
โดยมีการจ้างงานหรือให้รางวัลเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน
7. เน้ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี วิ นั ย และ
ประหยัด (Stress on Greater Discipline and
Parsimony in r\Resource Use) โดยการตัดต้นทุน
หลัก เพิ่มวินัยของข้าราชการในการปฏิบัติงาน และ
ลดข้อเรียกร้องของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ จ�ำกัดต้นทุน
จากการปฏิบัติงานและตรวจสอบความต้องการของ

บทความวิชาการและบทความวิจัย
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ทรัพยากรได้ ท�ำให้มกี ารใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Do More with Less)
เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก การด� ำ เนิ น งานตามองค์
ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รภาครั ฐ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป โดยมี ก ารมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้ การบริหารจัดการอย่างเป็นมือ
อาชีพของผู้ที่มีความช�ำนาญ มีการก�ำหนดผลลัพธ์ที่
มีมาตรฐานของการปฏิบัติที่ชัดเจน ปรับลดขนาด
โครงสร้างขององค์กร ปรับเปลีย่ นหรือลดขัน้ ตอนของ
การปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความ
คล่องตัวและมีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้

ทิศทางการให้บริการของระบบสาธารณสุข
ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
แนวใหม่

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการปรับ
เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ จากการปฏิ บั ติ ง านที่ เ น้ น
ระเบียบกฎเกณฑ์ งบประมาณ เป็นการปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ หรือความส�ำเร็จของการปฏิบัติงานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ลดบทบาทหน้าที่และการตัด สินใจขององค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ ที่ท�ำให้การบริหารจัดการยาก ด้วยการ
ถ่ายโอนอ�ำนาจ กระจายทรัพยากร การตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
รวมถึงมีการสร้างเครือข่าย เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน และเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิด
ผลลั พ ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี คุ ณ ภาพและ
สามารถตอบสนองได้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนภายใต้ ค วามเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
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ตลอดเวลา9 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักใน
การขับเคลือ่ นให้ประชาชนทุกคนมีสขุ ภาพดี จึงได้จดั
ท�ำแผนงานโครงการที่มีก�ำหนดผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ช่ ว ยขั บ
เคลือ่ นระบบการให้บริการทีป่ ระชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ผ่าน
โครงสร้ า งขององค์ ก รที่ มี ก ารกระจายอ� ำ นาจ ใน
ลั ก ษณะของเขตบริ ก ารสุ ข ภาพตามกลุ ่ ม จั ง หวั ด
จ�ำนวน 12 เขต และเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม
76 จังหวัด โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดร่วมกัน
คือ อัตราก�ำลังบุคลากร งบประมาณ เครือ่ งมือแพทย์
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และให้หน่วยงานในสังกัดจัดท�ำ
ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award: PMQA)
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ และ
การเงินการคลัง ของหน่วยงานเกิดความคล่องตัว
มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพของการให้ส่งมอบบริการ
สุขภาพทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน โดยการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในลักษณะของเครือ
ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพตามแผนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สุขภาพ (Service Plan) ที่มีความเชี่ยวชาญและ
เชื่อมโยงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิเข้าด้วยกัน อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะ
ของการให้บริการแต่ละระดับและมีขอบเขตการให้
บริ ก ารที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การน� ำ องค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้
บริการสุขภาพที่เน้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และเชื่อมโยงการบริการ
ต่ า งๆ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ผู้รับบริการได้รับการอ�ำนวยความ
สะดวก อย่างทัว่ ถึง และยังเป็นการปรับวิธกี ารด�ำเนิน
การให้เกิดความเป็นสากลอีกด้วย10
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ลักษณะของการให้บริการสุขภาพมีแนวโน้มที่
จะน� ำ เทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ ใ นระบบบริ ห ารจั ด การ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการให้บริการมากขึ้น
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถของการให้
บริการสุขภาพ และรองรับผู้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้น
ในบริบทที่มีทรัพยากรอย่างจ�ำกัด หลายโรงพยาบาล
จึงได้มปี รับตัวโดยการปรับเปลีย่ นรูปแบบ หรือวิธกี าร
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ
(Smart Hospital) ที่ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด บริ ก ารภายในโรงพยาบาล
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ9
เช่น การพัฒนาระบบคิวอัตโนมัตติ งั้ แต่การจองคิวเพือ่
ขอเข้ารับบริการจนถึงขั้นตอนของการรับยากลับบ้าน
และต่อยอดด้วยการพัฒนาระบบริหารจัดการมาใช้ใน
การรับยาโดยผู้รับบริการสามารถรับยาใกล้บ้านได้
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการให้บริการของท้องถิ่นทั้งภาค
รัฐและเอกชนให้มสี ว่ นร่วมในการให้บริการประชาชน
เพื่อลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยแต่ละ
แผนก ถือว่าเป็นการอ�ำนวย ความสะดวกสบายให้กบั
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ทางด้านการจัดการข้อมูล
ได้นำ� ระบบคลาวด์ (Cloud) ซึง่ เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่รองรับการท�ำงานในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการ
ระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ ในการติดตามดูแล
ผู้ป่วยตั้งแต่โรงพยาบาลถึงชุมชนแบบไร้รอยต่อ การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น RDU (Rational Drug Use)
รู ้ เ รื่ อ งยา เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ยาอย่ า ง
ปลอดภัย10
ส�ำหรับระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้
เพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการสุขภาพ เพื่อ
ให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นและไว้วางใจ จึงได้พัฒนาระบบ
การให้ บ ริ ก ารแบบที ม สหวิ ช าชี พ คื อ คลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวที่มีลักษณะของการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One stop service) และน�ำเทคโนโลยีมา
ต่อยอดการให้ บริการด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

PCC Team หมอครอบครัวซึง่ จะมีทมี หมอครอบครัว
และแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวตรวจสอบข้อมูล
ประวัติการติดตามผู้ป่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพของการ
บริการประชาชน ให้ได้รับ การดูแลและการรักษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบแพทย์ทางไกล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง (Telemedicine)
โดยแพทย์ตน้ ทางและปลายทางสามารถติดต่อกันด้วย
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ท�ำให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกันได้ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุข ของผู้รับบริการที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์จาก
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
มาตรฐาน และยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลา มีการพัฒนาระบบส่งต่อผู้รับบริการ
(Referral System) กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ (Refer in-Refer
Out) เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินปลอดภัย
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ Thai
EMS 1669 ซึง่ ท�ำให้สามารถระบุพกิ ดั ของแหล่งเกิด
เหตุแม่นย�ำ ประเมินการช่วยเหลือเบือ้ งต้นและทราบ
ระยะเวลาการเดินทาง สถานบริการที่ใกล้ที่สุด เพื่อ
ช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสรอดชีวติ หรือลดความพิการจากภาวะวิกฤตได้
เป็นต้น10,11
จากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและวิธีการให้
บริการสุขภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทิศทาง การให้
บริการสุขภาพของประเทศไทยในทุกระดับตัง้ แต่ระดับ
ปฐมภูมิ ระดับทุตยิ ภูมิ และระดับตติยภูมิ ล้วนมุง่ เน้น
ผลลัพธ์ของการให้บริการสุขภาพ ซึ่งขับเคลื่อนโดย
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มาช่วย
บริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพ ภายใต้ ข ้ อจ� ำ กั ด ของ
ทรัพยากร โดยการสร้างเครือข่ายสุขภาพ มีเป้าหมาย
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนตามแผนพั ฒนาระบบบริ ก าร
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สุขภาพ (Service Plan) ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพให้ มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็น ผลลัพธ์
ของการให้บริการสุขภาพทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งการมอบให้แก่
ประชาชน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับวิชาชีพการ
พยาบาล

จากการบูรณาการแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ กับระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แนวโน้ ม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นต้องอาศัย
บุคลากรวิชาชีพเฉพาะ มาบริหารจัดการ และขับ
เคลื่อนระบบสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพถือว่าเป็นหนึ่ง
ในวิชาชีพเฉพาะทีม่ สี ว่ นส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ และก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของการจัดบริการพยาบาล ในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ พยาบาลวิชาชีพผูป้ ฏิบตั งิ าน
ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิต้องให้บริการพยาบาล
เชิ ง รุ ก ที่ เ ป็ น รู ป แบบของเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
ประสานงานร่ ว มกั บ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ภายใต้
นโยบายคลิ นิ ก หมอครอบครั ว พยาบาลวิ ช าชี พ มี
บทบาทเป็นผู้จัดการรายกรณีส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ดูแลครอบครัวผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและผูร้ บั บริการทีอ่ ยูใ่ น
ระยะท้าย โดยการประเมินผูร้ บั บริการและครอบครัว
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ประสานงานร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
และให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะ สม สอดคล้องกับ
บริบทของวิถชี วี ติ วัฒนธรรมท้องถิน่ ท�ำให้ผรู้ บั บริการ
ได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ 7 และมีบทบาทตรวจ
รักษาโรคเบื้องต้น เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประสาน
งานกับท้องถิ่น รวมถึงจัดระบบการส่งต่อ และดูแล
ต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน
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การการจัดการช่วยเหลือ ประสานงาน และแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับ สถานบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผู้รับ
บริการที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
และปลอดภั ย 11 จะเห็ น ได้ ว ่ า เป็ น การให้ บ ริ ก าร
พยาบาลที่ให้ความส�ำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ
ซึ่ ง การได้ รั บ การบริ ก ารสุ ข ภาพจากผู ้ ที่ มี ค วาม
เชีย่ วชาญ นอกจากผูร้ บั บริการจะได้รบั บริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานแล้ว ยังเป็นกุญแจส�ำคัญของการลดค่า
ใช้ จ ่ า ยทางสุ ข ภาพของประเทศ ส� ำ หรั บ พยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานระบบสุขภาพระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ จะต้องท�ำหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญการพยาบาลเฉพาะด้ า น
มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการให้บริการพยาบาล12 ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการของโรงพยาบาลทีเ่ น้นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาพั ฒนาระบบการให้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น โรงพยาบาล
อัจฉริยะ (Smart Hospital) ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในอนาคต ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ แนวใหม่ ดั ง นั้ น พยาบาลวิ ช าชี พ ต้ อ งปรั บ
เปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการที่ผสมผสานเข้ากับ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในหลายแผนก อาทิ เช่น การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยการจัดการ ค้นหาข้อมูล
ผูร้ บั บริการ ติดตามผลการตรวจห้องปฏิบตั กิ าร ตรวจ
สอบข้อมูลการรักษา บันทึกกิจ กรรมการพยาบาล
รวมถึงสิทธิ์การรักษาของผู้รับบริการ13 เป็นต้น เพื่อ
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ของการให้บริการในหน่วยงานให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
TQA (Thailand Quality Award) HA (Healthcare
Accreditation) ISO (International Standards
Organization) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึง
สมรรถนะและมาตรฐานการให้การบริการพยาบาลที่

22

วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

มี คุ ณ ภาพของสถานบริ ก ารของรั ฐ ที่ ทั ด เที ย ม
(Benchmarking) ได้กบั สถานบริการเอกชน โดยการ
ให้บริการพยาบาลทุกระดับต้องมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว พยาบาลวิชาชีพต้องสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นๆ ในการจัดระบบ
บริการพยาบาลของตนเอง มีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาพัฒนา
ระบบการดูแลผู้รับบริการ และสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวน การท�ำงานให้สอดคล้องกับบริบทของผู้รับ
บริการ ที่แตกต่างกัน ที่สะท้อนถึงทักษะการบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพ มีการน�ำกระบวนการวิจัยและ
นวั ต กรรมทางการพยาบาลมาพั ฒนาองค์ ค วามรู ้
กระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยยึดผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ14,15
ในทางตรงกันข้ามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ทเี่ น้นการจ�ำกัดต้นทุนของการให้บริการ การจ้าง
บุคลากรพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง
ของการส่งมอบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการจ้างที่
เป็นข้าราชการประจ�ำ ภาครัฐจึงได้มีแนวคิดให้มีการ
จ้างงานในรูปแบบทางเลือก ท�ำให้การบรรจุเข้ารับ
ข้าราชการของพยาบาลวิชาชีพลดลง เกิดการสูญเสีย
พยาบาลวิ ช าชี พ ออกจากภาครั ฐ ไปให้ ภ าคเอกชน
ส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น16
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการจ� ำ กั ด ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
บุคลากรในการจ้างพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพ การระบาดของ
โรคติดต่อ และสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการพยาบาล ต้องอาศัยความ
รู้ที่มีความเป็นเฉพาะทางมาพัฒนาคุณภาพของการ
ให้การพยาบาล มีเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
มุ่งผลลัพธ์ของการท�ำงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของการปฏิบตั งิ าน มีการท�ำงานเป็นทีม และการรูจ้ กั
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการ ในขณะเดียวกันจาก

แนวคิดดังกล่าวท�ำให้หน่วยงานจะต้องมีการบริหาร
งานบนความท้าทาย จากสถานการณ์อัตราก�ำลัง
พยาบาลที่ลดลง และต้องพัฒนาพยาบาลที่มีอยู่เดิม
ในระบบให้มีความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น และส่งเสริม
ก้าวหน้าตามสายงานอาชีพด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ส่งผล
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของวิ ช าชี พ พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพและองค์กรพยาบาล ควรมีแผนการ
เตรียมพร้อมทั้งในด้านปริมาณ คือ จ�ำนวนพยาบาล
และด้านคุณภาพ คือ ความเชี่ยวชาญหรือช�ำนาญ
เฉพาะทาง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ระดับบุคคล

1. พยาบาลวิชาชีพควรมีการวางแผนเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ทางการพยาบาล หรือฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนงาน
ประจ�ำพืน้ ฐาน (On the Job Training) กับพยาบาล
พี่เลี้ยง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. พยาบาลวิชาชีพควรพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของตนเอง เพื่อให้สามารถส่งมอบ
บริการทางพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้
3. พยาบาลวิชาชีพควรมีการประยุกต์ใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในการให้การพยาบาล เพื่อให้การ
พยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
4. พยาบาลวิชาชีพต้องมีการก�ำหนดผลลัพธ์
และตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการบริการ
พยาบาลอย่างชัดเจน เพื่อใช้วัดและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และทีมการพยาบาล
5. พยาบาลวิชาชีพควรมีการพัฒนาวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล เพือ่ ช่วยลดต้นทุนของการ
บริการพยาบาล และส่งเสริมมูลค่าของการบริการ
พยาบาลที่ส่งมอบให้กับผู้รับบริการ
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ระดับหน่วยงาน
1. ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาล ควรมี ก าร
วางแผนจัดอัตราก�ำลังแบบการผสมผสานของทีม
บุคลากร (Staffing Mixed) ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมโดย
ค�ำนึงถึงประเภทผู้ป่วย และความต้องการของผู้ป่วย
ลักษณะงาน และความซับซ้อนของกิจกรรมพยาบาล
ในแผนกหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารนั้ น เพื่ อ การให้ บ ริ ก าร
พยาบาลที่ มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน และเป็นการ
ควบคุมต้นทุนของบริการพยาบาลตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
2. ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาล ควรวางแผน
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามแต่ละสาขา เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การพยาบาลชุมชน เป็นต้น
3. หน่วยงานต้องมีการทบทวนกระบวนการ
ให้การพยาบาลตามศาสตร์ของการพยาบาลอยูเ่ สมอ
เพือ่ วิเคราะห์และลดกระบวนงานทีไ่ ม่จำ� เป็น ลดระยะ
เวลา รวมถึงลดต้นทุนของการให้บริการ
4. หน่ ว ยงานควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสร้ า ง
บรรยากาศในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและผลิตภาพของบริการพยาบาล
ระดับองค์กร
1. องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีการบรรจุพยาบาล
วิชาชีพ ให้เข้ารับราขการ เพื่อลดอัตราการสูญเสีย
บุ ค คลากรที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญ และส่ ง เสริ ม ความ
ก้าวหน้า ค่าตอบแทนให้กบั วิชาชีพพยาบาล เพือ่ เป็น
แรงจูงใจ ธ�ำรงรักษาให้พยาบาลคงอยู่ในระบบ ทั้งนี้
การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้มีบุคลากรพยาบาล
เพียงพอต่อแนวโน้มการเกิดภาวะการพึง่ พิงในอนาคต
2. องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีการชี้แจง แนวคิด
และนโยบายการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ใ ห้ กั บ
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พยาบาลวิชาชีพได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้เสนอ
แนะข้อคิดเห็น เพื่อร่วมกันบริหารทรัพ ยากรทาง
สุขภาพที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาพยาบาล
ควรมีการออกแบบหลักสูตรทางการพยาบาลให้มี
ความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริการสุขภาพ
เพื่อสร้างบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และสมรรถนะตรงตามแผนความต้องการ
ของสถานบริการของรัฐในแต่ละระดับ

บทสรุป

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นวิธีการ
บริหารจัดการทีเ่ น้นผลลัพธ์หรือความส�ำเร็จของ การ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ขององค์กรภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง เพื่อความคล่อง
ตัว ในการท�ำงาน และให้บคุ ลากรผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ
เป็น ผู้บริหารจัดการ โดยใช้เทคนิควิธีการของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ทมี่ กี ารร่วมของภาคเอกชนเข้า
มาช่ ว ยสนั บ สนุ น มี รู ป แบบของความร่ ว มมื อ ใน
ลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนหรือสัญญาจ้าง ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาช่วยลดต้นทุนของการด�ำเนินงาน
เน้นการท�ำงานทีม่ ากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
คุ้มคุณ ค่า กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการน�ำมา
ประยุกต์กับระบบสาธารณสุขภาครัฐในการบริการ
สาธารณสุขให้สามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนได้
เช่ น โรงพยาบาลอั จ ฉริ ย ะ การพั ฒ นาระบบคิ ว
อัตโนมัติ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล RDU (Rational Drug Use) การพัฒนาระบบ
แพทย์ทางไกล (Telemedicine) การพัฒนาระบบส่ง
ต่อผูร้ บั บริการ (Referral system) เป็นต้น และมีการ
ท�ำงานเชิงรุกในพืน้ ทีบ่ ริการ เช่น การจัดตัง้ คลินกิ หมอ
ครอบครัว (Primary cluster care) เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้พยาบาลวิชาชีพในหน่วย
งานของกระทรวงสาธารณสุขต้องมี การปรับเปลี่ยน
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รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางการพยาบาลเป็ น ระบบ
ดิ จิ ทั ล มากขึ้ น โดยการพั ฒ นาสมรรถนะความ
เชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในทางตรงกั น ข้ า มแนวคิ ด
ดังกล่าวมุง่ เน้นการลดอัตราก�ำลังคนภาครัฐ ส่งผลให้
พยาบาลไม่ เ พี ย งพอต่ อ ภาระงานในการให้ ก าร
พยาบาลประชาชน ดังนัน้ พยาบาลวิชาชีพและองค์กร
พยาบาลต้ อ งมี การเตรี ย มความพร้ อ ม วางแผน
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ที่เกิดขึ้น ในระบบราชการไทย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจาก
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
กระดูกเนื่องจากการท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้
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บทคัดย่อ
ความปวดจากกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูกเนือ่ งจากการท�ำงานในเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้เป็นปัญหาสุขภาพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีพฤติกรรมการจัดการความปวดทีเ่ หมาะสม การวิจยั เชิงพรรณนา
แบบความสัมพันธ์เชิงท�ำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความปวดและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดดังกล่าว กลุม่ ตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทอี่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี
ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างหลายขัน้ ตอน จ�ำนวน 262 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด ทัศนคติต่อการจัดการความปวด การรับรู้ความ
สามารถตนเอง การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการจัด การความปวด มีค่า
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ความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 .89 .93 .92 .93 และ .95 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการความปวดภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มีพฤติกรรมด้าน
การรักษาความปวดสูงกว่าด้านการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ โดยปัจจัยการรับรู้ความสามารถตนเอง การ
เข้าถึงบริการสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด สามารถร่วมกัน
ท�ำนายพฤติกรรมการจัดการความปวดได้ร้อยละ 49.2 (R2 = .492, p < .001)
สรุป: พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความปวดที่เหมาะสม
ในเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองและความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการความปวด ตลอด
จนส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสนับสนุนครอบครัวและบุคคลส�ำคัญมีสว่ นร่วมจัดการความปวด
เพื่อให้สามารถจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ค�ำส�ำคัญ:	เกษตรกรชาวสวนผลไม้ กลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูกจากการท�ำงาน
ความปวด พฤติกรรมการจัดการความปวดจันทบุรี
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ABSTRACT
Pain from work related musculoskeletal disorders among fruit farmers is a health problem
that requires appropriate pain management behaviors. This predictive correlational research aimed
to describe pain management behaviors and to determine factors influencing pain management
behaviors. Multi-stage random sampling was used to recruit 262 participants of fruit farmers in
Chanthaburi province. Research instruments were interviews including basic information, the pain
management knowledge, the pain management attitudes, the perceived self-efficacy, the health
service accessibility, the social support perception, and the pain management behaviors. Their
reliabilities were .84 .89 .93 .92 .93 and .95 respectively. Descriptive statistics and stepwise
multiple regression statistics were performed to analyze the data.
The results revealed that the pain management behaviors among participants in overall and
in each dimension were rated at a good level. The pain treatment behavior dimension was the
higher score than the muscle rehabilitation behavior dimension. The perceived self-efficacy, the
health service accessibility, the social support perception, and the pain management knowledge
could together explain 49.2% (R2 = .492, p < .001) of the variance accounted for the pain
management behaviors.
Conclusion: These findings suggest that nurses and other health personnel should develop
the program to promote the pain management behaviors in fruit farmers through increasing the
perceived self-efficacy and the pain management knowledge, as well as promoting access to
health services and supporting family, friends, and important people to participate in pain
management. Consequently, the appropriate pain management and the quality of life of fruit
farmers would be increased.
Keywords:	Fruits Farmers, Work-Related Musculoskeletal Disorders, Pain, Pain Management
Behaviors Chanthaburi
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เกษตรกรเป็ น แรงงานกลุ ่ ม ใหญ่ ที่ มี บ ทบาท
ส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยร้อยละ 19.6 ของ
ครัวเรือนไทยประกอบอาชีพเกษตรกรและมีสัดส่วน
เป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้มากถึงร้อยละ 76.61
จากการประกอบอาชีพเพาะปลูกผลไม้ทำ� ให้เกษตรกร
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจาก
สารเคมี กายภาพ ชีวภาพ ความเครียด และเออร์โกโนมิกส์ ซึ่งปัญหาสุขภาพที่พบในเกษตรกรมากที่สุด
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คือ กลุ่มอาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูก ซึ่งมีอัตรา
ป่วยในปี พ.ศ. 2561 เป็น 275.50 และ 293.28
ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะในพืน้ ที่
ที่มีการเพราะปลูกผลไม้เป็นส่วนมากอย่างพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัด จันทบุรี ชลบุรี
ระยอง ตราด สมุทรปราการ สระแก้วฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วย
สู ง สุ ด และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 2
นอกจากนี้การศึกษาน�ำร่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี3
พบว่า เกษตรกรชาวสวนผลไม้ต้องเผชิญกับปัญหา
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
กระดูกเนื่องจากการท�ำงาน ส่งผลกระทบต่อการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต และคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
สะท้อนให้เห็นว่า กลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้าม
เนื้ อและโครงร่ างกระดูก เนื่อ งจากการท� ำงานเป็น
ปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญในเกษตรกรชาวสวนผลไม้และ
จ�ำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่ า งกระดู ก จากการท� ำ งาน (Work-related
Musculoskeletal Disorders) เป็นความผิดปกติที่
เกิดขึน้ ของกล้ามเนือ้ กระดูก เส้นประสาท เอ็นกล้ามเนือ้
และเอ็นกระดูกทั้งแบบเฉียบพลันและแบบสะสมต่อ
เนือ่ ง ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด มีความทุกข์ทรมาน
รบกวนการด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน หรือบางรายผิด
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ปกติรุนแรงจนอาจเกิดความพิการ ตลอดจนสูญเสีย
ค่า ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลได้4 มีสาเหตุหลักจาก
ปัจจัยด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ได้แก่ การ
ท�ำงานในท่าที่ไม่เหมาะสม การท�ำงานในท่าเดียวกัน
นานๆ การท�ำงานที่เคลื่อนไหวซํ้าๆ และการท�ำงาน
ทีอ่ อกแรงมากเกินไป5 ซึง่ มีลกั ษณะงานของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้นนั้ มีความเสีย่ งทัง้ การท�ำงานทีต่ อ้ งบิด
เอี้ยว เอื้อม ก้มเงย หรืออยู่ในท่าเดิมนานๆ ร่วมกับ
ออกแรงมากในยกผลิตผลและอุปกรณ์ทำ� สวน ก่อให้
เกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
กระดูก ส่งผลให้เกิดอาการปวด บวม เมือ่ ยล้า เคล็ด
ตึง อักเสบ แสบ ชา หรือติดแข็งของข้อ ซึ่งความปวด
ที่ เ ป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพส� ำ คั ญของเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้4 รบกวนการด�ำเนินชีวิต ประจ�ำวัน5 ซึ่งแต่ละ
บุ ค คลจะให้ ค วามหมายความปวดแตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับอารมณ์ และ ประสบการณ์เดิม ซึ่งการ
บอกระดับความปวดด้วยตนเองเป็นวิธีประเมินที่
เหมาะสมที่สุด โดยความปวดที่เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านการยศาสตร์ ได้แก่ การต้องท�ำงานไม่
ได้พกั อีกทัง้ ยังท�ำงานในท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำงาน
เป็ น เวลานาน ท� ำ งานซํ้ า ซาก และท� ำ งานที่ ต ้ อ ง
ออกแรงมากเกิ น ไป 4 ดั ง นั้ น บุ ค คลจึ ง มั ก ปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการจัดการความปวดเพือ่ ให้สามารถด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันและท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังเดิม
พฤติกรรมการจัดการความปวด เป็นการกระท�ำ
หรือปฏิบัติกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัด บรรเทา
และควบคุมอาการปวดรวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
อาการปวด จากการทบทวนวรรณกรรม6-7 สามารถ
สรุปพฤติกรรมการจัดการความปวดได้ 2 ด้าน คือ
ด้านการรักษาเพื่อขจัดหรือบรรเทาอาการปวด ได้แก่
การใช้ยาลดปวด และไม่ใช้ยา และด้านการฟื้นฟู
สภาพกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันหรือควบคุมไม่ให้อาการ
มากขึน้ หรือกลับเป็นซํา้ ได้แก่ การปรับเปลีย่ นท่าทาง
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การท�ำงาน การออกก�ำลังกาย การท�ำกายภาพบ�ำบัด
และการจัดการความเครียด ซึ่งพยาบาลชุมชนมีส่วน
ส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มี
พฤติกรรมการจัดการความปวดที่เหมาะสม เพราะ
หากมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอาจน�ำไปสูผ่ ลกระทบ
ต่อสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมาจะ
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย 8 ผู ้ ใ ช้
แรงงาน9 ชาวนา10 และชาวสวนยาง11 ทีม่ บี ริบทการ
ท�ำงานที่แตกต่างกันกับการท�ำสวนผลไม้ อีกทั้งยัง
เน้ น ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันอาการปวด โดยยังไม่พบการศึกษาที่กล่าวถึง
พฤติกรรมการจัดการความปวดในเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้ไม่สามารถสรุปเป็น
ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนได้ แ ละเป็ น องค์ ค วามรู ้ ที่ ต ้ อ งการ
การเติมเต็ม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการจัดการความปวดและพฤติกรรมของ
เกษตรกรร่วมกับการประยุกต์แบบจ�ำลองการวางแผน
และ การประเมิน ผลการด�ำเนินงาน (PRECEDEPROCEED MODEL)12 ในส่วนของ PRECEDE
Framework สามารถสรุปปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการความปวดของเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการความปวดเป็น
ปัจจัยที่แสดง ถึงความเข้าใจในเรื่องความปวดและ
พฤติกรรมการจัดการความปวดของบุคคล หากบุคคล
เกิดความเข้าใจสูงก็จะรู้ว่าสิ่งใดถูก/สิ่งใดผิด สิ่งใด
ควรท�ำ/สิ่งใดไม่ควรท�ำ จึงส่งเสริมในการเลือกวิธีการ
ปฏิบตั แิ ละน�ำไปใช้สกู่ ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ซึง่ บุคคลแต่ละคนจะมีความรูใ้ นการจัดการความปวด
ทีแ่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า ความรู้
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการจั ด การ
ความปวด13-14 ทัศนคติต่อการจัด การความปวด
เป็นความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี อ่ ความ
ปวดและพฤติกรรมการจัดการความปวดในลักษณะ

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย พอใจ/ไม่พอใจ หากบุคคลมี
ทัศนคติทางลบจะมีแนวโน้มท�ำให้บคุ คลหลีกเลีย่ งหรือ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารจั ด การความปวดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า ทั ศ นคติ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความปวด14
การรับรูค้ วามสามารถตนเองต่อการจัดการความปวด
เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับ
ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมจัดการ
ความปวด หากบุคคลรับรู้ความสามารถตนเองใน
ระดับสูงจะมัน่ ใจว่าจะสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมได้ถกู
ต้องเหมาะสม ก็จะมีแนวโน้มปฏิบัติพฤติกรรมได้
มากกว่าบุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถตนเองระดับตํา่
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า การรั บ รู ้ ค วาม
สามารถตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การจัดการความปวด14
รายได้ของครัวเรือน เป็นรายได้ของครอบครัวที่
น�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินชีวติ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ ได้ ซึง่ รายได้ทมี่ ากจะเอือ้
อ�ำนวยให้บุคคลสะดวกที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ ดี ใ นการดู แ ลตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามที่
ต้องการ14 การเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นการรับรูข้ อง
บุคคลต่อความ สามารถในการเข้าถึงแหล่งประโยชน์
ทางสุขภาพ ได้รบั บริการด้านสุขภาพทัง้ ความเพียงพอ
ความสะดวก การจ่ายค่าบริการ และการยอมรับใน
การบริการที่มีอยู่ เมื่อบุคคลเข้าถึงทรัพยากรที่ช่วย
เอื้อในการปฏิบัติพฤติกรรมแล้ว ก็จะเกิดแรงจูงใจ
และสามารถพั ฒนาศั ก ยภาพที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมการจั ด การความปวดที่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การเข้าถึงแหล่ง
บริการสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การจัดการความปวด14
ปัจจัยสุดท้าย การสนับสนุนทางสังคม เป็นการ
รับรูข้ องบุคคลต่อการได้รบั ความช่วยเหลือและค�ำแนะ
น�ำจากเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว
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เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์ หากบุคคลได้รับ
แรงกระตุน้ หรือสนับสนุนให้บคุ คลเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติและน�ำไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรม อาทิ บุคคล
ได้รบั ค�ำแนะน�ำของทีถ่ กู ต้องเหมาะสมเกีย่ วกับการใช้
ยาแก้ปวดที่ไม่มีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงจะ
ท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรมการเลิกซื้อยาแก้ปวดมารับ
ประทานเอง หรือการสนับสนุนจากครอบครัว ท�ำให้
ความปวดที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการที่เหมาะสม13
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า การศึกษา
ส่วนใหญ่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
อาการปวดของกลุ่มผู้ป่วย ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา และ
ชาวสวนยางที่มีบริบทการท�ำงานที่แตกต่างกันกับ
ชาวสวนผลไม้ อีกทั้งยังเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันอาการปวด เกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ งานและ
รายได้ทไี่ ด้รบั ปีละหนึง่ ครัง้ ยังขาดความสนใจเกีย่ วกับ
การป้องกันอาการปวด ขาดความใส่ใจในการแก้ไข
ความปวด อีกทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายัง
ไม่พบการศึกษาที่กล่าวถึงปัจจัยและพฤติกรรมการ
จัดการความปวดในเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จึงยังไม่
สามารถสรุปเป็นความรู้ที่ชัดเจนได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการความปวดจากกลุ่มอาการผิด
ปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูกเนือ่ งจาก
การท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้” ในพื้นที่
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพชาวสวน โดยเกษตรกรในพืน้ ทีม่ ปี ญ
ั หา
กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
กระดูกจากการท�ำงานเป็นปัญหาสุขภาพเป็นอันดับ
1 คือ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2561-2562 คือ 301.91 และ 454.48 ตามล�ำดับ2
ผลการ ศึกษาจะท�ำให้พยาบาลชุมชนและบุคคลากร
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าใจพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
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อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การความปวดของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ที่สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการความ
ปวดที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ในการ
จัดการความปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
กล้ามเนือ้ และโครงสร้างกระดูกของเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดการเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่จะตามมา รวม
ถึงค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความปวดจากกลุ่มอาการ
ผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูกเนือ่ ง
จากการท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัด
จันทบุรี
2. เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการความ
ปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่างกระดูกเนื่องจากการท�ำงานของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การจัดการความปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทาง
ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูกเนื่องจากการ
ท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด ทัศนคติ
ต่ อ การจั ด การความปวด การรั บ รู ้ ค วามสามารถ
ตนเองต่อการจัดการความปวด รายได้ของครัวเรือน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม

สมมุติฐาน

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด ทัศนคติ
ต่ อ การจั ด การความปวด การรั บ รู ้ ค วามสามารถ
ตนเองต่อการจัดการความปวด รายได้ของครัวเรือน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม
สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการจัดการความ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

ปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่างกระดูกเนื่องจากการท�ำงานของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษานี้ได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
และการประเมิน ผลการด�ำเนินงาน (PRECEDEPROCEED MODEL)12 ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้เป็นก
รอบแนวคิดในการวางแผนและประเมินผลการด�ำเนิน
งานด้านสาธารณสุข โดยประยุกต์ในส่วนของ PRECEDE Framework เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของ
กลุ ่ ม เป้ า หมายผ่ า นการค้ น หาปั จ จั ย ทางด้ า น
พฤติกรรมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องและปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยน�ำ
(Predisposing Factor) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้

เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 2)
ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factor) เป็นปัจจัยทรัพยากร
ที่ อ� ำ นวยความสะดวกให้ บุ ค คลสามารถแสดง
พฤติกรรมได้ และ 3) ปัจจัยเสริม (Reinforcing
Factors) เป็นปัจจัย สนับสนุน หรือส่งเสริมให้บคุ คล
สามารถแสดงพฤติ ก รรมได้ ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมสุขภาพเหล่านี้จะน�ำไปเป็นข้อมูลในการ
วางแผนปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไป
เมื่อน�ำมาประยุกต์ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
สามารถจ�ำแนกปัจจัยที่มีแนวโน้มจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการความปวด ได้แก่ ความรู้เกี่ยว
กับการจัดการความปวด ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
ความปวด การรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองต่ อ การ
จัดการความปวด รายได้ของครัวเรือน การเข้าถึง
บริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ดังภาพที่ 1

ปัจจัยน�ำ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด
- ทัศนคติต่อการจัดการความปวด
- การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการจัดการความปวด
ปัจจัยเอื้อ
- รายได้ของครัวเรือน
- การเข้าถึงบริการสุขภาพ

พฤติกรรมการจัดการความปวด

ปัจจัยเสริม
- การสนับสนุนทางสังคม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ท� ำ นาย (Predictive Correlational
Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทอี่ าศัย
อยู ่ ใ นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ประมาณการจากจ� ำ นวน
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่มีรายชื่อในเขตความรับผิด
ชอบของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี15 ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 42,827 ราย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้า ได้แก่ 1) มีอายุ 20-59 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง 2) มีประสบการณ์การท�ำสวนผลไม้เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีขนึ้ ไป 3) ไม่มโี รคประจาํ ตัว
ที่ทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคมะเร็ง และ/หรือไม่มปี ระวัตกิ าร
ได้รับอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนื้อ เช่น กระดูกสันหลังเคลื่อนทับ
เส้นประสาท ความพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น
และ 4) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถเข้าใจและ
สื่อสารภาษาไทยได้
การก� ำ หนดขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ วิ จั ย
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (Alpha) ที่ .05 ค่า
อ�ำนาจการทดสอบ (Power of Test) ที่ .80 แต่
เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจัดการความปวดของชาวสวนผลไม้ที่
คล้ายคลึงมาก่อน ผู้วิจัยจึงก�ำหนดค่าขนาดอิทธิพล
(Effect Size) ระหว่างขนาดกลาง คือ .06 เมื่อเปิด
ตารางส�ำเร็จรูปส�ำหรับสถิติถดถอยพหุคูณของ Polit
and Beck16 ที่มีจำ� นวนตัวแปรต้น 6 ตัว ได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 218 คน ผู้วิจัยเพิ่มจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เพื่อป้องกันความไม่
สมบู ร ณ์ แ ละความคลาดเคลื่ อ นของข้ อ มู ล ดั ง นั้ น
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การวิจยั นีจ้ งึ มีกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 262 ราย ซึง่ กลุม่
ตัวอย่างได้มาจากการสุม่ หลายขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การ
สุ่มอ�ำเภอตัวอย่างในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 10
อ�ำเภอ ใช้วธิ จี บั ฉลากด้วยการสุม่ อย่างง่ายแบบไม่ใส่คนื
จ�ำนวน 5 อ�ำเภอ 2) การสุ่มต�ำบลตัวอย่าง ในแต่ละ
อ�ำเภอ ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ได้ต�ำบล
ตั ว อย่ า งที่ สุ ่ ม จ� ำ นวน 5 ต� ำ บล 3) การสุ ่ ม กลุ ่ ม
ตัวอย่าง ในแต่ละต�ำบล โดยประสานงานเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลจัดท�ำทะเบียนราย
ชื่ อ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ แ ละค� ำ นวณจ� ำ นวน
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ตามสัดส่วนและสุม่ อย่างง่าย
แบบไม่ใส่คืนจนได้ตามสัดส่วนที่ก�ำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ประกอบ
ด้วย 1) ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ของ
ครอบครัว และความเพียงพอของรายได้ และ 2)
ข้อมูลบริบทการท�ำสวนผลไม้ ได้แก่ ระยะเวลาการ
ท�ำสวนผลไม้ และกิจกรรมการท�ำสวนผลไม้
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความปวดของ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ใช้แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลมาตร
ฐานนอร์ดิค (Standard Nordic Questionnaires)
ของคู ริ น กา และคณะ17 มี ลั ก ษณะการวั ด เป็ น
แผนภาพให้ระบุตำ� แหน่งที่เกิดอาการปวด ในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมาและ 2) ข้อมูลระดับความรุนแรงของ
ความปวด ใช้มาตรวัดความปวดชนิดตัวเลข (Numeric rating scale) มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่มีขีด
แบ่งช่องเท่าๆกัน และมีหมายเลขก�ำกับตั้งแต่ 0-10
คะแนน คะแนนสูงแสดงว่า มีอาการปวดมากแบ่งช่วง
คะแนน ดังนี้ 1-3 คะแนน คือ ปวดระดับน้อย 4-6
คะแนน คือ ปวดระดับปานกลาง และ 7-10 คะแนน
คือ ปวดระดับมาก
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ส่ ว นที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ ป ั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความปวด ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
มีจำ� นวน 15 ข้อ ครอบคลุมเนือ้ หาเกีย่ วกับความปวด
(5 ข้อ) และพฤติกรรมการจัดการความปวด (10 ข้อ)
ลักษณะค�ำตอบมี 2 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-15
คะแนน ถ้าคะแนนสูงแสดงว่า เกษตรกรมีความรู้สูง
ส่วนการแปลผลเพือ่ การบรรยายมี 3 ระดับ คือ น้อย
กว่าร้อยละ 60, 60-79, และตั้งแต่ ร้อยละ 80
หมายถึ ง มี ค วามรู ้ ใ นระดั บ ตํ่ า ปานกลาง สู ง 18
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีคูเดอร์ริชาร์ดสัน สูตร KR-20
ได้เท่ากับ .84
2. แบบสั ม ภาษณ์ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการความปวด ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม มีจ�ำนวน 10 ข้อ ครอบคลุม 2 ด้าน
ได้แก่ ทัศนคติต่อความปวด (3 ข้อ) และทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการจัดการความปวด (7 ข้อ) ทั้งทัศนคติ
ทั้งในทางบวกและทางลบ ข้อค�ำถาม เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า มี 5 ตัวเลือก คะแนน 1-5 ประกอบ
ด้วย ข้อค�ำถามเชิงบวก (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อค�ำถาม
เชิงลบ (เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-50
คะแนน ถ้าคะแนนสูง แสดงว่า เกษตรกรมีทัศนคติ
ต่อการจัดการความปวดดี ส่วนการแปลผลเพื่อการ
บรรยายมี 3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยปรับฐานอยู่ในช่วง
1.00-2.33, 2.34-3.66 และ 3.67-5.00 หมายถึง
เกษตรกรมี ทั ศ นคติ ไ ม่ ดี ปานกลาง และดี ตาม
ล�ำดับ18 ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาค ได้เท่ากับ
.89
3. แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม

มีจำ� นวน 10 ข้อ ครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รักษาความปวด (5 ข้อ) และด้านการฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้
(5 ข้อ) ข้อค�ำ ถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ตัว
เลือก คะแนน 1-5 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง่ ) คะแนนรวม
อยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน ถ้าคะแนนสูง แสดงว่า
เกษตรกรมีการรับรูค้ วามสามารถตนเองมาก ส่วนการ
แปลผลเพื่อการบรรยายมี 3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยปรับ
ฐานอยู่ในช่วง 1.00-2.33, 2.34-3.66 และ 3.675.00 หมายถึง เกษตรกรมีการรับรู้ความสามารถใน
ระดั บ ไม่ ดี ปานกลาง และมาก ตามล� ำ ดั บ 18
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ได้เท่ากับ .93
4. แบบสัมภาษณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีจ�ำนวน
10 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเพียงพอ
(3 ข้อ) ด้านความสามารถในการไปแหล่งบริการ (2 ข้อ)
ด้านความสะดวกเมื่อไปใช้บริการ (2 ข้อ) ด้านความ
สามารถในการจ่ายค่าบริการ (1 ข้อ) และด้านการ
ยอมรับในการใช้บริการ (2 ข้อ) ข้อค�ำถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่ามี 5 ตัวเลือก คะแนน 1-5 (ยากมาก
ยาก ปานกลาง ง่าย และง่ายมาก) คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 10-50 คะแนน ถ้าคะแนนสูง แสดงว่า
เกษตรกรมีการเข้าถึงบริการสุขภาพง่าย ส่วนการแปล
ผลเพื่อการบรรยายมี 3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยปรับฐาน
อยู่ในช่วง 1.00-2.33, 2.34-3.66 และ 3.67-5.00
หมายถึง เกษตรกรมีการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับ
ยาก ปานกลาง และง่าย ตามล�ำดับ18 ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าครอนบาค ได้เท่ากับ .92
5. แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีจ�ำนวน
10 ข้อ ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ (2 ข้อ) ด้านข้อมูลข่าวสาร (3 ข้อ) ด้าน
ทรัพยากร (3 ข้อ) และด้านการประเมินผล (2 ข้อ)
ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ต่อการได้รับความช่วย

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research

เหลือและค�ำแนะน�ำเกี่ยว กับการจัดการความปวด
จากกลุม่ อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนือ้ และโครง
ร่างกระดูก จากเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อน และพยาบาลชุมชน ข้อค�ำถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า มี 3 ตัว เลือก (ไม่เคยได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม ได้รบั บางครัง้ และได้รบั เป็น
ประจ�ำ) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-30 คะแนน ถ้า
คะแนนสูง หมายถึง เกษตรกรได้รบั การสนับสนุนทาง
สั งคมมาก ส่ ว นการแปลผลเพื่อ การบรรยายมี 3
ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยปรับฐานอยู่ในช่วง 1.00-1.66,
1.67-2.33 และ 2.34-3.00 หมายถึง เกษตรกรได้
รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับน้อย ปานกลาง และ
มาก ตามล�ำดับ18 ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาค
ได้เท่ากับ .93
6. แบบสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมการจั ด การ
ความปวด ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
มีจำ� นวน 22 ข้อ ครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รักษาความปวด (11 ข้อ) และด้านการฟื้นฟูสภาพ
กล้ า มเนื้ อ (11 ข้ อ ) ข้ อ ค� ำ ถามเป็ น แบบมาตร
ประมาณค่า มี 5 ตัวเลือก (ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติ
นานๆ ครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง และ
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 22-110
คะแนน ถ้ า คะแนนสู ง หมายถึ ง มี ก ารปฏิ บั ติ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการความปวดดี ค่าเฉลี่ย
ปรับฐานอยู่ในช่วง 1.00-2.33, 2.34-3.66 และ
3.67-5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมที่เหมาะสมน้อย
ปานกลาง และมาก ตามล�ำดับ18 ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าครอนบาค ได้เท่ากับ .95
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือตรวจสอบความตรงของ
เนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน ได้แก่ แพทย์
ผู ้ มี ค วามเชี่ ยวชาญด้ า นเวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู 1 ท่ า น
อาจารย์พยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน 2 ท่าน และ
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาเวชปฏิบัติชุมชน 2
ท่าน ทุกเครือ่ งมืออยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ คือ .8018
หลั ง จานั้ น ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ทั ศ นคติ แบบ
สั ม ภาษณ์ ก ารรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเอง แบบ
สัมภาษณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพ แบบสัมภาษณ์การ
สนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ
จัดการความปวด ทดลองใช้กบั กลุม่ เกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 30 ราย แล้ว
น� ำ มาค� ำ นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ .89
.93 .92 .93 และ .95 ตามล�ำดับ ส่วนแบบสัมภาษณ์
ความรู้ ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วย
วิ ธี คู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น (Kuder-Richardson) สู ต ร
KR-20 ได้เท่ากับ .84
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากคณบดี ค ณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อนาย
แพทย์ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี แ ละ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หลัง
จากได้รบั การอนุมตั ิ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างตาม
คุณสมบัติที่ก�ำหนดพร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานใน
พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลตามเวลาที่ได้
นั ด หมาย แนะน� ำ ตนเอง ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และอธิบายขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย จึง
ด�ำเนินการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
ทัง้ นีแ้ บบสัมภาษณ์ทไี่ ด้ใช้รหัสแทนชือ่ และนามสกุลจริง
การให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ไปตาม
ความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง มีสิทธิ์ที่จะถอนตัว
หรือยกเลิกจากการวิจัย โดยน�ำเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม
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จริยธรรมการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้รบั การรับรองการท�ำวิจยั
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
(รหัสจริยธรรม 03-08-2562) และอนุญาตจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพืน้ ทีต่ วั อย่าง
เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ ี่
ก� ำ หนดพร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โ รง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยกลุ่มตัวอย่างเซ็น
ต์ใบยินยอมก่อนเก็บข้อมูล และสามารถออกจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ใช้รหัสแทนชื่อและ
นามสกุ ล จริ ง ถู ก เก็ บ ในซองกระดาษอย่ า งมิ ด ชิ ด
ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ค�ำตอบหรือข้อมูล
ทุกอย่างผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
และน�ำข้อมูลมาใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น
แบบสัมภาษณ์จะถูกท�ำลายภายหลังการวิจยั ได้ตพี มิ พ์
เผยแพร่แล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, M)
ค่ า เฉลี่ ย ภาพรวมหรื อ ค่ า เฉลี่ ย ที่ ป รั บ (Adjusted
mean, Madj) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, SD) ค่ามัธยฐาน (Median, Med) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range,
IQR) และใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก�ำหนดนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .05 ซึง่ ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้ ง
ต้นพบว่าเป็นไปตามข้อตกลงของการใช้สถิติถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 57.6) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 42.4)

มีอายุระหว่าง 20-59 ปี (Med = 47.0 , IQR =
15.25) ส่วนมากอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย (45-59 ปี)
(ร้อยละ 56.9) และมีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ
70.6) ประมาณครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา (ร้อยละ 49.2) โดยมีรายได้รวมของครอบครัว
ต่อปี ระหว่าง 20,000-8,000,000 บาท (Med =
200,000, IQR = 385,000) ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ
79.7) มีรายได้เพียงพอส�ำหรับรายจ่าย มีระยะเวลา
ระหว่าง 1-45 ปี (M = 14.0, S.D. = 10.66) อยู่
ในช่วง 1-10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 54.2) มีกิจกรรม
การท�ำสวนผลไม้ทเี่ สีย่ งต่อการเกิดกลุม่ อาการผิดปกติ
ทางระบบกล้ามเนือ้ และโครงร่างกระดูกโดย 5 อันดับ
แรกของกิจกรรมเสี่ยง ได้แก่ ออกแรงเป็นเวลานาน
มากกว่า 5 นาที (ร้อยละ 75.2) ทาํ งานคงทีม่ ากกว่า
20 นาที (ร้อยละ 73.7) บิดตัวหรือเอี้ยวตัวเสมอ
(ร้อยละ 73.3) ออกแรงในการบีบหรือจับของ (ร้อยละ
67.2) และเพ่งและจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน
มากกว่า 5 นาที (ร้อยละ 63.0)
2. ความปวด กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดตาม
ร่างกายตั้งแต่ 1-12 ต�ำแหน่ง (M = 3.15, S.D. =
3.60) โดยส่วนใหญ่มีความปวดหลายต�ำแหน่งร่วม
กัน (ร้อยละ 74.05) ซึ่งมีจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ปวด 1-3
ต�ำแหน่งมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 50.8) รองลงมา คือ 4-6
ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 34.7) 7-9 ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 9.5)
และ10-12 ต�ำแหน่ง (ร้อยละ 5.0) ตามล�ำดับ ทั้งนี้
ต�ำแหน่งที่พบอาการปวดมากที่สุด คือ น่อง (ร้อยละ
98.9) รองลงมา คือ หัวเข่า (ร้อยละ 97.8) หลังส่วน
ล่าง (ร้อยละ 96.9) สะโพก/ต้นขา (ร้อยละ 97.3)
และเท้า (ร้อยละ 94.3) ตามล�ำดับ ซึง่ แต่ละต�ำแหน่ง
จะมีระดับความปวดอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
ซึ่ ง เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ความปวดรบกวนการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันตัง้ แต่ระดับปานกลางถึงมาก
(ร้อยละ 46.1)
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ตารางที่ 1 	ค่าคะแนนความปวดและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับความปวดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนก
ตามระดับความปวดของร่างกาย (n = 262)
ตำ�แหน่งของร่างกาย ค่าคะแนนความปวด
น่อง
หัวเข่า
หลังส่วนล่าง
สะโพก/ ต้นขา
เท้า
คอ
หลังส่วนบน
มือ
แขนส่วนบน
ศอก
ไหล่
แขนส่วนล่าง

0-10
0-10
0-9
0-10
0-10
0-8
0-10
0-10
0-8
0-8
0-10
0-8

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามระดับความปวด
ไม่ปวด

น้อย

ปานกลาง

มาก

1.1
2.2
3.1
2.7
5.7
6.1
6.5
7.3
9.5
7.7
9.8
11.4

23.6
33.8
32.8
33.0
32.4
30.4
30.7
35.2
30.1
24.8
39.4
36.8

65.5
45.0
59.3
60.0
55.9
54.0
54.3
52.4
50.8
44.6
46.9
49.0

9.8
19.0
4.8
4.3
6.0
9.5
8.5
5.1
9.6
22.9
3.9
2.8

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความปวดภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M = 11.48, S.D. = 2.89) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการความปวดภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M = 30.53, S.D. = 2.81, Madj = 3.05)
มีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการจัดการความ
ปวดภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 36.96, S.D. =
6.88, Madj = 3.70) มีการเข้าถึงบริการสุขภาพภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (M = 37.52, S.D. = 6.58,
Madj = 3.75)

4. พฤติกรรมการจัดการความปวด กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการความปวดภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (M = 83.50, S.D. = 16.25,
Madj = 3.79) โดยพฤติกรรมด้านการรักษาความปวด
มีพฤติกรรมการจัดการความปวดที่มากกว่าด้านการ
ฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ (M = 43.13, S.D. = 8.32,
Madj = 3.92 และ M = 40.40, S.D. = 9.35, Madj
= 3.67) ดังตารางที่ 2 และกลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่
(ร้อยละ 53.8) มีพฤติกรรมการจัดการความปวดภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมด้านการรักษา
ความปวดอยู่ในระดับมาก มากกว่าด้านการฟื้นฟู
สภาพกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 68.3 และ ร้อยละ 50.8)
ดังตารางที่ 3

38

วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

ตารางที่ 2 	คะแนนที่คาดหวัง คะแนนจริง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยภาพรวมและแปลผลของกลุ่ม
ตัวอย่างตามพฤติกรรมการจัดการความปวดภาพรวมและรายด้าน (n = 262)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม
1. ด้านการรักษาความปวด
		 - การรักษาด้วยการใช้ยา
		 - การรักษาด้วยการไม่ใช้ยา
2. ด้านการฟืน้ ฟูสภาพกล้ามเนือ้
		 - การปรับเปลีย่ นท่าทางท�ำงาน
		 - การออกก�ำลังกาย
		 - การท�ำกายภาพบ�ำบัด
		 - การจัดการความเครียด

คะแนนที่ คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คาดหวัง
จริง
22-110
11-55
9-45
2-10
11-55
7-35
2-10
1-5
1-5

46-110
21-55
18-45
2-10
20-55
11-35
3-10
1-5
1-5

5. ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
จัดการความปวด
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ พบว่า
เป็นไปตามข้อตกลงการใช้สถิตเิ บือ้ งต้น ได้แก่ ตัวแปร
ตาม คือ พฤติกรรมการจัดการความปวดเป็น Interval
Scale และมีการแจกแจงปกติ ส่วนตัวแปรต้น ความ
รูเ้ กีย่ วกับการจัดการความปวด ทัศนคติตอ่ การจัดการ
ความปวด การรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองต่ อ การ
จัดการความปวด การเข้าถึงบริการสุขภาพและการ
สนับสนุนทางสังคม เป็น Interval scale ในขณะที่
รายได้ มี ก ารแจกแจงไม่ ป กติ จึ ง แปลงให้ อ ยู ่ ใ นรู ป
ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) คือ 0 เป็นรายได้
น้อย (< 200,000 บาท) 1 เป็นรายได้มาก (≥

83.50
43.13
36.52
6.60
40.40
25.27
7.45
3.67
4.01

S.D.
16.25
8.32
7.12
2.29
9.35
3.61
1.88
1.20
0.98

ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ภาพรวม
3.79
3.92
4.06
3.30
3.67
3.61
3.73
3.67
4.01

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

200,000 บาท) ทัง้ นี้ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามเป็น
อิสระต่อกัน ไม่มี Multicollinearity โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) พบว่า ไม่มตี วั แปรต้นคูใ่ ดทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กันเองในระดับสูง (ค่า r < .85)
นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการจัดการความปวดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถตนเอง (r = .662, p <
.001) การเข้าถึงบริการสุขภาพ (r = .592, p <
.001) การสนับสนุน ทางสังคม (r = .356, p <
.001) ความรู้ (r = .229, p < .001) และทัศนคติ
(r = .109, p < .05) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความปวดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (n = 262)
ตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการความปวด (Y)
ความรู้ (X1)
ทัศนคติ (X2)
การรับรู้ความสามารถตนเอง (X3)
รายได้ของครอบครัว (X4)
การเข้าถึงบริการสุขภาพ (X5)
การสนับสนุนทางสังคม (X6)

Y

X1

X2

1.00
.299***
.109*
.662***
-.187
.592***
.356***

1.00
.158** 1.00
.300*** .177**
-.345*** -.070
.201** .062
.164** .000

X3

X4

X5

X6

1.00
-.322*** 1.00
.736*** -.226*** 1.00
.345*** -.220*** .240*** 1.00

*p < .05 , ** p < .01, *** p < .001

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมการจัดการความปวดของเกษตรกรชาว สวน
ผลไม้ได้รอ้ ยละ 49.2 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (R2 = .492, R2adj = .484, F = 5.189, p < .05)
โดยพบว่า การรับรูค้ วามสามารถตนเองต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการความปวดของเกษตรกรชาวสวนผล
ไม้มากที่สุด (B = .406, p < .001) รองลงมา คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพ (B = .238, p < .01) การ
สนับสนุนทางสังคม (B = .142, p < .01) และความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด (B = .106, p < .05)
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4 และสามารถเขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
พฤติกรรมการจัดการความปวด = .406 (การรับรู้ความสามารถตนเอง)
		 + .238 (การเข้าถึงบริการสุขภาพ)
		 + .142 (การสนับสนุนทางสังคม) + .106 (ความรู้)
ตารางที่ 4 ค่าการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตัวท�ำนายพฤติกรรมการจัดการความปวดของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 262)
ตัวแปรที่เข้าสมการ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
การเข้าถึงบริการสุขภาพ
การสนับสนุนทางสังคม
ความรู้
ค่าคงที่

สัมประสิทธิ์ถดถอย
b
SE
Beta
.960
.588
12.205
.406
.513
11.964
.238
.598
11.767
.142
25.67
11.673
.106

R2 = .492 , R2adj = .484 , F = 5.189, p < .001

t

p-value

5.85
3.62
2.98
2.28
6.21

<.001
.001
.002
.024
<.001
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สรุปและอภิปรายผล

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงพรรณนาหาความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ท� ำ นายเกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมการจั ด การ
ความปวดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
จัดการความปวดจากกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูกจากการท�ำงานของ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จึงเป็นการศึกษาที่ช่วยเติม
เต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความ
ปวด ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ได้ดังนี้
1. 		ความปวดของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่
อาศัยในจังหวัดจันทบุรปี ระสบความทุกข์ทรมานจาก
ความปวด ซึง่ ส่วนใหญ่มคี วามปวดหลายต�ำแหน่งร่วม
กัน (ร้อยละ 74.05) บริเวณทีป่ วดมากทีส่ ดุ คือ น่อง
รองลง มาคือ หัวเข่า หลังส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา
และเท้า ตามล�ำดับ และทุกต�ำแหน่งมีระดับความ
ปวดเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ความปวดของผู ้ ป ระกอบอาชี พ อื่ น ที่ ป วดหลาย
ต�ำแหน่งร่วมกัน10 แต่มกี ารเรียงล�ำดับต�ำแหน่งทีป่ วด
แตกต่างกับ อาทิ ผู้ใช้แรงงานที่ปวดในต�ำแหน่งหลัง
ส่วนล่างมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ แขนส่วนบนและไหล่
ตามล�ำดับ19 เกษตรกรชาวนาปวดที่บริเวณหลังส่วน
ล่างมากที่สุด รองลงมา คือ เข่า และไหล่ ตาม
ล�ำดับ10 หรือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ปวดใน
ต�ำแหน่งข้อมือมากที่สุด รองลงมา คือ เข่า และหลัง
ส่วนบน ตามล�ำดับ11 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากบริบทการ
ท� ำ งานของแต่ ล ะอาชี พ แตกต่ า งกั น ถึ ง แม้ จ ะเป็ น
เกษตรกรเหมือนกัน โดยเกษตรกรชาวสวนผลไม้มี
กิจกรรมการท�ำงานที่ออกแรงเป็นเวลานานมากกว่า
5 นาที (ร้อยละ 75.2) ทํางานคงที่เป็นเวลานาน
(ร้อยละ 73.7) ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องรับนํ้าหนักของ
ร่างกายและมีการเกร็งกล้าม เนือ้ ตลอดเวลา จึงท�ำให้
มีอาการปวดบริเวณน่องหัวเข่า สะโพก/ต้นขา และ
เท้ามากกว่าต�ำแหน่งอื่น ประกอบกับงานท�ำสวนผล

ไม้กจ็ ะมีบดิ ตัวหรือเอีย้ วตัวเสมอ (ร้อยละ 73.3) หรือ
ออกแรงในการบีบหรือจับของ (ร้อยละ 67.2) เวลา
เก็ บ เกี่ ย วผลลิ ต ซึ่ ง กล้ า มเนื้ อ บริ เ วณหลั ง มี ก าร
เคลื่อนไหวหรือหดเกร็งอยู่บ่อยครั้ง จึงท�ำให้มีอาการ
ปวดบริเวณหลังส่วนล่างเป็นล�ำดับต้นๆ ซึง่ สอดคล้อง
กั บ เกษตรกรชาวนาที่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น กิ จ กรรมการ
ท�ำงานด้วยการก้มๆเงยๆในการด�ำนาหรือเก็บเกี่ยว
ผลผลิต10 จึงท�ำให้มอี าการปวดส่วนใหญ่อยูท่ บี่ ริเวณ
หลังน�ำมาก่อน สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการท�ำงาน
ที่มีบริบทของกิจกรรมที่แตกต่างกันในการท�ำงานส่ง
ผลให้มีความปวดในต�ำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป
อย่างไรก็ตาม อาการปวดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความปวด
ทีร่ บกวนการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันจนท�ำให้
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ต้องแสวงหาและตัดสินใจ
ปฏิบัติพฤติกรรมจัดการความปวดที่ก�ำลังเผชิญอยู่
2. พฤติกรรมการจัดการความปวดจากกลุ่ม
อาการผิ ด ปกติ ท างระบบกล้ า มเนื้ อ และโครงร่ า ง
กระดูกจากการท�ำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม
การใช้ยาที่เหมาะสมแสดงว่า บริบทพื้นที่ของจังหวัด
จันทบุรี การพัฒนามีความเจริญเข้าถึง ทัง้ การบริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว รวมทั้งมีประสบการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญกับปัญหาความปวดและการรบกวน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน ร่วมกับการอาศัย
อยู ่ ใ นสั ง คมที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เดียวกันและมีประสบการณ์ตอ้ งเผชิญกับปัญหาความ
ปวดคล้ า ยคลึ ง กั น จึ ง เกิ ด การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการจัดการความปวดทีเ่ หมาะสม เพือ่ ท�ำให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิม
นอกจากนี้พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ
ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี ประกอบด้ ว ยการจั ด การ
ความเครี ย ด การออกก� ำ ลั ง กาย และการท� ำ
กายภาพบ� ำ บั ด เนื่ อ งมาจากการเรี ย นรู ้ แ ละมี
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ประสบการณ์ในการบรรเทาความปวดหลากหลายวิธี
สะท้อนให้เห็นถึงชุมชนจันทบุรี ซึ่งมีแหล่งสนับสนุน
หลักเป็นบุคคลในครอบ ครัวที่มีความใกล้ชิดซึ่งกัน
และกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อเกิด
ปัญหาความเครียด รวมถึงการได้ รับข้อมูลการช่วย
เหลือและให้ก�ำลังใจ ส่วนวิธีการออกก�ำลังกายและ
การท�ำกายภาพบ�ำบัดเป็นวิธีที่เกษตรกรชาวสวนผล
ไม้ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการความ
ปวดที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการท� ำ งานของ
เกษตรกรทีม่ เี วลาน้อยและไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ด้วยการ
ใช้วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนองทั้งก่อนและ
หลังการท�ำงานสามารถปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านและ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อท�ำให้อาการปวดบรรเทาลงได้
รวดเร็วขึ้น จึงมีแนวโน้มที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้มี
ทักษะในการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องสมํ่า
เสมอ
ในขณะที่พฤติกรรมการไม่ใช้ยาและการปรับ
เปลี่ยนท่าทางอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการ
นวด และการประคบด้วยตนเงที่บ้านเป็นพฤติกรรม
ที่มีรายละเอียดซับซ้อนในการปฏิบัติและการเห็นผล
ลดอาการปวดค่อนข้างนาน ร่วมกับความเคยชินกับ
ท่าทางการท�ำงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง10 และกิจกรรมการท�ำ
สวนผลไม้ทเี่ สีย่ งต่อการเกิดความปวดอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ซาํ้ ๆเป็นระยะเวลานาน สืบเนือ่ งจากการเรียนรู้
และสามารถจั ด การอาการปวดให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
สามารถควบคุมได้
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ความปวดของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการจัดการ
ความปวด การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสนับสนุน
ทางสังคม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวด
เป็นปัจจัยที่สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการ
จัดการความปวดได้ (ร้อยละ 49.2) ถือเป็นอ�ำนาจ
การท�ำนายค่อนข้างสูง แสดงว่าปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นองค์
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ประกอบส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย กระตุ ้ น ให้ เ กษตรกร
ชาวสวนผลไม้มีพฤติกรรมการจัดการความปวดที่
เหมาะสมได้
การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการจัดการ
ความปวดของเกษตรกรเป็ น ตั ว แปรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการจั ด การความปวดมากที่ สุ ด เมื่ อ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในศักยภาพของตนเองที่
สามารถจัดการกับความปวดได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยน�ำ
ทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เป็น
หนึ่ ง ในปั จ จั ย น� ำ ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
สุขภาพ ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพตามความต้องการของแต่ละบุคคล
ซึง่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองในระดับสูง จะมีแนวโน้ม
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนเองทีด่ 13
ี
ร่วมกับเมื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้มีระบบบริการ
สุ ข ภาพในชุ ม ชนที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล
ความรู้ในการจัดบริการด้านการจัดการความปวด
จะช่วยพัฒนาความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ
ความปวดด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ เ กษตรกรชาวสวนผลไม้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากการสนับสนุนทางสังคม ทั้งการช่วย
เหลือด้านอารมณ์ สังคม ข้อมูลข่าวสารและ สิ่งของ
จากแหล่งสนับสนุนทางสังคม เช่น ครอบครัว พยาบาล
ุ ค่า ส่งผลให้
ชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ น�ำไปสูค่ วามรูส้ กึ มีคณ
เกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมตามค�ำแนะน�ำดังกล่าวได้รบั
การตอบสนองจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
จากบุคคลรอบข้าง13 ประเด็นสุดท้าย เมื่อเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้มคี วามรูใ้ นการจัดการความจะช่วยเติม
เต็มทักษะและองค์ความรูใ้ นการจัดการความปวด ซึง่
เป็นการกระตุน้ ปัจจัยภายในของเกษตรกรชาวสวนผล
ไม้ให้เกิดการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ จึงน�ำไปสู่การ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

แสดงออกเกี่ยวกับวิธีการจัดการความปวดที่แตกต่าง
กันออกไป14 ดังนัน้ จึงเป็นเหตุผลของการร่วมท�ำนาย
ของตัวแปรทั้ง 4 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
การวางแผนและการประเมินผลการด�ำเนินงาน12 ที่
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่ส�ำคัญใน
กรองแนวคิด คือ การรับรูค้ วามสามารถตนเองต่อการ
จั ด การความปวด การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ การ
สนับสนุนทางสังคมและความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความปวด อันจะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ตอ่ การเกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
3. ปัจจัยทีไ่ ม่สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรม
การจัดการความปวดของเกษตรกรชาวสวนผลไม้
ได้แก่ 1) ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความปวด อาจ
เนื่องมาจากความชอบหรือไม่ชอบ ร่วมกับเพศ อายุ
วัฒนธรรม ความรู้ ประสบการณ์ความปวดในอดีต
และข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้รับจากสื่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยน แปลงไป และอิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง จึง
ท�ำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้รับรู้ทัศนคติจากแหล่ง
ต่างๆ หลากหลายขึ้นไม่แตกต่างกัน 2) รายได้ของ
ครัวเรือน อาจเนือ่ งมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป รายได้หลักของเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้มีความแตกต่างในแต่ละปีและมีความแตกต่าง
ของรายได้มาก แต่รายได้ก็ไม่อาจอธิบายความแตก
ต่างของพฤติกรรมการจัดการความปวดได้ครอบคลุม
เนือ่ งจากยังมีปจั จัยแหล่งข้อมูลความรูท้ บี่ คุ คลทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสื่อต่างๆ และระบบหลัก
ประกันสุขภาพที่เอื้อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้เท่าเทียมกัน จึงท�ำให้ปจั จัยทัศนคติและราย
ได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะอธิบายพฤติกรรมการจัดการความ
ปวดได้
การศึกษานีก้ ลุม่ ตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกทุเรียน
เงาะ และมังคุด ซึ่งอาจมีบริบทการท�ำงานที่มีความ
แตกต่างจากเกษตรกรกลุ่มอื่นที่ปลูกล�ำไย ส้ม และ

ข้าวโพด ดังนัน้ นักวิจยั ทีจ่ ะน�ำผลการวิจยั ไปใช้อา้ งอิง
ต้องเข้าใจว่าบริบทการท�ำงานมีความคล้ายคลึงกัน
หรือไม่ เพื่อน�ำไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

ข้ อ เสนอแนะการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1. พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนและบุ ค ลากร
สาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการจัดการความ
ปวดทีส่ งู ขึน้ โดยสร้างความตระหนักในการเพิม่ ความ
มั่นใจในการรับรู้ความสามารถตนเอง ร่วมกับการ
พัฒนาแหล่งบริการสุขภาพให้สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ง่าย เพิ่มแหล่งสนับสนุนร่วมกับการเพิ่ม
ทักษะของครอบครัวในการจัดการความปวดและเพิม่
ความรู้ในการจัดการความปวดที่ถูกต้องเหมาะสม
ด้วยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเวที
เสวนาทางด้านการจัดการความปวดให้ครอบครัว
บุ ค คลในชุ ม ชน เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ
สนับสนุนการเพิ่มการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการ
ความปวดที่เหมาะสม
2. ผู ้ บ ริ ห ารสามาร ถน� ำ ผลการท� ำ นาย
พฤติกรรมการจัดการความปวด ไปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการก�ำหนดนโยบายในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยมีการชี้แจงและร่วมมือ
กับบุคลากรสาธารณสุขในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานอย่างชัดเจนต่อการเอื้อในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ รวมทั้งน�ำข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ปรับใช้ในการบริการเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในการเพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเอง
การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและ
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ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการความปวดในกลุม่ เกษตรกร
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการจัดการความปวด
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ เวชระเบียนผู้ป่วยใน ระหว่างปี 2557-2560 รวม 175 ฉบับ
ประกอบด้วยเวชระเบียนทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้มและมีใบรายงานอุบตั กิ ารณ์ทมี่ ขี อ้ มูลครบถ้วน 76 ฉบับ
และเวชระเบียนที่ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม 99 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องของเนือ้ หา เท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่มีอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.6) อยู่ในช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 94.7 ไม่มีประวัติการพลัดตกหกล้มภายใน 1 ปี ผู้ป่วยทุกคนมีภาวะโรคร่วม ร้อยละ
82.9 ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเมื่อแรกรับ เกิดการพลักตกหกล้มในช่วงเวรเช้ามาก
ที่สุด ร้อยละ 31.1 โดยร้อยละ 50 เกิดการพลัดตกหกล้มที่ข้างเตียง หลังการเกิดอุบัติการณ์ ผู้ป่วยร้อยละ
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*** พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี
* Master of Nursing Program, Students Nursing Administration Program, Department of Nursing, Sukhothai Thammathirat University
** Associate Professor, Department of Nursing, Sukhothai Thammathirat University
*** Professional Nursing Specialist, Rajavithi Hospital
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53.9 ไม่บาดเจ็บแต่ต้องเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของ
ผู้ป่วยในอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ภาวะโรคร่วมทางระบบประสาทและสมอง (OR 2.96;
95%CI: 1.11 - 7.89) ภาวะโรคร่วมของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (OR 2.45; 95%CI: 1.20- 5.01) และ
ภาวะโรคร่วมทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (OR 0.49; 95%CI: 0.25- 0.94)
สรุป: ผลการศึกษานี้สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยให้ความส�ำคัญกับการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยที่มีภาวะ
โรคร่วมทางระบบประสาทและสมองและ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ค�ำส�ำคัญ: การพลัดตกหกล้ม ผู้ป่วยใน ภาวะโรคร่วม
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ABSTRACT
This research aimed to investigate the factors affecting fall of in-patients at a regional hospital in Bangkok Metropolis. The total number of 175 in-patients’ medical records of the regional hospital during the fiscal years 2014-2017 were recruited into the study. There were
seventy-six incident reports of falls during admission, and ninety-nine records which were not
found those falls. The research instruments, developed by researcher was factors influencing
accidental falls of in-patients records. Content validity was examined by three experts. The index
of item-objective congruence was 1.00. Data were analyzed by descriptive statistics and binary
logistic regression analysis.
The results showed that about a half of the fallen patients (56.6%) were older than 60
years. Ninety-four percent (94.7%) had no fallen history within 1 year. All of them reported comorbid diseases. About four part fifth (82.9 percent) of the fallen patients received risk assessment for falls during admission. The highest occurrence of falls (31.1%) was morning shift. Half
of them failed at the bedside. The majority of them reported closed observation without severe
injuries. Co-morbidity of the patients including nervous system and brain, musculoskeletal system
and cerebrovascular system showed statistically significantly predicted of falls. Patients with these
co-morbidity tended to fall 2.96, 2.45, and 0.49 times which were more than those who did
not have diseases, respectively (OR 2.96; 95%CI: 1.11 - 7.89, OR 2.45; 95%CI: 1.20- 5.01,
OR 0.49; 95%CI: 0.25- 0.94: p <0.05).
Conclusion: The results of this study supported to develop practice guidelines for fall prevention in the hospitals focusing on in-patients with co-morbidity in nervous system and brain,
musculoskeletal system.
Keywords: Fall, In-Patient, Co-Morbidity
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยขณะรับการรักษา
ในโรงพยาบาลเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส�ำคัญ
และเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บ
และต้ องอยู ่ โ รงพยาบาลนานขึ้น1 ส่ง ผลให้สถาน
บริการสุขภาพทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับการเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้ม องค์การอนามัยโลก2 มีนโยบาย
ด้านการรักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (International Patient Safety Goals) โดย
เฉพาะการพลั ด ตกหกล้ ม ถู ก ก� ำ หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
คุณภาพทางการพยาบาลทีส่ ำ� คัญ เช่นเดียวกับ Joint
Commission International3 ที่ได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยโดยให้การพลัดตกหกล้มเป็น 1 ใน 6
ของเหตุการณ์ส�ำคัญที่โรงพยาบาลต้องเฝ้าระวังจาก
สถิติของ Agency for Healthcare Research and
Quality ในปี 2555 พบว่ามีผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เกิ ด การพลั ด ตกหกล้ ม ประมาณ 700,000 –
1,000,000 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3 ของผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาล โดยพบสูงสุดในหอผู้ป่วย อายุรกรรม
จ�ำนวน 3.56 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน ตํา่ สุดในหอผูป้ ว่ ย
ศัลยกรรม และพบว่าร้อยละ 25 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดการ
พลั ด ตกหกล้ มได้ รั บบาดเจ็บ ส่ง ผลให้ผู้ป่ว ยต้อ ง
นอนโรงพยาบาลนานขึน้ เฉลีย่ 6.3 วัน โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ดูแลรักษาพยาบาลต่อรายเฉลี่ย 14,000 เหรียญ
สหรัฐฯ จากสถิติใน ค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2020 พบ
ว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการพลัดตกหกล้มมีแนวโน้มสูง
ขึ้นเกือบ 1.5 เท่าคือจาก 27.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เป็น 43.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ4 เช่นเดียวกับประเทศ
ออสเตรเลีย โรงพยาบาลภายใต้การรับรองของ The
Joanna Briggs Institute ได้กำ� หนดให้การพลัดตก
หกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ใช้ในการประเมินและรับรองคุณภาพ โดย
พบว่าอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มเกิดขึ้นในทุกช่วง
อายุ และอันตรายจากการพลัดตกหกล้มนัน้ ยังขึน้ อยู่

กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการมองเห็น
(Eyesight) ความสมดุล (Balance) ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (Muscle Strength) ความหนาแน่นของ
มวลกระดูก (Bone Density) และการใช้ยา (Medication Use)5
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยการพลั ด ตกหกล  ม เป็ น
เป้าหมายที่สำ� คัญในการดูแลดานความปลอดภัยของ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยถูกก�ำหนด
ให้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส� ำ คั ญ ในด้ า นคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(สรพ.)6 นอกจากนี้กองการพยาบาลก�ำหนดให้การ
พลั ด ตกหกล้ ม เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ชี้ วั ด ที่ ส� ำ คั ญ ของ
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับ
เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้มีอัตราการพลัดตกหกล้มให้ตํ่ากว่า 0.15
ครั้ง/1,000 วันนอน 7 การพลัดตกหกล้มจึงเป็น
อุบตั กิ ารณ์ทสี่ ถานบริการสุขภาพทุกแห่งเฝ้าระวังและ
ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง จากสถิติพลัดตกหกล้มของ
โรงพยาบาลของรั ฐ แห่ ง หนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าในปีงบประมาณ 2560 มีอบุ ตั กิ ารณ์
พลัดตกหกล้ม 0.47 ครั้งต่อ 1,000 วันนอน7 โดย
ร้อยละ 40 เกิดเหตุบริเวณทางเดินในหอผู้ป่วย และ
ร้อยละ 42 เกิดขึ้นในเวรเช้า ซึ่งแตกต่างจากการ
ศึกษาอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่ ของ รัตนาพร ทามี และคณะ8 ทีพ่ บ
ว่าเกิดอุบัติการณ์บริเวณข้างเตียงผู้ป่วยมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 38 โดยเกิดในเวรดึกมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37 ลักษณะการเกิดอุบัติการณการพลัดตก
หกล  ม อาจมี ค วามแตกต  า งกั น ตามประเภทโรง
พยาบาล และลักษณะของผูปวยที่เข้ารับการรักษา
การพลัดตกหกล้มส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการศึกษาของ
Zhao YL, Kim H9 พบว่าภายหลังเกิดการพลัดตก
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หกล้มมีผู้ป่วยรอยละ30-50 ไดรับบาดเจ็บเล็กน้อย
เชน ฟกชํ้าหรือมีบาดแผลที่ผิวหนังร้อยละ 10-15
ไดรับบาดเจ็บรุนแรงเชน กระดูกหักหรือสมองไดรับ
บาดเจ็บ โดยผูป้ ว่ ยทีพ่ ลัดตกหกล้มพบว่ารอยละ 1-2
มีกระดูกสะโพกหัก ท�ำให้เกิดความเจ็บปวด ความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลง ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
สง ผลให้ผปู้ ว่ ยลดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวลง ไมเ ขา รว
มกิจกรรมทางสังคม การรักษาทางเวชศาสตรฟ น ฟูทาํ
ไดย ากมากขึน้ และเกิดเปนภาวะพึง่ พาไมสามารถชวย
เหลือตัวเอง ไดส่งผลสูจํานวนวันนอนโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้น คาใชจายในการรักษาพยาบาล และการ
ใชทรัพยากรมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการพลัดตกหกล้ม
ส่งผลให้เกิดความเสียหายทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
ทรัพย์สินกับผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ให้บริการ
จากการทบทวนวรรณกรรม 10-11,13 พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพลัดตกหกล้ม มีทั้งปัจจัย
ภายใน (Intrinsic Factors) ได้ แ ก่ อายุ เพศ
ประวัตกิ ารพลัดตกหกล้มภายใน 1 ปี ภาวะการเจ็บป่วย
ขณะเข้ารับการรักษา การได้รับการประเมินความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม โรคเรื้อรังหรือการเกิด
ภาวะโรคร่วมขณะเข้ารับการรักษา ความแข็งแรงและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ท่าทางการเดิน ผิดปกติ
การทรงตัวบกพร่อง ความผิดปกติต่อการรับรู้ ความ
บกพร่องในการมองเห็นและยาที่ได้รับ และปัจจัย
ภายนอก (Extrinsic Factors) ได้แก่ ลักษณะหน่วยงาน
สถานที่เกิดอุบัติการณ์ ช่วงเวลา กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ขณะเกิดการพลัดตกหกล้ม สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นอันตราย
เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ พรมปูพื้นในห้องผู้ป่วย
ทางเดินลาดชัน พื้นต่างระดับ พื้นลื่น ห้องนํ้าขาด
อุปกรณ์ช่วยยึดจับ ขาดสัญญาณขอความช่วยเหลือ
รถเข็นนั่งไม่มีที่ล็อค ตลอดจนการสวมใส่รองเท้าที่
พื้นรองเท้าบางเกินไป เป็นต้น จากการศึกษาของ
Loria G, Bhargava10 ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ พบว่า
อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน

49

สูงถึงร้อยละ 78 มี เกิดจากปัจจัยภายนอกร้อยละ
14 และเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถป้องกันได้เพียง ร้อยละ 8 ดังนั้นการศึกษา
ปัจจัยอันเป็นสาเหตุของการพลัดตกหกล้มทีส่ ามารถ
ป้องกันได้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้อุบัติการณ์ลดลง
โรงพยาบาลทีศ่ กึ ษาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
มีนโยบายส�ำคัญโดยยึดหลักความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
จากรายงานของคณะกรรมการความเสี่ ย งของ
โรงพยาบาลปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่าอุบัติ การณ์
การพลัดตกหกล้มเป็น 1 ใน 5 อุบตั กิ ารณ์อนั ดับแรก
ที่พบบ่อยของโรงพยาบาล7 โดยพบอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้มในทุกแผนก ทั้งหอผู้ป่วยพิเศษและ
สามัญ ในทุกช่วงเวลาทั้งเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก
ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บตั้งแต่การบาดเจ็บเล็ก
น้อย เช่นเกิดรอยฟกชํา้ แผลถลอกหรือฉีกขาดจนอาจ
ส่งผลต่อการด�ำ เนินของโรคที่รุนแรงขึ้น แม้ว่าใน
ปี พ.ศ. 2553-2557 จะมีการด�ำเนินการพัฒนาแนว
ปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และป้องกัน ผู้ป่วยพลัดตก
หกล้มหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาการใช้แนวปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม โดยมี
การน�ำเครื่องมือประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มมาประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
เช่น แบบประเมินของ Morse Fall Scale (MFS),
Hendrich II Fall Risk Model (HFRM II), St.
Thomas Risk Assessment Tool และ Downton
Index เป็นต้น มาปรับใช้ แต่ยังคงมีอุบัติการณ์พลัด
ตกหกล้มเกินเกณฑ์ที่เครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่ม
สถาบันแพทย ศาสตร์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และ
พบข้อจ�ำกัดว่าแบบประเมินภาวะเสีย่ งต่อการพลัดตก
หกล้มเหล่านี้ อาจใช้ได้ดใี นสถานทีห่ นึง่ แต่ไม่เหมาะสม
กับสถานทีอ่ กี ทีห่ นึง่ ได้ เนือ่ งจากสถานที่ สิง่ แวดล้อม
ลักษณะผูป้ ว่ ย และทีมผูด้ แู ลแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของธารทิพย์ ตนตรงและคณะ11 ที่พบว่า
เมื่อมีการพัฒนาแนวทางประเมินความเสี่ยงต่อการ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

พลัดพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยตามบริบทของหน่วย
งานท�ำให้อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มลดลงจาก 0.31
ครั้งต่อ 1,000 วันนอนเหลือ 0.14 ครั้งต่อ 1,000
วันนอนจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยตระหนักถึงความ
ส�ำคัญชองการพลัดตกหกล้ม จึงได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อ
น�ำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการพลัด
ตกหกล้ ม เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของ อายุ เพศ การเกิดภาวะ
โรคร่ ว มของระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบ
ประสาทและสมอง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และ
ระบบสมดุลกรดด่างและเกลือแร่ ประเภทของหอผู้
ป่วย ต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับไว้ในรักษา
ในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศู น ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานการวิจัย

อายุ เพศ การเกิดภาวะโรคร่วมของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบสมดุลกรดด่างและ
เกลือแร่ และประเภทของหอผู้ป่วยสามารถร่วมกัน
ท�ำนายการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้ในรักษาใน
โรงพยาบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย พัฒนาจากแนวคิด
ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของ Morse Fall
Scale (MFS), Hendrich II Fall Risk Model
(HFRM II), St. Thomas Risk Assessment Tool
และ Downton Index ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่คาดว่าจะสามารถท�ำนาย
การพลั ด ตกหกล้ ม ของผู ้ ป ่ ว ยที่ รั บ ไว้ รั ก ษาในโรง
พยาบาล ประกอบด้วย อายุ เพศ การเกิดภาวะโรค
ร่วมของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท
และสมอง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบ
สมดุลกรดด่างและเกลือแร่ และประเภทของหอผูป้ ว่ ย
ดังแสดงในภาพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้ม

อายุ
เพศ
การเกิดภาวะโรคร่วม ในระบบต่อไปนี้
• ระบบหัวใจและหลอดเลือด
• ระบบประสาทและสมอง
• ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
• ระบบสมดุลกรดด่างและเกลือแร่
ประเภทของหอผู้ป่วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย
ที่รับไว้ในรักษาในโรงพยาบาล
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบศึกษาย้อนหลัง
(Retrospective Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรั ก ษาเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยใน ของโรงพยาบาลที่ ศึ ก ษา
ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 ทัง้ หมด จ�ำนวน
149,044 ฉบับ
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป G* Power ค�ำนวณค่า Odd Ratio จาก
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม ในกลุ่มโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ใ นเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลกลุ ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย7 ค�ำนวณค่า Odd
Ratio เท่ากับ 3.55 ก�ำหนดค่าแอลฟาเท่ากับ 0.05
Power เท่ากับ 0.95 ค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้ 159
ฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
จึงเพิม่ ขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมจ�ำนวน 175
ฉบั บ ประกอบด้ ว ย เวชระเบียนของผู้ป่ว ยที่มีใบ
รายงานอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม และบันทึกข้อมูล
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาจ�ำนวน 76 ฉบับ และเวช
ระเบียนของผูป้ ว่ ยในทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในช่วงเวลาเดียวกับผูป้ ว่ ยในกลุม่ ศึกษาทีไ่ ม่มรี าย งาน
อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มซึ่ง เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
จ�ำนวน 99 ฉบับ ผู้วิจัยจับคู่ (Matching) ให้กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ มีอายุของผูป้ ว่ ยใกล้เคียงกัน และ
เป็นผู้ป่วยในแผนกและหอผู้ป่วยเดียวกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ย
ใน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม และ
อ้างอิงตามแบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มมาของ Hendrich II Fall Risk Model (HFRM
II) เป็นแบบเลือกตอบ มี หรือไม่มี และเติมค�ำ จ�ำนวน
13 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลหอ
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ผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์ จ�ำนวน 5 ข้อ
ได้แก่ 1) ชื่อแผนก 2) ประเภทหอผู้ป่วย 3) เวร
(เช้า บ่าย ดึก) 4) จ�ำนวนบุคลากรและจ�ำนวนผู้ป่วย
ในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติการณ์และ 5) เวลาที่เกิดอุบัติ
การณ์ และส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการ
พลัดตกหกล้ม จ�ำนวน 8 ข้อ ประกอบ ด้วย 1) เพศ
2) อายุ 3) การเกิดภาวะโรคร่วมและความ สามารถ
ในการมองเห็น 4) ประวัติการพลัดตกหกล้มภายใน
1 ปี 5) คะแนนการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มของผู้ป่วยก่อนเกิดอุบัติการณ์ 6) สถานที่
เกิดอุบัติการณ์ 7) กิจกรรมของผู้ป่วยขณะเกิดอุบัติ
การณ์ 8) การประเมินผูป้ ว่ ยหลังเกิดอุบตั กิ ารณ์พลัด
ตกหกล้ม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ างการพยาบาลจ�ำนวน 3
คน ค�ำนวณ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา12 (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้
เท่ากับ 1

จริยธรรมการวิจัย

โครงการวิจยั ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องสาขา
วิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช เลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
และจากคณะกรรมการวิจยั และจริยธรรมการวิจยั โรง
พยาบาลทีศ่ กึ ษาเลขที่ 61132 ลงวันที่ 10 กันยายน
2561 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ ศูนย์
บริหารจัดการความเสีย่ งและกลุม่ งานเวชระเบียนของ
โรงพยาบาล บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในแบบบันทึกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยไม่มีการระบุชื่อหรือข้อมูลใดๆ ที่
สามารถเปิดเผยตัวผูป้ ว่ ย และไม่นำ� เอกสารใดๆ ของ
โรงพยาบาลออกจากสถานที่ที่บันทึกข้อมูล
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วิธีเก็บรวมรวมข้อมูล

หลั ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และได้รับอนุญาตจากผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่ศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
1. ติดต่อขอรับใบรายงานอุบัติการณ์พลัดตก
หกล้ม ในช่วง 4 ปีย้อนหลัง คือ ปีงบประมาณ
2557-2560 คัดเลือกฉบับทีบ่ นั ทึกข้อมูลสมบูรณ์ ได้
จ�ำนวน 76 ฉบับ
2. ติดต่อขอรับเวชระเบียนของกลุ่มตัวอย่างที่
มีรายงานอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม (กลุ่มศึกษา)
จ�ำนวน 76 ฉบับ บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกปัจจัย
เสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน
ทุกข้อ
3. คัดเลือกเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่รับการ
รักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกับกลุม่ ศึกษาที่
ไม่มีรายงานอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม (กลุ่มเปรียบ
เทียบ) จากเวชระเบียบผู้ป่วยในแผนกและหอผู้ป่วย
เดียวกันกับกลุม่ ศึกษา และผูป้ ว่ ยมีอายุแตกต่างกันไม่
เกิน 5 ปี โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกปัจจัยเสีย่ ง
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ยใน โดยไม่
บันทึก ส่วนที่ 1 ข้อ 3-5 และส่วนที่ 2 ข้อ 6-8 ได้
เวชระเบียนที่มีข้อมูลสมบูรณ์จ�ำนวน 99 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (Binary Logistic
Regression) ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05

ผลการวิจัย

ข้อมูลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการพลัดตกหกล้มใน
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ศึกษา จากการ ศึกษาพบ
ว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งของอุบัติการณ์ (ร้อยละ 55.3)
เกิดในหอผู้ป่วยพิเศษแผนกอายุรกรรม และแผนก
ศัลยกรรมสูงสุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 27.6)
ส่ ว นแผนกที่ มี อุ บั ติ ก ารณ์ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ แผนกศั ล ย
กรรมประสาทและสมอง (ร้อยละ 2.7) ผู้ป่วยที่เกิด
อุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้มส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่า 60
ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ผูป้ ว่ ย
ทั้งหมดมีภาวะโรคร่วม 2 ชนิดมากที่สุด ภาวะโรค
ร่วมที่พบมาก 3 อันดับแรกคือ ภาวะโรคร่วมของ
ระบบกระดูกกล้ามเนื้อ สมดุลกรดด่างเกลือแร่ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และพบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 98.7) ไม่เคยได้รบั การตรวจความสามารถในการ
มอง เห็น ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ส่วนใหญ่ได้รบั การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในวันแรกที่รับการ
รักษาในโรงพยาบาล และในกลุ่มที่มีอุบัติการณ์พลัด
ตกหกล้ม พบว่าได้รับการประเมินร้อยละ 82.9 โดย
เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ร้อยละ15.8 ความเสีย่ งตาํ่
ร้อยละ 67.1ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 175)
ปัจจัย

กลุ่มศึกษา (n=76)
จ�ำนวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จ�ำนวน
ร้อยละ

หอผู้ป่วย
		 พิเศษ
		 สามัญ

42
34

55.3
44.7

54
46

54
46

แผนก
		 อายุรกรรม
		 ศัลยกรรม
		 สูติ-นรีเวช
		 ศัลยกรรมกระดูก
		 หู คอ จมูก
		 รังสีรักษา
		 ศัลยกรรมประสาทและสมอง

21
21
13
12
4
3
2

27.6
27.6
17.1
15.8
5.3
3.9
2.7

23
38
15
12
5
5
2

23
38
15
12
5
5
2

อายุ
		 < 20
		 20 – 40
		 41 – 60
		 >60

0
13
20
43

0
17.1
26.3
56.6

1
18
38
43

1.0
58.1
65.5
50.0

อายุเฉลี่ย 61.02 S.D.18.23
เพศ
		 หญิง
		 ชาย

45
31

โรคร่วมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล*
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
57
สมดุลกรด-ด่าง และเกลือแร่
57
ระบบประสาทและสมอง
15
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
26
ความบกพร่องทางสายตา
3

อายุเฉลี่ย 57.30 S.D.17.74

59.2
40.8

49
51

49.0
51.0

75.0
75.0
19.8
34.2
3.9

54
72
8
56
0

54.0
72.0
8.0
56.0
0

จ�ำนวนโรคร่วม
1 โรค

15

19.7

34

34.0

2 โรค

42

55.3

43

43.0

มากกว่าหรือเท่ากับ 3

19

25.0

23

23.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มศึกษา
จ�ำนวน
ประวัติการพลัดตกหกล้มภายใน 1 ปี
72
		 ไม่เคย
		 เคย
4
ปัจจัย

(n=76)
ร้อยละ
94.7
5.3

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=100)
จ�ำนวน
ร้อยละ
100
0

ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในวันแรกที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
16
ไม่ได้รับการประเมิน
17.1
13
84
82.9
63
ได้รับการประเมิน
24
15.8
		 เสี่ยงมาก
12
60
67.1
51
		 เสี่ยงน้อย
0
0
0
		 ไม่มีความเสี่ยง
รวม
76
100
100

100.0
0
16.0
84.0
24.0
60.0
0
100

*ผู้ป่วย 1 ราย มีโรคร่วมได้มากกว่า 1 โรค

เมื่อจ�ำแนกตามช่วงเวลาการเกิดอุบัติการณ์พบ
ว่า เกิดในเวรเช้ามากที่สุด ร้อยละ 72.3 รองลง มา
ในเวรบ่ายและเวรดึกร้อยละ 21.1 และ 6.6 ตาม
ล�ำดับ โดยร้อยละ 50 เกิดบริเวณข้างเตียง รองลงมา
คือบริเวณห้องนํ้าและทางเดิน คิดเป็นร้อยละ 32.9
และ 17.1 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ไม่มีการบาดเจ็บแต่
ต้องเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลงร้อยละ 53.9 รองลง
มามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยต้องให้การปฐมพยาบาล
ร้อยละ 44.8 และมีการบาดเจ็บที่รุนแรงร้อยละ 1.3
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพลั ด ตกหกล้ ม ของ
ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา พบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการพลัดตกหกล้มของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลทางบวกที่ท�ำให้เกิดอุบัติการณ์การพลัดตก
หกล้มเพิ่มขึ้น (ค่า odd ratio > 1) ได้แก่ ภาวะโรค
ร่วมในระบบประสาทและสมอง ภาวะโรคร่วมใน
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ โดยผูป้ ว่ ยทีภ่ าวะโรคร่วม
ทางระบบประสาทและสมอง มีโอกาสเกิดอุบตั กิ ารณ์

พลัดตกหกล้มสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะนี้ ถึง 2.96
เท่า (OR 2.96; 95%CI: 1.11 ถึง 7.89) และผูป้ ว่ ย
ที่มีภาวะโรคร่วมของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมี
โอกาสเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มสูงกว่าผู้ป่วยที่
ไม่มีภาวะนี้ถึง 2.5 เท่า (OR 2.45; 95%CI: 1.20
ถึง 5.01) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางลบทีท่ ำ� ให้อบุ ตั กิ ารณ์
การพลัดตกหกล้มลดลง (ค่า odd ratio < 1) ได้แก่
ภาวะโรคร่วม ด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่า
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะโรคร่วมของระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มน้อยกว่าผู้ป่วย
ที่ไม่มีภาวะนี้ 0.5 เท่า (OR 0.49;95%CI: 0.25
ถึง 0.94) โดยสมการนี้สามารถท�ำนายการพลัดตก
หกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ศึกษาได้ถูกต้อง
ร้อยละ 66.9 ทั้งนี้อายุ เพศ ภาวะโรคร่วมด้านความ
สมดุลกรดด่างและเกลือแร่ และประเภทหน่วยงาน
ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพลั ด ตกหกล้ ม ของผู ้ ป ่ ว ยใน
โรงพยาบาลทีศ่ กึ ษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน

ปัจจัย
อายุ
เพศ
ภาวะโรคร่วมในระบบหัวใจและ
		 หลอดเลือด
ภาวะโรคร่วมในระบบประสาท
		 และสมอง
ภาวะโรคร่วมในระบบกระดูก
		 และกล้ามเนื้อ
ภาวะโรคร่วมด้านความสมดุล
		 กรดด่างและเกลือแร่
ประเภทหน่วยงาน
Constant

B

S.E

Wald

Sig.

Exp (B)

95%C.I.for
EXP(B)
Lower

Upper

.018
.367
-.722

.010
.344
.336

3.641
1.141
4.617

.056
.286
.032

1.018
1.443
.486*

1.001
.736
.252

1.039
2.831
.939

1.087

.499

4.735

.030 2.964*

1.114

7.890

.896

.365

6.015

.014 2.450*

1.197

5.014

.259

.387

.448

.503

1.295

.607

2.763

.308
-2.663

.343
1.039

.805
6.573

.370
.010

1.360
.070

.695

2.664

*p < .05

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์พลัดตก
หกล้มเกิดในหอผู้ป่วยพิเศษมากที่สุด พบในแผนก
อายุ ร กรรมและศั ล ยกรรมมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
แผนกสูต-ิ นรีเวช ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้ม
ส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ย 61 ปี ทุกรายมี
ภาวะโรคร่วมอย่างน้อย 1 โรค โดยพบอุบัติการณ์ใน
ช่วง เวลาเวรเช้ามากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากเวรเช้าเป็น
ช่ ว งเวลาที่ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น มี
กิจกรรมการรักษาพยาบาล และผูป้ ว่ ยในแผนกอายุร
กรรมและศัลยกรรมส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ มีความเจ็บ
ป่ ว ยซั บ ซ้ อ นมี กิ จ กรรมการรั ก ษาพยาบาลมาก
สอดคล้องกับสถานทีท่ เี่ กิดอุบตั กิ ารณ์ คือ บริเวณข้าง
เตียงมากทีส่ ดุ ซึง่ พบว่าร้อยละ 50 มีอาการอ่อนแรง
และหน้ามืดบริเวณข้างเตียงเนื่องจากต้องการลงไป

ปัสสาวะที่ข้างเตียง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จารุภา เลขทิพย์และคณะ13 ที่พบว่าอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้ม ส่วนใหญ่เกิดในผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 60 ปี
และการศึกษาของ รัตนาพร ทามีและคณะ8 พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุเช่น
กั น โดยสถานที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ พ ลั ด ตกหกล้ ม
มากที่สุด คือบริเวณเตียง/ข้างเตียงผู้ป่วย และอภิฤดี
พาผลและคณะ14 ศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองอายุ 55 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม ร้อยละ 7.7-34.15 ส�ำหรับความสามารถใน
การมองเห็น พบว่าเป็นภาวะร่วมทีน่ า่ จะมีอทิ ธิพลต่อ
การเกิดอุบตั กิ ารณ์การพลัดตกหกล้มนัน้ ในการศึกษา
ครัง้ นีพ้ บว่า ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั การประเมินความ
สามารถในการมองเห็นเพียงร้อยละ 3.9 เท่านัน้ ทัง้ นี้
หากเพิ่มอัตราการประเมินความสามารถในการมอง
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เห็นเพิ่มขึ้น อาจช่วยให้น�ำไปสู่การป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ การพลัดตกหกล้มที่ชัดเจนขึ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลที่ศึกษา พบว่า ภาวะโรคร่วมด้านระบบ
ประสาทและสมองมีอิทธิพลทางบวกต่อการพลัดตก
หกล้มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ป่วยที่
มีภาวะโรคร่วมทางระบบประสาทและสมอง มีโอกาส
เกิดอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหกล้มสูงกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มภี าวะ
โรคร่วมทางระบบประสาทและสมองถึง 2.9 เท่า (OR
2.96; 95%CI: 1.11 ถึง 7.89) ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง มักมีปัญหาการ
ทรงตัว และระดับความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลงไปซึง่ มีผล
ต่อการพลัดตกหกล้ม สอดคล้องกับการศึกษาของ
อภิฤดี พาผลและคณะ14 พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารรับความ
รู้สึกของระบบประสาทและสมองผิดปกติจากภาวะ
สมองเสื่อม เนื้อสมองตาย สมองฝ่อโรคหลอด เลือด
สมอง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคไขสันหลัง รอย
โรคก้ า นสมอง หรื อ จากความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ จะ
มีผลให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันลดลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก
ปัญหาด้านความรู้คิดบกพร่อง รวมถึงปัญหาการ
ควบคุมขับถ่าย มีผลให้ระบบการควบคุมจากสมอง
ส่วนกลางผิดปกติ ไปท�ำให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้
นอกจากนีภ้ าวะโรคร่วมระบบกระดูกและกล้าม
เนื้อมีอิทธิพลทางบวกต่อการพลัดตกหกล้มอย่าง มี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะโรค
ร่วมระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีโอกาสเกิดอุบัติ
การณ์พลัดตกหกล้มสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะโรคร่วม
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ถึง 2.5 เท่า (OR 2.45;
95%CI: 1.20 ถึง 5.01) ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ มีความเสือ่ มของระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณข้อ และ
ความยืดหยุ่นของข้อต่างๆ ลดลง เกิดการเชื่อมกัน

ระหว่างขอบกระดูก เป็นเหตุท�ำให้เกิดข้อยึดติดตาม
มา ท�ำให้เกิดปัญหาการทรงตัว และการเปลี่ยนอิริยา
บท ดังจากผลการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มของโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา พบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอุบตั ิ
การณ์พลัดตกหกล้มมักได้รับคะแนนความเสี่ยงใน
เรื่องความสามารถในการลุก-ยืน มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่
เกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้ม ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Salamon LA. และคณะ15 ที่พบว่าผู้ป่วย
ที่ มี ก ารพลั ด ตกหกล้ ม จะมี ป ั ญ หาของระบบระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกสูงถึงร้อยละ 67
ส� ำ หรั บ ภาวะโรคร่ ว มระบบหั ว ใจและหลอด
เลือดพบว่า มีอิทธิพลทางลบต่อการพลัดตกหกล้ม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 กล่าวคือ ผูป้ ว่ ย
ที่มีภาวะโรคร่วมทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมี
โอกาสเกิดการพลัดตกหกล้มน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี
ภาวะโรคร่วมนี้ 0.50 เท่า (OR 0.49;95%CI: 0.25
ถึง 0.94) ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของหัวใจหรือหลอดเลือดเช่น หลอดเลือดที่ตีบแคบ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้น ผิดปกติ จะส่งผลให้
ปริมาณเลือดทีอ่ อกจากหัวใจน้อยลง ความทนต่อการ
ท�ำกิจกรรมลดลง ผู้ป่วยมักถูกจ�ำกัดกิจกรรมประจ�ำ
วัน เช่น การรับประทานอาหาร การท�ำความสะอาด
ร่างกาย การขับถ่าย เพือ่ ลดการใช้ออกซิเจนเป็นส่วน
ใหญ่ โดยให้พักอยู่บนเตียงอย่างเดียว (Absolute
Bed Rest) จึงมีผลท�ำให้ลดการเกิดอุบัติการณ์พลัด
ตกหกล้ม แตกต่างจากผู้ป่วยที่มีภาวะโรคร่วมอื่น
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพลั ด ตก
หกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ศึกษาอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะของหอ
ผูป้ ว่ ย และภาวะโรคร่วมด้านความสมดุลกรดด่างและ
เกลื อ แร่ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในของแผนก
อายุรกรรมและศัลยกรรมและเป็นผูส้ งู อายุ โดย
ผู้ป่วยทั้งกลุ่มศึกษามีอายุอยู่ในช่วงมากกว่า 60 ปี
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มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณลดา
เต็งน้อยและคณะ16 และ Christman M.และคณะ17
ซึง่ พบว่าอุบตั กิ ารณ์การพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่เกิดใน
ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในแผนก
อายุรกรรม และศัลยกรรม ท�ำให้อายุไม่มีอิทธิพลต่อ
การพลักตกหกล้ม การศักษาครั้งนี้ในส่วนของเพศ
และลักษณะของหอผูป้ ว่ ย ทีพ่ บว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการ
พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นอาจเนื่อง
มาจากโรงพยาบาลทีท่ ำ� การศึกษามีการจ�ำแนกผูป้ ว่ ย
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยตามเพศ แผนก และการ
วินิจฉัยโรค ทั้งนี้พบว่าเพศหญิงเกิดอุบัติการณ์พลัด
ตกหกล้มมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ
59.2 และ 40.2 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของชนิษฐา ตียะพาณิชย์และคณะ18 ทีพ่ บว่าผู้
ป่วยทีม่ กี ารพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและ
อายุมากกว่า 75 ปีส�ำหรับปัจจัยด้านการเกิดภาวะ
โรคร่วมในระบบสมดุลกรดด่างและเกลือแร่ นั้น จาก
การศึกษาพบว่า เป็นภาวะโรคร่วมทีเ่ กิดร่วมกับภาวะ
โรคร่วมอืน่ ๆ ได้แก่ ภาวะโรคร่วมของระบบหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบ
ประสาทและสมอง และพบภาวะโรคร่วมในผู้ป่วยทั้ง
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน คิดเป็น
ร้อยละ 75 และ 72.7 ตามล�ำดับ จึงอาจท�ำให้ไม่มี
อิทธิพลต่อการเกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในการ
ศึกษาครั้งนี้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. โรงพยาบาลสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันและเฝ้าระวังการ
พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะ
โรคร่วม
2. ทีมพยาบาลสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
นิเทศทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
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ของทีมพยาบาลในการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัด
ตกหกล้ม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต ควรมี
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสาเหตุที่เป็นปัจจัยส่ง
เสริมการพลัดตกหกล้มในแต่ละกลุ่มโรคเพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลแบบเฉพาะราย
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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาสุขที่สำ� คัญของทั่วโลก เป็นชนิดที่พบบ่อยถึงร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบา
หวานทั้งหมดเป็น ผลมาจากการดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสมซึ่งมีผล
กระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว การวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิถชี วี ติ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ให้ข้อมูล
หลักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าประกอบไปด้วย กลุ่มเสี่ยง ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และผู้นำ� ชุมชน จ�ำนวน 28 คน ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ร่วมกับการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงประเด็น
ผลการวิจัยพบว่า การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประกอบไปด้วย 1) บริบทใหม่ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพ 2) ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค ได้แก่พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และ 3) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยประเด็นทีไ่ ด้จากการศึกษาการ
ศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตในชุมชนเมือง พฤติกรรมการรับประทาน
* อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
** รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* Instructor, Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj
** Associate Professor, Faculty of Public health, Naresuan University
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อาหาร พฤติกรรมการออก�ำลังกายและแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยง
`สรุป: การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้พบว่าวิถีชีวิตของกลุ่มเสี่ยงเขตเมืองในการเข้าถึงการบริโภคอาหารทา
งออน์ไลน์หรือเดลิเวอร์รฟี่ ดู มีผลต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนัน้ ผลวิจยั ทีไ่ ด้สามารถ
น�ำไปเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยรูปแบบจะมีกจิ กรรมทีม่ คี วามเหมาะ
สมและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มเสี่ยงในเขตเมือง
ค�ำส�ำคัญ: วิถีชีวิตเขตเมือง การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
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ABSTRACT
Type 2 diabetes is a major global health problem. It is the most common type. Up to 95
percent of all diabetes patients are the result of insulin resistance. Combined with deficiencies
in proper insulin production, which affects the quality of life of patients and families In this
qualitative research, the objective is to study lifestyle and related factors for the prevention of
type 2 diabetes of risk groups in Muang District. Phitsanulok Province The primary data
providers that meet the eligibility criteria include risk groups, families, and risk groups. Public
health officer And 28 community leaders. The researcher conducted in-depth interviews with
semi-structural interview forms. Together with no observation And sound recording Thematic
Analysis
The results of the research showed that The study found that prevention of type 2
diabetes in risk groups in Muang District Phitsanulok Province consists of 1) a new social and
environmental context that affects lifestyle and health. 2) Factors that are obstacles include
eating habits. Exercise behavior and 3) supporting factors Including social support from families,
communities, and health personnel Which the issues from this study correspond to the previous
studies. Therefore, it can be seen that the urban lifestyle, Eating behavior exercise behavior and
social support are factors involved in the prevention of type 2 diabetes in risk groups.
Conclusion: Qualitative research found that lifestyle of urban risk groups will be densely
populated with prosperity both in terms of utilities and consumption, causing most people to
have an urgent way of life consume habits that change from eating three times per day by
homemade food to eating a fast food diet with high fat, sugar, instant seasonings and high
energy. Thus affecting the way of health in dietary habits and from continued consumption, it
has the chance of high blood sugar. And the hemoglobin A1C (HbA1C) is high followed. In
addition, the lifestyle of urban people who are in a hurry to not have time to exercise that can
help in metabolism processes so sugar is stored in the bloodstream.
Keywords: Urban Lifestyle, Type 2 Diabetes Prevention, Diabetes Risk Group
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

จากรายงานของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ
(International Diabetes Federation: IDF) ปี 2017
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกจ�ำนวน 425 ล้านคน
และคาดการณ์ในปี 2045 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นเป็น 690 ล้านคน1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2014-2016 มีประชาชนอายุมากกว่า 18 ปีขึ้น
ไปป่วยเป็นโรค เบาหวานอัตราร้อยละ 8.4, 8.7, และ
8.5 ตามล�ำดับ2 หากไม่มกี ารคัดกรองและป้องกันโรค
เบาหวานที่เหมาะ สมจะส่งผลประชาชนกลายเป็นก
ลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้
กลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน (Pre Diabetes) หมาย
ถึง ผู้ที่มีระดับนํ้าตาลสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงระดับ
เป็นเบาหวาน มีค่าระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดหลัง
อดอาหาร 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Sugar: FBS)
เท่ากับ 6.1 mmol/L ถึง 6.9 mmol/L3 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
ขึ้นไปร้อยละ 48.3 จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน4
สถานการณ์กลุม่ เสีย่ งในประเทศไทยจากการตรวจคัด
กรองสุขภาพของประชาชนในปี 2552 ผลการส�ำรวจ
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปพบประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความชุกถึงร้อยละ 10.75 ในเขตสุขภาพที่ 2 มีการ
คัดกรองจ�ำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในปี 20152016 พบกลุม่ เสีย่ งจ�ำนวน 60,639 และ 101,654
รายคิดเป็นร้อยละ 29.1 และ 49.3 ตามล�ำดับ และ
ในจังหวัดพิษณุโลกมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวานระหว่างปี 2015-2018 พบประชากรกลุ่ม
เสีย่ งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อัตราร้อยละ 9.0, 11.5,
และ 10.4 ตามล�ำดับ6 จากผลการส�ำรวจสุขภาพของ
ประชาชนโดยการตรวจร่างกาย พบว่าประชาชนไม่รู้
ตัวว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและ
ดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง หากกลุ่มเสี่ยงยังไม่
ตระหนักและมีการด�ำเนินวิถชี วี ติ แบบเดิมของคนเมือง

จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ พบว่าร้อยละ
15-30 ของกลุ่มเสี่ยงจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบา
หวานได้ภายใน 5 ปี7 ซึง่ ภาวะดังกล่าวน�ำมาซึง่ ภาวะ
ทุพพลภาพในที่สุด ท�ำให้มีภาวะพึ่งพิงในการด�ำรง
ชี วิ ต และต้ อ งการได้ รั บ การดู แ ลจากบุ ค คลใน
ครอบครัวหรือสังคมต่อไป
ในสังคมไทยปัจจุบนั นีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงสภาพ
ของสังคมมากขึน้ เนือ่ งจากความเจริญและการพัฒนา
ในด้ า นเศรษฐกิ จ ด  า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร
ท�ำให้สภาพของสังคมไทยจากสังคมชนบทกลายเป็น
สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น8 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เมือง วิถชี วี ติ จะส่งผลต่อพฤติกรรม และภาวะสุขภาพ
ของคนประชากรอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ประชาชนกลุม่
เสีย่ งในเขตเมืองมีพฤติกรรมและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
ที่ท�ำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยไม่รตู้ วั ได้แก่ พฤติกรรมด้านโภชนาการ
ด้านออกก�ำลังกาย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ9 วีถี
ชีวิตเขตเมืองเป็นวิถีที่เร่งรีบภายใต้ข้อจ�ำกัดของเวลา
และสภาพ แวดล้อมต่างๆ ท�ำให้ประชาชนต้องด�ำเนิน
ชีวติ และมีรปู แบบการใช้ชวี ติ แบบรีบด่วน เพือ่ ให้ตอบ
สนองความต้องการของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เช่น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนือ่ งจากความเร่งรีบใน
การด�ำเนินชีวิตท�ำ ให้สุขนิสัยการรับประทานอาหาร
เปลี่ยนไปนิยมอาหารประเภทจานด่วน (Fast Food)
อาหารทอดนํ้ า มั น ที่ ใ ช้ นํ้ า มั น ที่ มี ไ ขมั น อิ่ ม ตั ว ทอด
เนือ่ งจากมีราคาทีค่ อ่ นข้างถูก การรับประทานอาหาร
เค็ม มัน หวานจะท�ำให้เกิดลักษณะอ้วนลงพุง การใช้
หรือบริโภคสารบางประเภท อาทิ สุรา บุหรี่ ชา กาแฟ
เนื่องจาก ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เบาหวาน 10 ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
เท่านั้นยังมีปัจจัยที่แฝงมาในวิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ประชาชนเขตเมือง หากไม่มีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
สุ ข ภาพ มี สุ ข นิ สั ย และสุ ข ปฏิ บั ติ ท่ี ดี จะช่ ว ยแก้ ไ ข
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ปัญหาและลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานได้เป็นอย่าง
มาก
การศึกษาวิถีชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เขตเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงวิถีชีวิตและ
ปัจจัยในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่ม
เสี่ยงเขตเมือง ซึ่งจะส่งผลให้มีการควบคุมโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำข้อค้น
พบที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น แนวทางในการพั ฒนารู ป แบบการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงเขตเมือง
เพื่ อให้ เมาะสมกั บวิถีชีวิต สามารถจัด การปัญหา
สุขภาพในเขตเมืองได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
ที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาวิถีชีวิตในการป้องกันโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยง เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงเขตเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

ค�ำถามการวิจัย

1. วิถชี วี ติ ในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของกลุ่มเสี่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็น
อย่างไร
2. ปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต และปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในการการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของกลุ่มเสี่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยศึกษาวิถีชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยง โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลหลัก) แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�ำนวน 28
คน ประกอบไปด้วย กลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานชนิดที่ 2
จ�ำนวน 8 คน ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงจ�ำนวน 8 คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ�ำนวน 7 คน และผู้น�ำชุมชน
จ� ำ นวน 5 คน มี เ กณฑ์ ก ารคั ด เข้ า (Inclusion
Criteria) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 1) เป็นกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ร ะดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดอยู ่
ระหว่าง 100-125 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 2) ครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกับกลุ่มเสี่ยงมีหน้าที่
ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
มีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสุขภาพกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 4) ผู้นำ� ชุมชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน เกณฑ์การคัด
ออก (Exclusion Criteria) ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) ไม่
สามารถอยูร่ ว่ มโครงการจนสิน้ สุด 2) มีภาวะเจ็บป่วย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจแั ละการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง โดยผู ้ วิ จั ย
ค้นคว้า เนื้อหาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิถชี วี ติ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 จากนั้นน�ำไปตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของข้อค�ำถาม ความ
ครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ค่า IOC
ระหว่ า ง 0.5-1 น� ำ ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง แนว
ค� ำ ถามและน� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ท่ี ไ ด้ ไ ปทดลองใช้
สัมภาษณ์กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 10 คน โดยเป็นกลุม่ เสีย่ งโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 จ�ำนวน 3 คน ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
จ�ำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ�ำนวน 2 คน
และผู้นำ� ชุมชนจ�ำนวน 2 คน ก่อนน�ำไปใช้จริง

64

วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้สังเกตเป็น
เพี ย งผู ้ ดู อ ยู ่ ห ่ า งๆ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น พฤติ ก รรม
ธรรมชาติใกล้เคียงความจริง
3. บันทึกภาคสนาม (Field Note)
4. เทปบันทึกเสียง ใช้บนั ทึกเสียงขณะทีท่ ำ� การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ได้ขออนุญาต
ผู้ให้ข้อมูล เพื่อท�ำการบันทึกเทปควบคู่ไปกับการจด
บันทึกเพือ่ ให้การสัมภาษณ์มลี กั ษณะของการสนทนา
อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำมาถอดเทป และ
บันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสัมภาษณ์ดำ� เนินการเก็บข้อมูลกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละกลุม่ ประกอบไปด้วย กลุม่ เสีย่ ง
จ�ำนวน 8 คน ครอบครัวกลุม่ เสีย่ งจ�ำนวน 8 คน เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขจ�ำนวน 7 คน และผู้น�ำชุมชน
จ�ำนวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล
ตามวันเวลาและสถานที่นัดหมาย โดยใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์คนละ 45-60 นาที ในขณะที่ด�ำเนินการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตในการบันทึกเสียง พร้อม
ทัง้ ผูร้ ว่ มทีมวิจยั จดบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละ
กลุ่มจนกระทั่งได้ข้อมูลซํ้าๆ กันและไม่มีข้อมูลใหม่
เพิม่ เติม (ข้อมูลอิม่ ตัว) ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม
2560 รุนแรง ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักจน
กระทั่งได้ข้อมูลที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลอิ่มตัว

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกสารรับรอง IRB No. 0647/60 ลงวันที่ 22
กันยายน 2560 ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือจากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ส ่ ง ถึ ง ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ ขอ

อนุญาตท�ำการวิจัยและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความ
ลับ และการน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยผู้วิจัยได้
ท�ำการเก็บข้อมูลในกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ กลุ่ม
เสี่ยง ครอบครัว อสม. ผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และด� ำ เนินการเก็บข้อมูลโดยใช้การ
สังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม ร่วมกับการสัมภาษณ์ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน จากนั้นตรวจดู
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ภายหลัง
การสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั น�ำข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ทกุ
ครั้งมาสรุปซํ้าและทบทวนข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูล
หลั ก ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง (Members
Check) หากข้อมูลไม่ตรงหรือบิดเบือนจากค�ำตอบ
หรือความหมายของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะท�ำการแก้ไข
ข้อมูลทันที

การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักปนระกอบด้วย กลุม่ เสีย่ งโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75)
มีอายุระหว่าง 41-60 ปี (ร้อยละ 75) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 65.2) ระดับการศึกษาชั้นประถม
ศึกษา (ร้อยละ 85.5) ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
(ร้อยละ 75)
ครอบครัวกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85.50) ส่วนมาก อายุ
31-40 ปี (ร้อยละ 62.50) สถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 75) ระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา (ร้อยละ 50)
และมีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 75)

บทความวิชาการและบทความวิจัย
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เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เป็ น เพศหญิ ท ้ ะ งหมด
มี อ ายุ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี (ร้ อ ยละ 85.71)
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 71.42) ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ (ร้อยละ 100)
ผู้นำ� ชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80)
มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 80) สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตี อาชีพรับราชการ
(ร้อยละ 100)
ส่วนที่ 2 วิถีชีวิตของกลุ่มเสี่ยงโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงประเด็น
(Thematic Analysis) ตามหลักการวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลของ Glaser and Strauss (1967)11
โดยผู้วิจัยอ่านข้อมูลดิบที่ได้จากการถอดเทปอย่าง
ละเอี ย ดจนเข้ า ใจและจั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล ตามประเด็ น
หลักๆ ใส่เป็นรหัส (Coding Data) หรือสาระโดย
สรุปของแต่ละข้อความ และแยกแยะจัดกลุ่มข้อมูล
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพือ่ หาแบบแผนความสัมพันธ์ของประเด็น (Theme)
โดยการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ประเด็น ที่คลอบคลุม 3 ประการ ได้แก่ 1) บริบท
ใหม่ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและสุขภาพ 2) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และ 3)
ปัจจัยสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยง จากประเด็นที่ส�ำคัญ
เหล่ า นี้ มี ก ารก� ำ หนดประเด็ น ย่ อ ยเพื่ อ ให้ ก ารเล่ า
ประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ในบริบทนัน้ ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นหลัก
1. บริบทใหม่ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และวิ ถี สุ ข ภาพ
ประกอบด้วย
1.1 วิถีชีวิต บริบทของการด�ำเนินชีวิตใน
ชุมชนเขตเมือง จะมีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
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มีความเจริญทัง้ ด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค ท�ำให้
ประชาชนเข้ า ถึ ง แหล่ ง ความพร้ อ มทางด้ า น
สาธารณูปโภคได้มากขึน้ ลักษณะของประชากรทีอ่ าศัย
อยู่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง สถานที่อยู่อาศัยมีทั้ง
บ้านตนเอง บ้านเช่า หอพัก ฯลฯ ครอบครัวส่วนใหญ่
มี ลั ก ษณะเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วมี ส มาชิ ก 3-5 คน
ประชากรกลุ่มใหญ่อยู่ในวัยกลางคน ประกอบอาชีพ
หลากหลาย ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ ส่วน
ใหญ่มีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง มีบริโภคนิสัยที่เปลี่ยนจากการ
รับประทานอาหารครบสามมื้อ เป็นการรับประทาน
อาหารจานด่วนทีม่ ีไขมันและพลังงานสูง หรืออาหาร
ที่ปรุงส�ำเร็จที่สามารถหาซื้อได้อย่างสะดวก
“…หมู่บ้านของเราพัฒนาขึ้นมาก แต่ก่อน
ตลาดสดจะเป็นแหล่งซือ้ ของกินของใช้แต่สมัยนีม้ หี า้ ง
มีร้านค้าสะดวกซื้อมากมายเข้ามาตั้งสาขาย่อย เราไม่
ต้องเดินทางไปซือ้ หาของใช้ของกินถึงในเมืองแถวบ้าน
เรามีหมด อยากกินอะไรก็ได้กิน มีขายตลอดวันตลอด
คืน เซเว่น โลตัส บิ๊กซีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช้าๆดึกมา
หิวอไรก็ได้กิน ยิ่งเวลาเร่งด่วนลูกเล็กเด็กแดงกินในเซ
เว่ น กิ น ง่ า ยๆพวกขนมปั ง นม อาหารไมโครเวฟ ก็
สะดวกดี คนท�ำงานเป็นเวรหรือเป็นอยูเ่ ป็นกะกินนอน
ไมเป็นเวลาก็หากินสะดวก” (CML_01, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์,
25 กันยายน 2560)
“…คนแถวนีท้ ำ� งานรับจ้าง ท�ำงานรับราชการ
บ้าง มีงานมีการท�ำกันเป็นส่วนใหญ่ เรื่องการเตรียม
อาหารการกินส่วนใหญ่จะซื้อส�ำเร็จจากตลาดไปเลยไม่
ค่อยมีเวลามาท�ำเอง ซื้อส�ำเร็จจะสะดวกและรวดเร็ว
เวลาเงินเดือนออกก็ไปกินตามร้านอาหาร กินพวกหมู
กระทะ ซาบู บุฟเฟ่ต์ เรื่องที่ซื้อกินสมัยนี้หาสะดวก
อาหารการกินอยากกินอะไรก็ได้กิน” (HDM_05, ผู้ให้
สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2560)
“…ส่วนใหญ่คนแถวนี้จะมาจากที่อื่นเพื่อมา
เรียน มาท�ำงานกัน จะเป็นประชากรที่เข้าออกตลอด
เวลา ชุมชนนีร้ พ.สต. เราดูแลเวลาจะเก็บข้อมูลสุขภาพ
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จะค่อนข้างยาก และความร่วมมือจะได้รับน้อย เค้ามา
อยู่กันแบบชั่วคราวเรียนจบ เปลี่ยนงานก็ย้ายกันไป
แถวนีม้ สี ถานศึกษา มีหา้ ง มีโรงเรียน เวลาเร่งด่วนตอน
เช้ากับเลิกเรียนนี้รถติดสภาพอย่างที่เราเห็นๆกัน จาก
สภาพแบบนี้เราจะไม่ค่อยออกไปไหนเวลาจะกินอะไร
เราจะใช้บริการของ ฟู้ดแพนด้าบ้าง แก้ปบ้าง หรือทร
สั่งให้เค้าเอามาส่งให้ อาหารที่สั่งก็จะง่ายๆเป็นอาหาร
จานเดียวข้าวผัดกะเพรา ข้าวมันไก่ ขาหมู ซะมากกว่า
มันเร็วดี บางทีส้มต�ำไก่ย่างก็มี ชาเขียวไข่มุก กาแฟเย็น
มี เ กื อ บทุ ก อย่ า ง ดู ใ นแอปแล้ ว ก็ สั่ ง ”PH_01, ผู ้ ใ ห้
สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2560)
“…ซื้ อ เค้ า กิ น มั น ง่ า ยสะดวกดี ซื้ อ แกงใน
ตลาดราดข้าวไปเลยสบาย บางทีสั่งทางมือถือเค้ามีฟู้ด
แพนด้ามาส่ง ฉันเอาแบบสบายเร็วๆไว้ก่อน อยากกิน
อะไรก็ สั่ ง ให้ เ ค้ า มาส่ ง ได้ ทั น ใจ ง่ า ยๆสะดวก”
(HDM_05, 27 กันยายน 2560)
“…สมัยนี้จะกินอะไรก็สั่งได้ดังใจ เราไม่ต้อง
ขับไปหากินเองเค้ามี ฟู้ดแพนด้า แกร็บฟู้ด สั่งทาง
โทรศัพท์ เดี๋ยวเค้าก็มาส่ง ไม่ต้องขับรถร้อนๆ รถติด
หรือรอคิวนานๆ ” (HDM_06, 28 ตุลาคม 2560)
1.2 วิถีสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์
บัตรทอง 30 และสิทธิ์ของประกันสังคมในการรักษา
พยาบาล โดยจะเข้ารับการบริการในสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชนตามสิทธิน์ นั้ ๆ เมือ่ มีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง บางส่วนเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาล
เอกชนและคลินกิ โดยผ่านการซือ้ ประกันสุขภาพจาก
บริษทั ประกันชีวติ ต่างๆ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพของประชาชนจะได้รับจากบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์จากชุมชนที่อยู่
อาศัย เมื่อได้รับข้อมูลแล้วมักไม่สนใจในข้อมูลนั้นๆ
หรือไม่น�ำมาปฏิบัติตามให้เป็นประโยชน์ เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่มีอาการแสดงของโรคหรือไม่อยู่ใน
ภาวะเจ็บป่วย หากมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในโรง
พยาบาลของรัฐจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

และจากภาครัฐตามสิทธิข์ องการรักษาพยาบาล หาก
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจะใช้สิทธิ์จาก
การประกันชีวติ หรือสุขภาพเท่านัน้ ดังตัวอย่างข้อมูล
ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับด้านสุขภาพมี
ดังนี้
“…บ้านเราใช้สิทธิ์บัตรทอง ไปโรงบาลพุทธ
มันสะดวกแต่ไปทีร่ พ.รังสีนะคนไม่เยอะดี เราอยูใ่ นเขต
เมืองเค้าก็จะให้ไปโน้น ไปเจาะเลือดหรือตรวจเลือดก็
ท�ำที่โน่น ถ้าหมอที่รพ”สต.ถามเราก็เอาข้อมูลนั่นให้
เค้าดูไม่ตอ้ งเจาะซํา้ แต่ถา้ เจาะปลายนิว้ เราก็ให้เจาะนะ”
(HDM_02, ผู้ให้สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2560)
“…หนูไม่คอ่ ยป่วยนานๆป่วยทีถงึ จะไปคลินกิ
บ้าง ซื้อยากินเองบ้าง เจ็บหนักๆค่อยไปหาหมอที่โรง
บาล ใช้ประกันสังคมเป็นลูกจ้างเค้า เค้าท�ำให้หมดแต่
ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์หรอก มันไม่ป่วยไม่เป็นรัยก็ไม่ใช้คะ”
(FDM_01, ผู้ให้สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2560)
“….ที่บ้านใช้บัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อยไปหา
หมอที่ รพ.สต.ใกล้ๆนี้แหละจ้า ขี้เกียจไปรพ.ไปทีรอ
นานเป็นวันๆเลย คนไข้ก็เยอะด้วย หมอที่น่ีเค้าก็ดูแล
เราได้รับยา ท�ำแผลได้เหมือนกัน ไปหาเค้าทีก็สอน
แนะน�ำนั่นนี่ให้ อย่างเราเค้าก็บอกให้ระวังจะเป็นเบา
หวานเอานะป้า ให้คุมอาหาร ออกก�ำลังกายเยอะๆ
หมั่นเจาะเลือดด้วย ถ้าขี้เกียจไปเค้าก็ให้ อ.ส.ม.มาเจาะ
ให้สบายดี สะดวก เดี๋ยวนี้ อ.ส.ม.เค้าเก่งๆกันท�ำแทน
หมอได้ เค้ า ไปอบรมฝึ ก ท� ำ มา” (HDM_06, ผู ้ ใ ห้
สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2560)
2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม ผู้ให้
ข้อมูลหลักสะท้อนออกมาได้ตรงกันโดยสามารถแยก
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ ได้แก่ การบริโภคอาหาร
หวาน เค็ม มัน วิธีการปรุงอาหาร ดังตัวอย่างข้อมูล
ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
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“…เรื่องกิน เป็นหลัก กินข้าวเยอะ กินของ
หวานเยอะ ทางญาติแฟนเค้าชอบท�ำขนมหวานกินเอง
เน้นหวาน มัน ใส่มะพร้าวมันมาก เอามาแบ่งให้กิน
รสชาติอร่อยมากเข้มข้นเลย” (HDM_01, 28 กันยายน
2560)
“…ส่วนใหญ่ซื้อเค้าเลย เป็นพวกแกงถุง แกง
กะทิ ผัดอะไรมั้ง ไม่ค่อยมีเวลาท�ำกิน ตอนเย็นซื้อกิน
เป็นหลักเลย ลูกชายหามาเราตื่นก็ได้กินเลย ของโปรด
เป็นพวกทอด ผัด” (HDM_02, 29 กันยายน 2560)
“…กินหวาน มัน กินเยอะ กินจุกกินจิก ไม่คมุ
อาหารให้ดีมันจะท�ำให้นํ้าตาลขึ้นได้ มีอยู่ครั้งกินข้าว
เหนียวแล้วเจาะนาํ้ ตาลทีนมี้ นั ขึน้ พรวดเลย 130 กว่าเรา
ก็ตกใจปกติเราไม่เคยเกิน อสม.ถามกินรัยมาไม่อดมา
ก่อนเหรอ นึกได้ว่ากินข้าวเหนียวก่อนไปเจาะ เค้าเลย
ให้ ก ลั บ ไปอดก่ อ นแล้ ว มาเจาะใหม่ มั น ก็ ป กติ ”
(HDM_04, 27 ตุลาคม 2560)
“…สมัยนี้เค้าชอบกินนํ้าหวาน ชา กาแฟ กัน
นะในหมู่บ้านแถวข้างถนนมีไม่รู้จะกี่ร้าน คนก็ซื้อกิน
ชาไข่มุก ชาเย็น ลูกสาวคนเล็กชอบจริงซื้อเข้าบ้าน
ตลอด เวลาไปต่างจังหวัดก็แวะตามปัม้ นํา้ มันซือ้ กินกัน
มันแก้ง่วงได้เหรอ” (HDM_06, 28 ตุลาคม 2560)
“…อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เราปรุงรส ของเราก็
ปรุงรสหน่อยใส่นํ้าตาล นํ้าปลา นํ้าส้มไปก็อร่อยแล้ว
ชอบรสออกหวานๆเปรี้ยวๆๆ ก็จะเน้นใส่นํ้าตาลสัก
สามสีช่ อ้ น แล้วใส่นาํ้ ส้มสองสามช้อน” (HDM_02, 29
ตุลาคม 2560)
“…เวลาท�ำกับข้าวก็จะเป็นพวกแกง ต้ม ผัด
ทอดปลาเกลือ แกงเรียง แกงบอน แกงส้ม แบบนี้ แกง
กะทิก็ชอบนะสมัยก่อนบ้านมีต้นมะพร้าว มีกะทิแกง
กันบ่อยตอนนีต้ ดั ทิง้ เค้ามาท�ำถนนเลยไม่มมี ะพร้าว ซือ้
เค้ า ก็ ไ ม่ ห อมเหมื อ นอามาจากต้ น ” (HDM_04, 30
ตุลาคม 2560)
“…ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผั ด ๆทอดๆ ใส่ นํ้า มั น
เยอะๆ ไม่งั้นมันติดกระทะแล้วก็ไม่หอม ผัดใส่หมูสาม
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ชัน้ จะไม่ใส่นาํ้ มันเยอะเดีย๋ วมันหมูออกมาอีก ลุงนีช้ อบ
กินเลย นี่ก็ชอบกินสามชั้นมันนิ่มดี” (HDM_07, 31
ตุลาคม 2560)
“…ใส่ ชู ร สไปนิ ด จ้ า ให้ มั น อร่ อ ย ถ้ า ไม่ ใ ส่
เหมือนขาดอะไรไปรสชาติมันจะไม่ได้ตามที่ลิ้นเรา
ต้องการ” (HDM_07, 2 พฤศจิกายน 2560)
2.2 พฤติกรรมการออกก�ำลังกายไม่พยี งพอ
ไม่มรี ะยะเวลาในการออกก�ำลังกายทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
ต่อเนื่องกันนาน 30 นาที ความถี่ของการออกก�ำลัง
กายอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ ไม่ได้ตามทีก่ ำ� หนด
ในคนทีเ่ พิง่ เริม่ ออกก�ำลังกาย ควรออกก�ำลังกายเพียง
3 วันต่อสัปดาห์ โดยกระบวนการของร่ากายจะมีกา
รน�ำนํ้าตาลไปใช้ในการเผาผลาญเป็นพลังงานได้ ซึ่ง
พบว่ากลุ่มเสี่ยงมักมีระยะเวลาที่ใช้ในการออกก�ำลัง
กายแตกต่างกันไปดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากผู้ให้
ข้อมูลหลักที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการออกก�ำลัง
กายมีรายละเอียดดังนี้
“...กวาดบ้านนิดๆหน่อยๆ ถอนหญ้าก็ท�ำไม่
ได้เยอะปวดเมื่อยไปหมด ออกก�ำลังกายก็ไม่ท�ำ อบต.มี
แต่ไม่ไปขี้เกียจ ไม่ค่อยไปไหนขี้เกียจไป ไม่ชอบไปบ้าน
ใครขนาดบ้านใกล้ๆยัง ไม่ค่อยจะคุยกันเลยไม่เคยไป
บ้านเค้าด้วยไม่ชอบ ที่อนามัยจัดให้เต้นก็ไม่มาตอนเย็น
รถเยอะขับรถล�ำบาก” (HDM_01, 29 กันยายน 2560)
“...เราแค่เดินแกว่งแขนไปมา เวลาขายของ
ท� ำ ไปบ้ า ง 10 -20 นาที ได้ ไ หม” (HDM_06, 28
กันยายน 2560)
“...ไม่เคยไปออกก�ำลังกายกะเค้าหรอกท�ำงาน
เสร็จก็เหนื่อยแล้วอยากพัก อยากเอนหลัง ตืน่ ตั้งแต่เช้า
ท�ำงานเดินเหินไปเรื่อยก็พอแล้วหมอ” (HDM_02, 6
ตุลาคม 2560)
“…ไปออกบ้าง ไม่ไปบ้าง อาทิตย์หนึง่ สักสอง
ครั้งได้ ขี้เกียจ อากาศมันร้อน เค้าชวนเหมือนกันแต่ขี้
เกียจไป” (HDM_05, 27 ตุลาคม 2560)
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3. ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่กลุ่มเสี่ยงโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ผู้น�ำชุมชน โดยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 อ�ำนวยความสะดวกด้านสถานที่ใน
การออกก�ำลังกายพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ออกก�ำลังกาย
“…เราก็ไปเดินออกก�ำลังกายทุกวันวันละสอง
รอบสระ มีเครื่องออกก�ำลังกายให้ บางทีก็ไปใช้กับเค้า
เดินเหนือ่ ยก็มาหมุนเอว อบต. เค้าจัดไว้ให้คนในชุมชน
ได้ออกก�ำลังกัน” (HDM_03, 26 กันยายน 2560)
“…บางทีในทีวีเค้าก็บอก ชุมชนมีเสียงตามสาย
บ้างช่วงไหนที่เค้าจะมาตรวจผู้ใหญ่.เค้าจะออกเสียง
ตามสาย” (HDM_04, 27 กันยายน 2560)
“…เจาะคราวก่อนเกือบแล้วเกือบเป็นหมอสัง่ คุม
อาหารกับออกก�ำลังกายให้เยอะๆ หมอเค้าใจดีนั่งคุย
กันเกือบชัว่ โมง คอยบอกอยูน่ นั่ แหละว่ากินอะไร ยังงัย
ถ้าเป็นเบาหวานแล้วมันแย่หนา เดี๋ยวตาจะบอด เป็น
แผลหายช้ามั่ง ไตวายสารพัดโรคจะตามมา ตอนนี้ถ้า
เราป้องกันได้มันก็ดีกับตัวเราเค้าห่วงเราดี” (HDM_05,
2 พฤศจิกายน 2560)
“…เนื่องจากเราแบ่งกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่มีโรค กับ
กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคความดัน แล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเบา
หวานที่เจาะ FBS แล้วขึ้นกึ่งๆยังไม่เป็นเบาหวานตาม
เกณฑ์ เวลาคนไข้ walk in เข้ามาจะคุยถึงปัญหาสุขภาพ
โดยใช้ไกด์ไลน์ตาม 3 อ. 2 ส. ตามประเด็นอาหารเค้า
กินอาหารอะไรที่ท�ำให้เป็นเบาหวานไหม เช่น แป้ง
กระทิงแดงที่เจอบ่อย แล้วก็นํ้าอัดลม กาแฟ จะสกรีน
เป็นประเด็นไป ในเรื่องของบุหรี่ สุรา เมื่อสกรีนแล้ว
จะดู ป ั ญ หาของคนไข้ แ ละดู ว ่ า เค้ า ตระหนั ก ไหม”
(PH_02, 8 พฤศจิกายน 2560)
“…นโยบายเรื่องโรคเบาหวานจะรวมกับโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง จะท�ำรวมกันไปเลย เบาหวาน ความดัน

ไขมัน จะมีประจ�ำทุกปีแล้วแต่ช่วงไหนจะท�ำอะไร เช่น
ให้ความรู้ จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย แบบนี้มากกว่ามี
ปีนี้เน้นการบริโภคอาหารงดหวาน งดมัน งดเค็ม ส่วน
ใหญ่กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปด้วยเลย จะไม่
เฉพาะแค่กลุ่มเสี่ยง”(CML_02, 9 พฤศจิกายน 2560)

สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัยครั้งนี้เห็นได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ขงกลุ่มเสี่ยงเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
1. บริบทใหม่ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพ วิถีการด�ำเนิน
ชีวิตและบริบทที่เปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสู่สังคม
เมืองมากขึ้นท�ำให้วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพเปลี่ยนไป มี
วิถชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบแข่งขัน ดิน้ รนเพือ่ หารายได้มาเลีย้ งชีพ
ตนเองและครอบครัว ท�ำให้ละเลยในการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งภายใต้ความ
เจริ ญทางสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นอุ ต สาหกรรมร้ า นค้ า
สะดวกซือ้ และการใช้บริการทางแอฟพลิเคชัน่ ไลน์หรือ
อาหารเดลิเวอร์รี่ อาหารฟาสต์ฟูต อาหารจานด่วน
อาหารส� ำ เร็ จ รู ป อาหารกึ่ ง ส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ห าได้ ง ่ า ย
สะดวก ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการปรุง เป็นอาหารที่ไม่
เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มักเป็นอาหารประเภทผัด
ทอด ปิ้ง ย่าง อาหารประเภทเนื้อที่มีโปรตีนและไข
มันสูง จัดเป็นอาหารทีใ่ ห้พลังงานมากขึน้ รวมทัง้ เป็น
อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงและมีรสหวานมากเกินไป
การรับประทานผักและผลไม้นอ้ ยลง กลุม่ เสีย่ งมักจะ
มีการควบคุมอาหารที่รับประทานประจ�ำหรืออาหาร
ทีค่ นุ้ เคย แต่อาหารทีไ่ ม่คอ่ ยรับประทานจะไม่สามารถ
ควบคุมได้ดี12 จึงส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าตาลใน
เลืดดและภาวะเสีย่ งต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ซึง่
สอดคล้องกับผลวิจัยของ สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
และอุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์13 ที่พบว่าพฤติกรรม
การควบคุมอาหารมีผลต่อการควบคุมระดับนํา้ ตาลใน
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เลือดโดยตัวแปรท�ำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับ
นํ้าตาลที่มีนัยส�ำคัญคือ เพศ และระดับการศึกษา
2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ได้แก่
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคไม่ เ หมาะสม จาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนิยมอาหาร
ฟาสต์ฟดู อาหารส�ำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เครือ่ งดืม่
นํ้าอัดลม ชา กาแฟ และพฤติกรรมการปรุงอาหาร
ด้วยวิธีการผัด การทอด และการปรุงอาหารโดยใส่
เครือ่ งชูรสเพิม่ เติมได้แก่ นํา้ ตาลทราย นํา้ ปลา นํา้ ส้ม
สายชู เครื่องปรุงรสหากใส่เกินความพอดี เช่นการใส่
นํ้าตาลที่มีปริมาณมากกว่า 4 ช้อนชาต่อวันจะส่งผล
ท�ำให้ร่างกายได้รับนํ้าตาลมากเกินกว่าปกติ และถ้า
บริโภคระยะยาว จะส่งผลให้นํ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น
และเกิดการสะสมของนํ้าตาลในเลือด (A1c)
พฤติ ก รรมการออกก� ำ ลั ง กายไม่ พี ย งพอ
การออกก�ำลังกายที่ไม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที
จ�ำนวน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จะท�ำให้กระบวนการใน
การเผาผลาญพลังงานไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการ
บริโภคอาหารทีใ่ ห้พลังงานสูง ได้แก่ ข้าว แป้ง นํา้ ตาล
ไขมัน ในปริมาณทีเ่ กินความจ�ำเป็นของร่างกายและมี
การสะสมในร่ า งกายจ� ำ นวนมาก ไม่ ส ามารถน� ำ
พลังงานไปใช้ได้ ส่งผลต่อการเกิดภาวะนํา้ หนักตัวเกิน
อาจเกิดความผิดปกติของระดับนาํ้ ตาลในเลือด ไขมัน
คลอเรสเตอรอล ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และพฤติกรรมการออกก�ำลังกายจึงเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรทิพย์ มาลาธรรม ปิยนันท์ พรหมคง
และประคอง อินทรสมบัต14 ที่พบว่ากิจกรรมทาง
กายมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับนํ้าตาลในเลือด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ จิราพร
ศรีพิบูลย์บัติ ทมาภรณ์ สุขสวัสด์ และธีริสา สินา
คม15 ทีพ่ บว่า การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้าน
อาหารและการออกก�ำลังกายโดยมีการก�ำกับตนเอง
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ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยระดับนํ้าตาลในเลือด และค่าเฉลี่ย
ระดับนํ้าตาลในเลือดสะมสลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญที่
ระดับ .05
การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยการได้ รั บ แรงสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขหรือบุคลากรทางด้านสุขภาพในเรื่องการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การส่งเสริม
พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย และการตรวจคัดกรอง
ท�ำให้ประชาชนเกิดความอุน่ ใจและรูส้ กึ ถึงความส�ำคัญ
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ วรรณรา
ชื่นวัฒนา และ ณิชานาฏ สอนภักดี16 ที่พบว่าแรง
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วยเบาหวาน
ด้วยกัน และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุป

การวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นีพ้ บว่าวิถชี วี ติ ของกลุม่
เสี่ยงเขตเมือง จะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
ที่มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค
ท�ำให้ประชาชน ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่รีบเร่ง บริโภค
นิสัยที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารที่ทำ� เอง รับ
ประทานครบสามมือ้ เป็นการรับประทานอาหารจาน
ด่วนที่มีไขมัน นํ้าตาล ใส่เครื่องปรุงส�ำเร็จรูปและ
พลังงานสูง จึงส่งผลต่อวิถีสุขภาพในพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และจากการบริโภคที่ต่อเนื่องส่งผลให้
มีโอกาสเกิดนํ้าตาลในเลือดสูง และระดับนํ้าตาล
สะสมในเลือด (HbA1c) สูงตามมา นอกจากนี้วิถี
ชีวิตคนเขตเมืองที่เร่งรีบท�ำให้ไม่มีเวลาในการออก
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ก�ำลังกาย การเผาผลาญมีนอ้ ยนํา้ ตาลจึงถูกเก็บสะสม
ในกระแสเลือด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล องค์การบริหารส่วนต�ำบล น�ำผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบในการป้องกันโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุม่ เสีย่ ง และการให้ความรูก้ บั
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และครอบครัวของกลุ่มเสี่ยง
ในการป้องกันปัจจัยเสีย่ ง เรือ่ งการบริโภคอาหารทีถ่ กู
ต้อง และส่งเสริมการออกก�ำลังกาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะวิ ถี ชี วิ ต และปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควร
ศึกษาต่อยอดถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยวิจัยแบบผสมผสาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการ
พยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน
108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้ แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ไรซ์แมนและกราส์ชา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.81 และแนวค�ำถามกึ่งโครงสร้างส�ำหรับการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูล
จ�ำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งรูปแบบโดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
พึ่งพามากที่สุด (Mean = 3.63, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ แบบร่วมมือ (Mean = 3.51, S.D. = 0.48)
และแบบมีส่วนร่วม (Mean = 3.43, S.D. = 0.43) กลุ่มตัวอย่างที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปและกลุ่มที่มี
GPA ตํ่ากว่า 3.00 มีรูปแบบการเรียนรู้คล้ายคลึงกัน คือ แบบพึ่งพา แบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมอย่างไร
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* Assistant Professor, Adult Nursing Department, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
** Associate Professor, Adult Nursing Department, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
*** Lecturer, Adult Nursing Department, Faculty of Nursing, Khon Kaen University

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research

73

ก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มีรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขันมากกว่ากลุ่มที่มี GPA ตํ่า
กว่า 3.00 ความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่มี 4 ประเด็นหลัก คือ 1) “เนื้อหาเน้น
ที่ส�ำคัญ” คัดสรรเฉพาะเนื้อหาที่ต้องเน้นให้เข้าใจ 2) “ยืดหยุ่น เข้าใจ มีเทคนิคดึงดูด กระตุ้นให้คิด” ผู้สอนมี
ความยืดหยุ่น รับฟัง เข้าใจผู้เรียน มีเทคนิคดึงดูดใจและสร้างบรรยากาศเรียนรู้เชิงบวก
3) “วิธีสอนหลากหลาย” การจัดสลับกลุ่มผู้เรียน จัดช่วงเวลาพอเหมาะและมีวิธีถ่ายทอดเนื้อหาผ่านวิธี
การสอนที่หลากหลาย และ 4) “สื่อสรุป แจกก่อนเวลา ดู (ฟัง) ซํ้าได้” สื่อแจกก่อนเข้าเรียน สื่อและเนื้อหา
ในเอกสารสอดคล้องกัน สามารถน�ำกลับมาทบทวน หรือฟังซํ้าได้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ควรตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ ความต้องการในวิธีการสอน นักศึกษาพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่
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ABSTRACT
The purpose of this descriptive research was to examine learning styles and preferred
teaching method in an adult health nursing course of the 2nd year nursing students, Faculty of
Nursing, Khon Kaen University. The subjects were 108 nursing students enrolled in an adult
health nursing course. The questionnaire used for data collection was based on Grasha and
Riechmann’s learning style model and had an alpha coefficient of 0.8. Additionally, the semistructured interview questions were used for focus group discussion with 20 key informants.
Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis technique.
The results revealed that most of the participants had more than one learning style, in which
the dependent style was found most (Mean = 3.63, S.D.= 0.36). The collaborative (Mean = 3.51,
S.D. = 0.48) and participatory styles (Mean = 3.43, S.D. = 0.43) were found to be the second
and third most common learning styles among the students. The students with a GPA of 3.00
or higher and those with a lower GPA had similar learning styles, namely dependent, collaborative, and participatory styles. However, the students with GPA 3.00 or higher were found to have
more competitive learning than those with the lower GPA. As for teaching methods for the
course, the students preferred four approaches as follows: 1) “content-based instruction”, in
which teachers emphasize key contents of the subject; 2) “flexible, thoughtful, interesting and
thought-provoking instruction”, in which teachers used flexible, student-based, thoughtful, thoughtprovoking, and attractive teaching techniques; 3) “integrated teaching” in which teachers set up
different groups, appropriately arrange the teaching time and employ a wide range of instructions;
and 4) “provision of summarized teaching materials” in which teachers provide materials in advance and make them available on media for repeat use. In conclusion, this study supports that
various teaching methods in adult health nursing course should be implemented in response to
different students’ learning styles and needs.
Keywords: Learning Styles, Teaching Method Needs, Nursing Students, Adult Nursing
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพั ฒนาศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะที่
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นหนึง่
ในพันธกิจส�ำคัญของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ระบบ
การศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพือ่ พัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ผู้เรียนให้สามารถ
ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัย1 เข้าถึง
การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต ลอดเวลาในทุ ก สถานที่ รวมทั้ ง มี
กระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง2 การจัดการเรียนการสอนจึงควรค�ำนึงถึง
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Student-Centered Learning)
นอกจากนีร้ ปู แบบการเรียนการสอนทีน่ ำ� มาใช้ยงั ต้อง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานการศึ ก ษาของคณะกรรมการการอุ ด มศึกษา3 อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนมีรปู แบบการเรียนรูท้ ตี่ า่ ง
กัน ดังนั้น การท�ำความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
รูปแบบการเรียนรู้ (learning Style) เป็นวิธกี าร
ที่ผู้เรียนซึมซับเอาเนื้อหาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
เพือ่ จดจ�ำ ท�ำความเข้าใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ กราส์ซา
และไรซ์ แ มน (Grasha & Reichman)4 ได้ จั ด
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1) แบบอิสระ (Independent) หมายถึง การทีผ่ เู้ รียน
ชอบคิดและท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองแต่รบั ฟังความคิด
เห็นของผู้อื่น โดยจะตั้งใจเรียนในเนื้อหาที่รู้สึกว่า
ส�ำคัญและมั่นใจในความสามารถเรียนรู้ของตนเอง
2) แบบพึ่งพา (Dependent) หมายถึง การที่ผู้เรียน
สนใจเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่หลักสูตรก�ำหนดให้เรียน มัก
จะพึ่ ง พาผู ้ สอนและเพื่อ น ไม่มีค วามคิด ริเริ่มของ
ตนเอง 3) แบบร่วมมือ (Collaborative) หมายถึง
รูปแบบที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยการแสดง
ความคิดเห็น หรือใช้ความสามารถของกลุม่ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน และชอบท�ำงาน
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ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 4) แบบหลีกเลี่ยง
(Avoidance) เป็นรูปแบบทีผ่ เู้ รียนมักไม่สนใจเนือ้ หา
วิ ช าที่ เ รี ย นในชั้ น เรี ย น ไม่ ช อบการมี กิ จ กรรมใน
ชั้นเรียนเพราะคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนไม่น่าสนใจ
5) แบบแข่งขัน (Competitive) เป็นรูปแบบที่ผู้เรียน
พยายามเรียนรูเ้ พือ่ ให้เก่งกว่าเพือ่ นร่วมชัน้ คิดว่าต้อง
แข่งขันกับเพือ่ นร่วมชัน้ เพือ่ ให้ได้คะแนนสูงหรือค�ำชม
และ 6) แบบมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชา จึงชอบการเข้าเรียนในชั้น
เรียน2,4 เมื่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลาย
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว การศึกษารูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถน�ำไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจเพื่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด5
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักศึกษา
พยาบาลมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือแบบ
พึ่งพาและแบบร่วมมือ6 นักศึกษาชั้นปีที่ต่างกันจะมี
รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันและรูปแบบการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ชั้ น ปี ข อง
นั ก ศึ ก ษา 2 อย่ า งไรก็ ต ามรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ข อง
นักศึกษาแต่ละคนแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน
การจัดการเรียนการสอนจึงควรสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จดั การเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลสุ ข ภาพผู ้ ใ หญ่ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 เป็นรายวิชาภาคทฤษฎีซึ่งเป็นองค์ความรู้
ส�ำคัญทีน่ กั ศึกษาจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตั ิ
บนหอผูป้ ว่ ยในรายวิชาปฏิบตั ซิ งึ่ จัดการเรียนการสอน
ควบคู่กันไป นอกจากนี้รายวิชานี้ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย (lecture) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case
Study) และบางหั ว ข้ อ ได้ เ ริ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยมอบ
หมายให้นกั ศึกษาท�ำการศึกษาเนือ้ หามาล่วงหน้าจาก
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สื่อการสอน เช่น คลิปวีดิโอ สไลด์ เอกสารการสอน
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ก่อนเข้าเรียน และมีการท�ำ
กิจกรรมในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามนักศึกษาสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอนหลายประเด็น เช่น มี
เนื้อหามาก จ�ำนวนชิ้นงานค่อนข้างมากและไม่ได้
ศึกษาเนือ้ หามาล่วงหน้า ท�ำให้ไม่สามารถท�ำกิจกรรม
ในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการ
ที่นักศึกษามีความสนใจ ความชอบและความถนัดใน
การใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน7 จากการพูดคุยกับ
นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่อาจไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของนักศึกษา
ดังนั้น ทีมวิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหา
ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละความ
ต้องการในวิธกี ารสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่
ของนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน�ำผลการศึกษาไปใช้
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาล
สุขภาพผู้ใหญ่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และ
ความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาและให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้และความต้องการ
ในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค�ำถามการวิจัย

1. นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรูปแบบการเรียนรู้
เป็นอย่างไร

2. ความต้ อ งการในวิ ธี ก ารสอนวิ ช าการ
พยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ขอ
งกราส์ซาและไรซ์แมน (Grasha & Reichman) ซึ่ง
เน้ น การตอบสนองของผู ้ เ รี ย น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้มี 3 ปัจจัย คือ
ทัศนคติของผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อผู้สอน
และปฏิกิริยาของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนในชั้น
เรียน2,4 การศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้คือ วิธี
การหรือลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 แบ่งเป็น 6 แบบ ได้แก่ 1) แบบ
อิสระ (Independent) 2) แบบพึ่งพา (Dependent)
3) แบบร่วมมือ (Collaborative) 4) แบบหลีกเลี่ยง
(Avoidance) 5) แบบแข่งขัน (Competitive) และ
6) แบบมีส่วนร่วม (Participatory)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป รูปแบบการเรียนรู้ และ
ความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพ
ผู้ใหญ่ ท�ำการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียน
วิชาการพยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่ จ�ำนวน 116 คน การ
วิจัยนี้ศึกษาในประชากร จ�ำนวน 116 คน มีเกณฑ์
การคัดเข้า คือ ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย ได้นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 108 คน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสนทนากลุม่
(Focus Group) ได้มาจากการประกาศเชิญเข้าร่วม
การศึกษาโดยสมัครใจ จ�ำนวน 20 คน ซึง่ เป็นจ�ำนวน

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research

กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมเพียงพอในการท�ำ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก8
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ
เพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ ตาม
กรอบแนวคิดของกราส์ซาและไรซ์แมน4 โดยผูว้ จิ ยั ขอ
อนุญาตใช้แบบประเมินที่แปลเป็นภาษาไทย2 เพื่อใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล มีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 60 ข้อการ ให้
คะแนนเป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ
และให้ตอบตามความคิดเห็นคือ เห็นด้วยมากที่สุด
(5 คะแนน) เห็นด้วยมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปาน
กลาง (3 คะแนน) เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) และ
ไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้
เป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ แบบอิสระ แบบพึ่งพา แบบ
ร่วมมือ แบบหลีกเลี่ยง แบบแข่งขัน และแบบมีส่วน
ร่วมซึ่งแต่ละรูปแบบมีค�ำถาม 10 ข้อ ได้แก่
1) แบบอิสระ ประกอบด้วยข้อที่ 1, 7, 13,
19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 2) แบบพึ่งพา
ประกอบด้วยข้อที่ 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40,
46, 52, 58 3) แบบร่วมมือ ประกอบด้วยข้อที่ 3,
9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 4) แบบ
หลีกเลี่ยง ประกอบด้วยข้อที่ 2, 8, 14, 20, 26,
32, 38, 44, 50, 56 5) แบบแข่งขัน ประกอบด้วย
ข้อที่ 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59
6) แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยข้อที่ 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยการตอบแบบ
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ได้ก�ำหนดเป็น 3 ช่วงตาม
เกณฑ์ของเบสต์9 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายความว่า นักศึกษา
มีรูปแบบการเรียนรู้ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายความว่า นักศึกษา
มีรูปแบบการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายความว่า นักศึกษา
มีรูปแบบการเรียนรู้ในระดับน้อย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ตรวจสอบ โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบประเมินไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
พยาบาลที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 30 คน
และน�ำมาค�ำนวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ความ
เชื่อมั่นของแบบประเมิน เท่ากับ 0.81

จริยธรรมการวิจัย

โครงการวิจยั ได้ผา่ นความเห็นชอบในการยกเว้น
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์จากคณะ กรรมการ
การวิจัย บริการวิชาการและการพัฒนานวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่นเลขที่
CR-0262 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ทีมวิจัยได้
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค�ำนึงถึงสิทธิของ
กลุม่ ตัวอย่างเป็นหลัก โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
และอธิบายสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบแต่
อย่างใดในฐานะนักศึกษา การแสดงความสมัครใจเข้า
ร่วมวิจัยโดยการลงชื่อในแบบยินยอมเข้าร่วมวิจัย
ก่อนขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างส�ำหรับการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 20 คน ได้
มาจากการประกาศเชิญเข้าร่วมการศึกษาโดยสมัครใจ
ทีมวิจัยได้ท�ำการชี้แจงรายละเอียดการวิจัยและขอ
ความยินยอมแยกในภายหลังอีกครั้ง เพื่อให้โอกาส
อาสาสมัครตัดสินใจโดยไม่ถกู ผูกมัดจากการตัดสินใจ
เข้าร่วมในครั้งแรก ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครจะ
ไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลได้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น
ความลับและน�ำเสนอเฉพาะข้อมูลในภาพรวมเท่านัน้
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 108 คน ตอบแบบสอบถามความต้องการใน
วิธกี ารสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่โดยไม่ตอ้ ง
ระบุชื่อ มีข้อค�ำถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เขียนตอบ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลสุขภาพผูใ้ หญ่ควรเป็นอย่างไร และมีคำ� ถาม
ย่อย เช่น ความต้องการด้านเนื้อหาในรายวิชา ระยะ
เวลาการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการสอน สื่อการ
สอน และการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชา หลังจากนั้นทีมวิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้มาสกัด
หาประเด็นหลักเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการสนทนา
กลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม การสนทนากลุ่ม
ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุม่ ละ 10 คน เนือ่ งจากทีมวิจยั เป็นอาจารย์ประจ�ำวิชา
ดังนัน้ จึงเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการสนทนากลุม่ ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการสอนในคณะ
เป็น ผู้ท�ำการน�ำสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ทีมวิจัยได้ด�ำเนินการและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทีมวิจัยและผู้ช่วยวิจัยนัดหมายและเข้าพบ
นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 2 เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดของการวิจยั
สิทธิในการเข้าร่วมวิจยั และวิธกี ารเก็บข้อมูลวิจยั เมือ่
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและยินดีเข้าร่วมการวิจัยให้ลงชื่อ
ในแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้นให้ผู้ช่วย
วิจัยชี้แจงการตอบแบบสอบถามและด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ เ วลาตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 40-50 นาที ซึ่งรวมถึงการตอบค�ำถาม
ปลายเปิดทีจ่ ะน�ำไปสกัดประเด็นเพือ่ การสนทนากลุม่

2. ทีมวิจยั และผูช้ ว่ ยวิจยั ชีแ้ จงรายละเอียดการ
สนทนากลุ่มแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษา หลัง
จากอาสาสมัครลงชือ่ ในแบบยินยอมแล้วผูน้ ำ� สนทนา
กลุ่ม จ�ำนวน 1 คน ท�ำการสนทนากลุ่มพร้อมกับ
บันทึกเทป โดยแบ่งกลุ่มสนทนา กลุ่มละ 10 คน
ท�ำการสนทนากลุ่มในช่วงเช้าและบ่าย ใช้ระยะเวลา
สนทนากลุ่มประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและข้อมูลรูปแบบการเรียน
รู้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 108 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
88) มีอายุระหว่าง 19-22 ปี ค่าเฉลีย่ ของอายุ 20.3
± 0.6 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ได้แบ่งค่าช่วง
ระหว่าง ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการให้เกียรตินิยม พ.ศ. 2562 ว่าเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งคือ ผู้ที่ได้ GPA ไม่ตํ่ากว่า 3.60 และ
เกียรตินิยมอันดับสองคือ ผู้ที่ได้ GPA ไม่ตํ่ากว่า
3.25 แต่ไม่เกิน 3.59 กลุ่มตัวอย่างมี GPA อยู่
ระหว่าง 2.18-3.82 และค่าเฉลี่ยของ GPA 3.11
ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่างมี GPA 2.50-2.99 และ GPA
3.25-3.59 ในจ�ำนวนที่เท่ากัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไป

จำ�นวน (108)

ร้อยละ

		 หญิง

95

88.0

		 ชาย

13

12.0

ค่าเฉลี่ยอายุ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

20.3

0.6

1

0.9

		 GPA 2.50–2.99

36

33.3

		 GPA 3.00–3.24

32

29.6

		 GPA 3.25–3.59

36

33.3

3

2.8

เพศ

เกรดเฉลี่ยสะสม
		 GPA < 2.50

		 GPA ≥ 3.60

ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูป
แบบการเรียนรูแ้ บบพึง่ พา ค่าเฉลีย่ 3.63 (S.D. 0.36)
รองลงมาคือ แบบร่วมมือ ค่าเฉลีย่ 3.51 (S.D. 0.48)
แบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย 3.43 (0.43) และรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีพบน้อยที่สุดคือ แบบแข่งขัน ค่าเฉลี่ย
2.99 (S.D. 0.65) และเมื่อพิจารณาตามระดับเกรด
เฉลีย่ สะสม (GPA) พบว่ากลุม่ ทีม่ ี GPA 2.50-2.99,
GPA 3.00-3.24, และ GPA 3.25-3.59 เรียนรูผ้ า่ น
รูปแบบ การเรียนรู้แบบพึ่งพามากที่สุด และเรียนรู้
ผ่านแบบแข่งขันน้อยทีส่ ดุ ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี GPA
> 3.60 เรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระมาก
ที่สุด และเรียนแบบหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด ส�ำหรับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มี GPA < 2.50 เรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
เรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ มากที่ สุ ด และเรี ย นรู ้ ผ ่ า นแบบ
แข่งขันน้อยที่สุด นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
GPA ตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไปและกลุ่มที่มี GPA ตํ่า
กว่า 3.00 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่คล้ายคลึง
กันคือ แบบพึง่ พา แบบร่วมมือและแบบมีสว่ นร่วม ซึง่
เป็นรูปแบบที่มีระดับการเรียนรู้ที่มาก อย่างไรก็ตาม
ทั้ง 2 กลุ่ม มีการเรียนรู้ในระดับปานกลางโดยใช้รูป
แบบหลี ก เลี่ ย ง และแบบอิ ส ระ และพบว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างที่มี GPA ตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไปมีรูปแบบ
การเรียนรู้แบบแข่งขันมากกว่ากลุ่มที่มี GPA ตํ่ากว่า
3.00 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับการเรียนรู้ของแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ จ�ำแนกตามระดับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
รูปแบบการเรียนรู้

ระดับการเรียนรู้
น้อย

(%) ปานกลาง (%)

มาก

(%)

Mean

(S.D.)

แบบพึ่งพา

0

(0.0)

51

(47.2)

57

(52.8)

3.63

(0.36)

		
		
		
		
		

0
0
0
0
0

(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

1
16
14
18
2

(100)
(44.4)
(43.7)
(50.0)
(66.8)

0
20
18
18
1

(0.0)
(55.6)
(56.2)
(50.0)
(33.3)

3.20
3.67
3.64
3.63
3.33

(0.39)
(0.36)
(0.33)
(0.49)

แบบร่วมมือ

1

(1.0)

67

(62.0)

40

(37.0)

3.51

(0.48)

		
		
		
		
		

0
1
0
0
0

(0.0)
(2.8)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

1
18
17
28
3

(100)
(50.0)
(53.1)
(77.8)
(100)

0
17
15
8
0

(0.0)
(47.2)
(46.9)
(22.2)
(0.0)

3.60
3.61
3.56
3.40
3.03

(0.55)
(0.44)
(0.45)
(0.32)

แบบมีส่วนร่วม

1

(0.9)

72

(66.7)

35

(32.4)

3.43

(0.43)

		
		
		
		
		

0
0
0
0
1

(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(33.3)

1
21
22
27
1

(100)
(58.3)
(68.7)
(75.0)
(33.3)

0
15
10
9
1

(0.0)
(41.7)
(31.3)
(25.0)
(33.3)

3.00
3.51
3.43
3.40
3.03

(0.50)
(0.37)
(0.36)
(0.75)

แบบอิสระ

0

(0.0)

82

(75.9)

26

(24.1)

3.41

(0.40)

		
		
		
		
		

0
0
0
0
0

(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

1
24
28
27
2

(100)
(66.7)
(87.5)
(75.0)
(66.7)

0
12
4
9
1

(0.0)
(33.3)
(12.5)
(25.0)
(33.3)

2.90
3.52
3.26
3.44
3.57

(0.39)
(0.33)
(0.40)
(0.74)

แบบหลีกเลี่ยง

6

(5.5)

95

(88.0)

7

(6.5)

3.04

(0.39)

		 GPA < 2.50
		 GPA 2.50–2.99
		 GPA 3.00–3.24

0
4
0

(0.0)
(11.1)
(0.0)

1
29
30

(100)
(80.6)
(93.7)

0
3
2

(0.0)
(8.3)
(6.3)

2.50
3.02
3.13

(0.46)
(0.31)

GPA < 2.50
GPA 2.50–2.99
GPA 3.00–3.24
GPA 3.25–3.59
GPA > 3.60
GPA < 2.50
GPA 2.50–2.99
GPA 3.00–3.24
GPA 3.25–3.59
GPA > 3.60
GPA < 2.50
GPA 2.50–2.99
GPA 3.00–3.24
GPA 3.25–3.59
GPA > 3.60
GPA < 2.50
GPA 2.50–2.99
GPA 3.00–3.24
GPA 3.25–3.59
GPA > 3.60
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รูปแบบการเรียนรู้
		 GPA 3.25–3.59
		 GPA > 3.60
แบบแข่งขัน
		
		
		
		
		

GPA < 2.50
GPA 2.50–2.99
GPA 3.00–3.24
GPA 3.25–3.59
GPA > 3.60

ระดับการเรียนรู้
น้อย

(%) ปานกลาง (%)

มาก

(%)

Mean

(S.D.)

2
0

(5.6)
(0.0)

32
3

(8.9)
(100)

2
0

(5.5)
(0.0)

3.02
2.93

(0.39)
(0.21)

20

(18.5)

72

(66.7)

16

(14.8)

2.99

(0.65)

0
8
5
6
1

(0.0)
(22.2)
(15.6)
(16.7)
(33.3)

1
21
23
25
2

(100)
(58.3)
(71.9)
(69.4)
(66.7)

0
7
4
5
0

(0.0)
(19.4)
(12.5)
(13.9)
(0.0)

2.40
2.94
3.06
2.99
2.97

(0.75)
(0.60)
(0.58)
(1.01)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับ
ความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพ
ผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
มี 4 ประเด็นหลัก คือ 1) เนื้อหาเน้นที่ส�ำคัญ 2)
ยืดหยุ่น เข้าใจ มีเทคนิคดึงดูด กระตุ้นให้คิด 3) วิธี
การสอนหลากหลาย และ 4) สื่อสรุป แจกก่อนเวลา
ดู ฟังซํ้าได้ ดังนี้
1. “เนื้อหาเน้นที่ส�ำคัญ” ซึ่งหมายถึงความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลต่อปัจจัยด้านการบรรจุเนื้อหา
ของผู้สอนลงในแต่ละครั้งของการสอน การจัดการ
สอนโดยบรรจุเนือ้ หาทีม่ ากเกินไปในแต่ละครัง้ ท�ำให้
ไม่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ้ ดั ง นั้ น ความ
ต้องการของผู้ให้ข้อมูลคือ ต้องการให้ผู้สอนคัดสรร
เฉพาะเนื้อหาที่ส�ำคัญที่จะต้องเน้นให้เข้าใจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการพยาบาลและการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของการพยาบาล ควรมีความชัดเจน น�ำไปใช้ได้
ดังตัวอย่างค�ำกล่าว
“…อาจารย์สอนเนื้อหาเยอะจนเกินไป ท�ำให้ยาก
ต่อการเข้าใจ...เนื้อหาควรเอาเน้นๆ ที่ส�ำคัญๆ และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์” หญิง 20 ปี

“…เนือ้ หาในหนังสือค่อนข้างจะเยอะมาก แต่ละ
บทเป็น ร้อย สองร้อยหน้า ซึ่งเยอะเกินไป เนื้อหาไม่
ควรจะเยอะเกินไป อยากให้เน้นเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งรู.้ ..
เรียงมาจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก เน้นการพยาบาล...
ยกตัวอย่างการน�ำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ” หญิง 19 ปี
“…ควรเป็นเนื้อหาที่ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่าย
เน้นเนื้อหาที่ส�ำคัญ ครอบคลุม และน�ำไปใช้ในการ
ท�ำงานได้จริงในอนาคต…” ชาย 21 ปี
“...เนือ้ หาเยอะไม่เหมาะกับเวลา ท�ำให้สอนอย่าง
เร่งรีบ สอนไม่ทัน...อาจารย์สอนพยาธิสภาพของโรค
ท�ำให้สอนการพยาบาลช่วงท้ายแค่นิดเดียว...ล�ำดับการ
พยาบาลที่ส�ำคัญไม่ชัดเจน อยากให้สรุปเอาที่ส�ำคัญ...”
ชาย 21 ปี
2. “ยื ด หยุ ่ น เข้ า ใจ มี เ ทคนิ ค ดึ ง ดู ด
กระตุ้นให้คิด” ซึ่งหมายถึง มุมมองของผู้ให้ข้อมูล
ต่อปัจจัยด้านอาจารย์ผสู้ อนทีจ่ ะเอือ้ ให้รปู แบบการเรียน
การสอนรายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่มปี ระสิทธิภาพต่อ
การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านลักษณะส่วน
บุคคล คือมีบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่น ยอมรับฟังและมี
ความเข้าใจนักศึกษา ซึ่งจะท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และด้านเทคนิคการสอน
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คือการมีเทคนิคดึงดูดใจผูเ้ รียนในขณะทีส่ อนด้วยการ
สร้างบรรยากาศเรียนรู้เชิงบวก เช่น การกระตุ้นกระ
บวนการคิดวิเคราะห์ การยกตัวอย่างสถานการณ์จริง
การถ่ายทอดเนือ้ หาให้เข้าใจง่าย การเสริมแรงผูเ้ รียน
ด้วยวิธีต่างๆ ดังตัวอย่างค�ำกล่าว
“…อยากให้อาจารย์ใจดี ยืดหยุ่น ไม่กดดัน ยิ้ม
แย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ เข้าใจนักศึกษา รับฟัง และ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สบายๆ ไม่เครียด…”
หญิง 22 ปี
“…อยากให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาพู ด คุ ย กั น
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเข้าใจเมื่อสอนเสร็จ...ฟัง
นักศึกษา ไม่ท�ำให้เบื่อ สอนเน้นเนื้อหาส�ำคัญ ให้ก�ำลัง
ใจนักศึกษา...” หญิง 20 ปี
“…อยากให้ อ าจารย์ มี เ ทคนิ ค การสอนดึ ง ดู ด
นักศึกษา น่าสนใจ...พูดตรงประเด็น กระชับจับใจ
ความได้ . ..ไม่ ต ้ อ งเกริ่ น มากเกิ น ไป...กระตุ ้ น ให้ คุ ย
โต้ ต อบ สอนสนุ ก ตลกบ้ า ง มี ส าระบ้ า ง…เล่ า
ประสบการณ์ที่เคยพบเจอที่จะท�ำให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้ อ หามากขึ้ น เป็ น คน active ดึ ง ดู ด ความสนใจ
นักศึกษา จะได้ไม่ง่วงขณะเรียน…” หญิง 20 ปี
“…อยากให้อาจารย์ให้ก�ำลังใจ สร้างแรงบันดาล
และพูดกระตุ้นให้ศึกษาเกิดกระบวนการคิด เล่าสิ่ง
ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ยกตัวอย่างให้เห็นชัด…”
หญิง 19 ปี
3. “วิธีการสอนหลากหลาย” ซึ่งหมายถึง
มุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อปัจจัยด้านวิธกี ารทีผ่ สู้ อนน�ำ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรูท้ เี่ หมาะสมในรายวิชา ซึง่ ความหลากหลาย
ในที่นี้ยังหมายถึงการจัดกลุ่มผู้เรียน การจัดช่วงเวลา
ในการเรียน และวิธกี ารถ่ายทอดเนือ้ หาความรูผ้ า่ นวิธี
การต่างๆ เช่นการสอนบรรยายในเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญ การ
ยกตั ว อย่ างเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ เกมส์ตอบ
ค�ำถาม การให้ดูวิดีโอก่อนเข้าเรียน การทดสอบก่อน

เรียน การท�ำกิจกรรมให้เสร็จในคาบเรียน การติวก่อน
สอบ และแบ่งสอบ ดังตัวอย่างค�ำกล่าว
“…แบ่งสอนครัง้ ละชัว่ โมงครึง่ จะได้ไม่เหนือ่ ยล้า
เริ่มเรียน 9 โมง หรือช่วงบ่าย ถ้าสอน 2 ชั่วโมง ให้มี
ช่ ว งเวลาพั ก ระหว่ า งเรี ย น ใช้ วิ ธี ส อนหลายแบบ
บรรยายบ้าง เล่นเกมบ้าง ถ้าจะฟลิปคลาสรูม ควรท�ำ
หัวข้อใหญ่ๆ เช่น หัวใจ มะเร็ง…อยากให้มีติวก่อน
สอบ ท�ำเป็น live สดก็ได้ หรือเพื่อนมาติวด้วยกัน
เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ อ่านเองไม่ทัน จ�ำไม่ค่อย
ได้…” หญิง 20 ปี
“…ควรมีกิจกรรมหลายแบบ จะได้เข้าใจมากขึ้น
และไม่ง่วง…สอนบรรยายในส่วนที่ส�ำคัญเป็นหลัก
แทรกกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นความเห็ น ตอบค� ำ ถาม
อภิ ป รายกรณี ศึ ก ษา อาจเป็ น Pretest Posttest แต่
กิจกรรมไม่ควรมีมากเกินไป อยากท�ำกิจกรรมให้เสร็จ
ในช่วงเวลาเรียนเลยเพราะเรียนหลายวิชา ท�ำงานไม่ทนั
และอยากให้มสี รุปเนือ้ หาหลังสอนเสร็จ…” ชาย 21 ปี
“…เก็ บ คะแนนในช่ ว งเรี ย นอาจเป็ น pretest
posttest หรือกิจกรรมกลุ่ม อยากให้แบ่งสอบเพราะ
เนื้อหาเยอะ อ่านไม่ทันและท�ำข้อสอบไม่ได้…” หญิง
22 ปี
อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลบางส่วนให้ข้อมูลแตก
ต่างกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในแง่ของวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่คิดว่าเหมาะสมคือ ควรมีกิจกรรม
น้อยๆ เพราะการมีกิจกรรมมากในชั้นเรียนจะท�ำให้
ได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงปฏิเสธต่อการจัดกิจกรรม
กลุ่มในการเรียนการสอน ดังตัวอย่างค�ำกล่าว
“...ไม่ควรมีกิจกรรมในห้องเรียน เช่น เล่นเกมส์
เพราะท�ำให้เสียเวลา เรียนเนื้อหาไม่ครบ และหาก
นักศึกษามีเหตุผลจ�ำเป็นไม่ได้เข้าเรียนท�ำให้เสียคะแนน
ตรงนี้ไป...Case Study (กรณีศึกษา) ควรจัดกลุ่ม 2-3
คนเพราะบางคนไม่ช่วยท�ำงาน...” หญิง 20 ปี
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“...บางกิจกรรมในชั้นเรียนรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยให้
เข้าใจมากขึ้นเลย…ไม่ควรท�ำกิจกรรมกลุ่มทั้งในและ
นอกห้องเรียน เคส (งาน) กลุ่มท�ำให้รู้สึกเครียด...”
หญิง 21 ปี
4. “สือ่ สรุป แจกก่อนเวลา ดู (ฟัง) ซํา้ ได้”
ซึ่งหมายถึง มุมมองของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่อปัจจัยด้าน
การจัดท�ำหรือเลือกใช้สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ ของ
ผูส้ อนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ นรายวิชา โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ข้อมูลที่แสดงว่า การจัดท�ำสื่อให้ผู้เรียนก่อนเข้า
เรียน สือ่ และเนือ้ หาในเอกสารควรมีความสอดคล้อง
กันและเน้นเฉพาะประเด็นที่ส�ำคัญและสามารถน�ำ
กลับมาทบทวนหรือฟังซํา้ ได้ จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ดี ดังตัวอย่างค�ำกล่าว
“…สื่อ Powerpoint น่าสนใจ เน้นเนื้อหาส�ำคัญ
แบบสรุปๆ ไม่ควรเกิน 30 สไลด์ต่อหัวข้อ พื้นหลังไม่
ใช้สเี ข้ม ควรให้สไลด์แบบไฟล์ไม่ตอ้ งสแกนคิวอาร์โค้ด
แจก Powerpoint ก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 1 วัน และ
เอกสารการสอนกับ Powerpoint ควรมีเนื้อหาตรง
กัน...” หญิง 20 ปี
“…ควรมีการบันทึกวีดีโอขณะอาจารย์สอนหรือ
มีการจัดท�ำคลิปแชร์ลงภายในกลุ่ม จะได้ฟังซํ้าตอนจะ
สอบ ในแง่ของเนื้อหาที่มีและเนื้อหาที่ควรรู้ อยากให้
มีวีดีโอที่เป็นกรณีศึกษามาให้ดูถ้าเป็นโรคนี้จะมีอาการ
แบบนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น...”
หญิง 21 ปี
“สื่อการสอนรูปแบบ Powerpoint เหมาะสมกับ
เวลาและเนื้อหา แต่อาจเพิ่ม Video และรูปภาพมาก
ขึ้น...การโพสต์ Powerpoint ให้นักศึกษาก่อนเรียนมี
ส่วนช่วยให้นักศึกษาสนใจมากขึ้น...เอกสารประกอบ
การสอนต้องเข้าใจง่าย...มีคลิปสอนสามารถกลับมาดู
ได้หลายครั้ง” หญิง 20 ปี
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพผูใ้ หญ่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลคิดว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
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สะท้อนมุมมองของผู้ให้ข้อมูลในแง่ปัจจัยที่ควรน�ำมา
พิจารณาในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ส�ำคัญ
4 ด้าน คือ เนื้อหาที่น�ำมาบรรจุ ลักษณะผู้สอนทั้ง
ลักษณะส่วนบุคคลและเทคนิคการสอน วิธีการสอน
และสื่อการสอน เป็นต้น

การอภิปรายผล

จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2 มีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยมีรูป
แบบการเรียนรูแ้ บบพึง่ พามากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แบบ
ร่วมมือ แบบมีส่วนร่วมและแบบอิสระ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา7 ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบพึ่งพามากที่สุด
อาจเนื่ อ งจากความเฉพาะของหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาค ทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ภาคทฤษฎีได้จดั การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ บางวิชาจะมีการแบ่งกลุม่ ย่อย
เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาจ�ำนวน 10-12 คนต่อกลุ่ม
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาคอยให้ขอ้ เสนอ แนะอย่างใกล้ชดิ
แต่จากข้อมูลเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายัง
ขาดความมั่นใจในการวิเคราะห์กรณีศึกษา เนื่องจาก
เป็นข้อความรูใ้ หม่และประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยยัง
มีไม่มาก จึงอาจนึกภาพไม่ออกและยังไม่เข้าใจกรณี
ศึกษามากนัก ท�ำให้ไม่สามารถเชือ่ มโยงความรูต้ า่ งๆ
ได้ อาจเป็นเหตุผลที่ท�ำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูป
แบบการเรี ย นรู ้ แ บบพึ่ ง พา นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 จะเริม่ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดย
ฝึกในห้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลและขึน้ ฝึกปฏิบตั บิ นหอ
ผู้ป่วย มีอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 7-8 คน คอย
ดูแลและสอนทักษะการปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจาก
เป็นชั้นปีที่เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติเป็นครั้งแรก เป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ยังไม่คุ้นชิน และยังขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติ อาจเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้
นักศึกษารู้สึกว่าต้องพึ่งพาอาจารย์ผู้สอน และพึ่งพา
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

พยาบาลบนหอผู ้ ป ่ ว ย ในการเรี ย นรู ้ ภ าคปฏิ บั ติ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จึงใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบพึ่งพาเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา7,10 ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการ
เรียนรูแ้ บบพึง่ พามากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครั้งนี้มีความแตกต่างจากบางการศึกษา2 ที่พบว่า
นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 มีรปู แบบการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือมากที่สุด อาจเนื่องจากรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบันการ
ศึกษา การสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น สอนในรูปแบบ
Problem Based Learning สัมมนาและอภิปราย
กลุม่ ย่อยต่างๆ จะท�ำให้นกั ศึกษาคุน้ ชินกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท�ำให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มากกว่าแบบพึ่งพา
นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 2 มีรปู แบบการเรียน
รู้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นล�ำดับ 2 รองจากการเรียนรู้แบบพึ่งพา
อาจเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้ส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แบ่ง
กลุม่ ย่อยวิเคราะห์กรณีศกึ ษา หรือการอภิปรายในชัน้
เรียนซึ่งท�ำให้นักศึกษาเรียนรู้จากการแสดงความคิด
เห็น ร่วมมือท�ำงานกับกลุ่มเพื่อน และร่วมมือกับ
อาจารย์ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา7,10 และนักศึกษาพยาบาลใช้รปู แบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นล�ำดับ 3 อาจเนื่องจาก
หลักสูตรฯ ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เช่น การอภิปราย
การน�ำเสนอกรณีศกึ ษา ท�ำให้นกั ศึกษาเรียนรูจ้ ากการ
มีส่วนร่วมของกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา7 นอกจากนี้นักศึกษาใช้รูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบอิสระมาเป็นล�ำดับ 4 ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา2,7 ที่พบว่านักศึกษามีรูปแบบ

การเรียนรู้แบบอิสระเป็นล�ำดับ 4 รองจากรูปแบบ
ร่วมมือ พึ่งพาและหลีกเลี่ยง อาจเนื่องจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธรรมชาติของนักศึกษาที่
อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย (Generation y)
ที่ เ ป็ น ตั ว ของตั ว เอง มี ค วามมั่ น ใจและคุ ้ น ชิ น กั บ
เทคโนโลยี สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว11 นักศึกษาพยาบาลจึง
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ท�ำให้
นักศึกษามีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองมากขึน้ กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจซึง่ อาจส่งผลให้นกั ศึกษามีรปู แบบการเรียนรู้
แบบอิสระร่วมด้วย
จากข้อมูลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษากลุม่ ที่
มี GPA ตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไป และกลุ่มที่มี GPA
ตํ่ากว่า 3.00 มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันคือ
แบบพึง่ พา แบบร่วมมือและแบบมีสว่ นร่วม สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา12 อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มีเฉพาะนักศึกษาชั้นปีเดียวกันซึ่งได้รับการจัดการ
เรียนการสอนลักษณะเดียวกันซึง่ ส่งผลต่อรูปแบบการ
เรี ย นรู ้ ท่ี ค ล้ า ยคลึ ง กั น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษามี
ความแตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมา13 ที่พบว่า รูป
แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเปรียบ
เทียบระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปีซึ่งมีความแตก
ต่างของรูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นอกจากนี้พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ี GPA ตัง้ แต่
3.00 เป็ น ต้ น ไปมี รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบแข่ ง ขั น
มากกว่ากลุ่มที่มี GPA ตํ่ากว่า 3.00 สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขันมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาพยาบาล7
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพพบว่า ผูเ้ รียน
สะท้อนมุมมองความต้องการในวิธีการสอนวิชาการ
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พยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่แบ่งได้ 4 ประเด็นหลักคือ
ด้ า นเนื้ อ หาที่ น� ำ มาบรรจุ ด้ า นลั ก ษณะผู ้ ส อนทั้ ง
ลักษณะส่วนบุคคลและเทคนิคการสอน ด้านวิธีการ
สอนและด้านสือ่ การสอนโดยมีความสอดคล้องกับรูป
แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่คือ รูปแบบ
การเรียนรู้แบบพึ่งพาซึ่งเป็นลักษณะของผู้เรียนที่จะ
เรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ก�ำหนดให้เรียน ต้องการให้ผู้สอน
จัดเตรียมเนื้อหาและสรุปเนื้อหาที่ส�ำคัญ กลุ่มนี้จึง
ชอบที่จะพึ่งพาอาจารย์เป็นแหล่งความรู้2,4 ส่วน
ผู ้ เ รี ย นที่ มี รู ป แบบเรี ย นรู ้ แ บบอิ ส ระจะต้ อ งการให้
ผู้สอนสรุปและเน้นประเด็นส�ำคัญ กระชับ ใช้เวลาไม่
นานมากเกินไป อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนซึง่ เป็นนักศึกษา
พยาบาล ชั้นปีที่ 2 จะมีการปรับตัวกับการเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป จึงต้องการให้
ผู้สอนสรุปเนื้อหาที่ส�ำคัญเพื่อลดระยะเวลาในการ
ทบทวนความรู้ที่จะน�ำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ
ด้ านอาจารย์ผู้สอนก็มีอิทธิพลอย่างมากกับ
ทั ศ นคติ แ ละความสนใจเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น การมี
สัมพันธภาพทีด่ ี บุคลิกภาพทีย่ ดื หยุน่ เข้าใจนักศึกษา
และมี เ ทคนิ ค ดึ ง ดู ด ในการสอน จะท� ำ ให้ ส ร้ า ง
บรรยากาศ การเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี รู้สึก
ผ่อนคลาย และเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้น ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูข้ อ
งกราส์ซาและไรซ์แมน (Grasha & Reichman) ที่
กล่ า วว่ า ทั ศ นคติ ข องผู ้ เ รี ย นและความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เรียนต่อผู้สอนมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียน
รู้ของนักศึกษา2,4 นอกจากนี้นักศึกษาในกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ค้นคว้าความรู้
ได้อย่าง คล่องแคล่ว11 จึงต้องการให้ผสู้ อนสอนเลือก
แหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ น�ำความรู้มาย่อยและท�ำให้
ตกผลึกเพือ่ ส่งเสริมการฝึกคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา14,15 ที่พบว่า ผู้สอนเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษามีวินัย กระตือรือร้นและ
สัมพันธภาพที่ดีจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน
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รูม้ ากขึน้ ส่วนปฏิกริ ยิ าของผูเ้ รียนต่อรูปแบบการสอน
ในชัน้ เรียนก็เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการเรียน
รูข้ องผูเ้ รียน2,4 กล่าวคือ รูปแบบการสอนทีส่ อดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนจะท�ำให้ผู้เรียนมี
ปฏิกริ ยิ าทีด่ ตี อ่ การเรียนรู้ สนใจและเกิดการเรียนรูไ้ ด้
ดี และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า
ผู้เรียนต้องการรูปแบบการสอนที่ใช้วิธีสอนหลาก
หลาย เช่น การบรรยาย การยกตัวอย่างเชื่อมโยงกับ
ประสบ การณ์ เกมส์ตอบค�ำถาม การให้ดูวิดีโอก่อน
เข้าเรียน เป็นต้น จึงอาจสรุปได้ว่า รูปแบบการสอน
ทีใ่ ช้วธิ สี อนทีห่ ลากหลายจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกันได้
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และการเชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากประสบการณ์ ข อง
ผู้สอน16 อย่างไรก็ตาม มีผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่ชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มากเกิน
ไป อาจเนือ่ งจากผูเ้ รียนกลุม่ นีใ้ ช้การเรียนรูแ้ บบอิสระ
มีความเป็นส่วนตัว และเชื่อมั่นว่าสามารถศึกษา
ค้ น คว้ า ความรู ้ ด ้ ว ยตนเองได้ นอกจากนี้ ผู ้ เ รี ย น
ต้องการการสรุปและเน้นเนือ้ หาส�ำคัญ สือ่ การสอนที่
สามารถน�ำกลับมาดูซํ้าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถลด
ระยะเวลาในการทบทวนเนือ้ หาด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา13 ที่พบว่าสื่อการสอนที่ดีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี

ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
และการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1. จากผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รียนมีรปู แบบการ
เรียนรู้แบบพึ่งพา แบบร่วมมือ และแบบอิสระใน
จ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน การจัดการเรียนการสอนควร
ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบใน
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สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การบรรยายสรุปเนื้อหา
ที่ส�ำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม และการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
2. อาจารย์ผู้สอนน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
พัฒนาเอกสารการสอนให้มีเนื้อหาสรุปเน้นที่ส�ำคัญ
และผลิตสือ่ การสอนทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ควร
มีการศึกษาในระยะยาวเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผูเ้ รียน รูปแบบการเรียนรู้ และความต้องการการ
เรียนรูท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไปตามการจัดการเรียนการสอน
แต่ละชั้นปี และศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ที่อาจเป็น
ประเด็นส�ำคัญต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี สร้างระบบ และศึกษาผลการใช้ระบบการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ทีป่ ระกอบด้วย จิตบริการ (Service Mind) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการมีสว่ นร่วมของ
ผู้รับบริการ (Participation) เรียกรวมกันว่า “เอสเอพี” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้วยวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารย์ 222 คน จากประชากร 642 คน ซึ่งก�ำหนดโดยใช้ตารางของ ทาโร ยามาเน่
และกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ อาจารย์ 15 คน เลือกแบบเจาะจงจากการแนะน�ำอ้างอิงแบบลูกโซ่
และกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาผลการใช้ระบบฯ ได้แก่ อาจารย์ 7 คน ทีส่ มัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้ระบบฯ และ
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก
** วิทยาจารย์ชำ�นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
* Assistant Professor (Special), Pharmacist, Senior Professional Level, Praboromarajchanok Institute
** Instructor, Senior Professional Level, Kanchanabhisek Institute of Medical and Public Health Technology
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กลุ่มตัวอย่างที่รับรองระบบฯ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้มาโดยวิธีการแนะน�ำอ้างอิงแบบลูกโซ่ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี แบบสัมภาษณ์เชิงลึก คู่มือ
การออกแบบและพัฒนา ใบงาน แบบประเมินผลการออกแบบรายวิชา และแบบรับรองระบบฯ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบว่า ระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) เนือ้ หาวิชา 2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การเรียนการสอนและกิจกรรม 4) บทบาทผูส้ อนและผูเ้ รียน
5) สือ่ การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 6) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ7) วิธแี ละเครือ่ งมือประเมิน
พฤติกรรม ส่วนขั้นตอนของระบบมี 5 ขั้นตอนหลัก 28 ขั้นย่อย ผลการทดลองใช้ระบบฯ พบว่า ในภาพรวม
อาจารย์มีความสามารถในการออกแบบรายวิชา ให้เสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ โดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 2.71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอาจารย์สามารถ
วิเคราะห์ ก�ำหนดและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมระดับหัวข้อได้คะแนนมากที่สุด (Mean = 2.89) รองลง
มาคือ วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 2.80) ด้านทีไ่ ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ ได้แก่
วิเคราะห์และก�ำหนดทรัพยากรการเรียนรู้ (Mean = 2.60) ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่าระบบฯ มีความเหมาะสม
(Mean = 0.96) และรับรองว่าระบบฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Mean = 3.60)
ค�ำส�ำคัญ:	ระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
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ABSTRACT
The objectives of this research and development were 1) to study good practices, 2) to
construct the system, and 3) to analyze the results of using the instructional design and development system based on the framework of Service Mind, Analytical thinking, and Participation
(SAP) to enhance humanized care behaviors of students of Faculty of Public Health and Allied
Health Sciences. The population were 642 instructors of Praboromarajchanok Institute and
samples were 222 instructors for knowledhe sharing and 15 instructors for in-depth interview.
The researchers used Taro Yamane table, purposive sampling, and snowball technique. The
seven instructors volunteered for the implementation of this instructional design and development
system. The system was validated by five experts derived from snowball technique. The
instruments used in this study included knowledge sharing issues, an in-depth interviews form,
a guideline, a worksheet, and an evaluation form for design courses and evaluation from for
system validation. Data were collected and analyzed using Content Analysis, Mean, and Index
of Item Objective Congruence (IOC) from the experts.
It has been found that the system consisted of seven components: 1) subject contents
2) learning objectives 3) teaching strategies and activities 4) roles of teachers and learners
5) learning materials and learning resources 6) learning environment and 7) behavioral assessment methods and tools. This system also consisted of five step approach, included 28
sub-steps. It was revealed that overall the instructors could design courses that enhance humanized care behaviors at the highest level (Mean = 2.71). Specifically, the instructors were most
capable of analyzing and writing weekly behavioral objectives (Mean = 2.89), and designing
teaching and learning strategies and activities (Mean = 2.80). The lowest of instructors’ capability was determining learning resources (Mean = 2.60). The system validated by experts was
found appropriate (Mean = 0.96), and was accepted as a very good system (Mean = 3.60).
Keywords:	Instructional Design and Development System, Health Service Provision Humanized
Care Behaviors
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.
2562 ก� ำ หนดว่ า สถาบั น พระบรมราชชนกเป็ น
สถาบันการศึกษาของรัฐท�ำหน้าทีห่ ลักในการผลิตและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรตามความต้ อ งการของกระทรวง
สาธารณสุข และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้าน
สุ ข ภาพ ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาด้ า นการ
พยาบาล การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ให้การ
ศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท�ำการสอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ�ำรุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรม 1 ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผลิตงานวิจัยที่นำ�
ไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้งพัฒนา
หลั ก สู ต รการอบรมเพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนให้เป็นวงกว้างมาก
ยิง่ ขึน้ 2 โดยได้กำ� หนดอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตไว้คอื “บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้
บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจใน
ปัญหาและความทุกข์ของผู้รับ บริการและผู้เกี่ยวข้อง
ให้ บ ริ ก ารตามปั ญ หาและความต้ อ งการของผู ้ รั บ
บริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับ
บริการเป็นหลัก
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
เรียกโดยย่อว่า “เอสเอพี” ประกอบด้วย จิตบริการ
(S = Service Mind) การคิดเชิงวิเคราะห์ (A =
Analytical Thinking) และการมีส่วนร่วมของผู้รับ
บริการ (P = Participation)3 ซึง่ จิตบริการ ครอบคลุม
การมีจิตบริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา
ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้
เกีย่ วข้อง โดยไม่ตดั สินพฤติกรรมคนอืน่ ด้วยความคิด
ของตนเอง เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ให้บริการตรงตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ การคิด
วิ เ คราะห์ ครอบคลุ ม การคิ ด บนฐานข้ อ มู ล จริ ง
วิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาได้ โดยเก็บรวบรวม
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ข้ อ มู ล จากสภาพความเป็ น จริ ง อย่ า งเป็ น ระบบ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับ
บริการ วางแผนแก้ปญ
ั หาได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ชีวิตจริง โดยประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ และ การมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ ครอบคลุม วิธีการท�ำงาน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้รับบริการรับรู้ ตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้ ดังนัน้ นักศึกษาทีม่ กี ารบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามกรอบ เอสเอพี ต้อง
สามารถแสดงพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วย
หั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์ ตามกรอบ เอสเอพี ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น และแต่ ล ะด้ า นมี ร ะดั บ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
การพัฒนาบัณฑิตให้มีพฤติกรรมการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นั้น สถาบันต้อง
ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งสถาบันพระบรม
ราชชนกได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนก ปี พ.ศ. 2563–2567 โดยมี ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างก�ำลังคนด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานสู่ชุมชน โดยมีเป้าประสงค์ ให้ผู้
ส�ำเร็จการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ให้ใช้กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาทีต่ อบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของ
ประเทศ และได้มาตรฐานอาเซียน รวมถึงพัฒนา
กระบวนการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้บริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะ
ชุ ม ชน รวมทั้ ง พั ฒนาอาจารย์ ใ ห้ มี ส มรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา
จากการศึกษาการด�ำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในลักษณะงานวิจัย เพื่อ
ก�ำหนดอัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สหเวชศาสตร์ แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาวิจัยและน�ำ
เสนอระบบการออกแบบการเรียนการสอน เพือ่ สร้าง
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เสริมสร้างพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ให้กับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ ง ผลให้ ค ะแนนประเมิ น
คุณภาพบัณฑิตต่อการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ที่ก�ำหนดให้บัณฑิตควรมีผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต ด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ระดับดีขนึ้ ไป (คะแนนเฉลีย่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าการออกแบบการ
เรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับนักศึกษาสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีความส�ำคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการ
พัฒนาระบบส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน โดยใช้หลักการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional
Design and Development: IDD) โดยใช้ 5 ขัน้ ตอน
หลักของการด�ำเนินการออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การน�ำไปใช้ (Implementation) และขั้น
สุดท้าย การประเมินผล (Evaluation) หรือเรียกโดย
ย่อว่า ADDIE ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้ได้ระบบ
เพื่ อ พั ฒนาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ส�ำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม
กรอบ “เอสเอพี”
2. เพือ่ สร้างระบบการออกแบบและพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามกรอบ “เอสเอพี”
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสห
เวชศาสตร์ สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม
กรอบ “เอสเอพี” ส�ำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาบริ บ ทของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข และแนวคิดการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามกรอบ เอสเอพี รวมทัง้
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development) เพื่อ
สร้างระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
ที่สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ส�ำหรับนักศึกษาคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และศึกษา
ระบบที่สร้างขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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เอสเอพี : SAP
จิตบริการ (S = Service Mind)
การคิดวิเคราะห์ (A = Analytical Thinking)
และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
(P = Participation)
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
(Instructional Design and Development)

ระบบการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์
ตามกรอบ SAP
• องค์ประกอบ
• ขั้นตอน

93

พฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์
สั ง กั ด คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์
สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข
จ�ำนวน 642 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแนวปฏิบัติที่
ดี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โดยเป็นอาจารย์ผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จ�ำนวน 222
คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชตารางของทาโร
ยามาเน4 และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่
ก�ำหนด
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก เป็น
อาจารย์ 15 คน ทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาที่มีการสร้างเสริมพฤติกรรมการให้
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามกรอบ
เอสเอพี และมีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 5 ปี
โดยคัดเลือกจากการแนะน�ำอ้างอิงแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากการให้อาจารย์ที่แลกเปลี่ยน
ุ สมบัตคิ รบตามทีก่ ำ� หนด
เรียนรูแ้ นะน�ำอาจารย์ทมี่ คี ณ

2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาผลการใช้
ระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ตามกรอบ เอสเอพี ส�ำหรับนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ อาจารย์
ผูส้ อนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 7 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลองใช้ระบบ ทั้งนี้ ทุกคนไม่มีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้หรือสัมภาษณ์เชิงลึก
3. กลุ่มตัวอย่างในการรับรองระบบฯ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน จ�ำนวน 3 คน
และด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ตามกรอบ เอสเอพี จ�ำนวน 2 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงในคนที่ 1 และด้วยการแนะน�ำ
อ้างอิงแบบลูกโซ่อีก 4 คน ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด
ดังนี้ 1) เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และเป็นที่
ยอมรับในวงการศึกษา และ 2) เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ น
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามกรอบ
SAP มีประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรียนการสอนไม่
ตํ่ากว่า 10 ปี และเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ประเด็นการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี โดยเป็น
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
เสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ผู้วิจัยได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการเรียนการสอน ตามหลักการการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือ (Instructional Design
and Development: IDD)5 และขั้นตอนของการ
ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักการและขั้นตอน
ของ ADDIE Model: Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation ท�ำให้ได้
ประเด็นส�ำหรับการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะรายวิชา ผูส้ อน ผูเ้ รียน วิธกี าร
สอนและกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ทรัพยากร
การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียน เครือ่ งมือและวิธี
วัดประเมิน ผล ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือด้วยการหาค่า IOC โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 คน
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สร้างขึ้นจากผลการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และข้อมูลทีไ่ ด้จากการเล่าเรือ่ งของ
อาจารย์ น�ำมาก�ำหนดเป็นข้อค�ำถามแบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview Questions) จ�ำนวน 10 ข้อ
โดยเน้นค�ำถามการออกแบบและพัฒนาการเรียนการ
สอนที่สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามกรอบ SAP
ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหา
ค่า IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 คน ได้ค่า IOC
เท่ากับ 0.89
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้ระบบ
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

เสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ โดยเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับอาจารย์ทที่ ดลอง
ใช้ระบบ ประกอบด้วย
3.1 คู่มือและใบงานส�ำหรับการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตาม
กรอบ เอสเอพี ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการสอบถามความคิดเห็น
ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ เสนอแนะมา
ปรับปรุงรายละเอียด โดยเพิม่ ตัวอย่างผลผลิตและค�ำ
แนะน�ำในทุกขั้นตอน
3.2 แบบประเมิน ผลการออกแบบรายวิชา
เป็นแบบประเมินทีต่ ดั สินผลงานการออกแบบรายวิชา
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของอาจารย์ว่าสามารถ
ออกแบบรายวิชาของตนเอง ตามระบบการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตาม
กรอบ เอสเอพี ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด โดยใช้ ก าร
ประเมินแบบรูบริคในการตัดสินความส�ำเร็จของผล
งานการออกแบบ เป็นระดับคะแนน ตั้งแต่ระดับดี
จนถึงควรปรับปรุง โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 3
คะแนน หมายถึง มีคณ
ุ ภาพของผลงานการออกแบบ
ตามเกณฑ์ในระดับดี 2 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพ
ของผลงานตามการออกแบบเกณฑ์ในระดับพอใช้
1 คะแนน หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพของผลงานการ
ออกแบบตามเกณฑ์ ใ นระดั บ ควรปรั บ ปรุ ง และ
0 คะแนน หมายถึง ไม่ปรากฏผลงานการออกแบบ
และมี ป ระเด็ น การประเมิ น 10 ด้ า น ได้ แ ก่ 1)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมระดั บ รายวิ ช า 2)
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหัวข้อแต่ละสัปดาห์ 3)
เนื้อหารายวิชา 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) บทบาท
ผู้สอน 6) บทบาทผู้เรียน 7) สื่อการเรียนการสอน
8) ทรัพยากรการเรียนรู้ 9) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และ 10) การวั ด ประเมิ น ผล ท� ำ การตรวจสอบ
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คุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาค่า IOC โดยผู้ทรง
คุณวุฒิจ�ำนวน 3 คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.90
3.3 แบบรับรองระบบฯ เป็นเครื่องมือการ
ประเมิ น และรั บ รองความเหมาะสมของระบบฯ
ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา 43 ข้อ ครอบคลุม
หลักการที่ใช้ในการสร้างระบบ วัตถุประสงค์ของ
ระบบ องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบ วิธีการใช้
และปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการน�ำระบบไปใช้ ตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่า IOC โดย
ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ด ้ า นการออกแบบการเรี ย นการสอน
จ�ำนวน 3 คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.90 และคณะ
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงภาษา การจัดล�ำดับ และเพิ่มราย
ละเอียดของระบบ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ระบบเข้าใจเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เลขรับรองที่ KMPHT62010004 ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการ ศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดี
1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระยะที่ 1 กับอาจารย์ 35 คน ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก โดยใช้
กระบวนการให้อาจารย์เล่าเรื่อง (Story telling) มีผู้
ด�ำเนินการสนทนา เป็นผู้นำ� ประเด็นการสนทนา ซึ่ง
คัดเลือกอาจารย์เข้ากลุม่ ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด เพือ่
ให้มลี กั ษณะร่วมเหมือนกันมากทีส่ ดุ แบ่งเป็น 6 กลุม่
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนมิถุนายน 2563
และระยะที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM กับอาจารย์ 187
คน จ�ำนวน 9 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563
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1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจัยสัมภาษณ์อาจารย์ในคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 15 คน ด�ำเนินการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อคน
2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ การสร้ า ง
ระบบฯ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากขั้นตอน
ที่ 1.1 และ 1.2 น�ำมาก�ำหนดเป็นองค์ประกอบและ
ขั้นตอนของระบบฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 5
ขั้นตอนหลัก 28 ขั้นย่อย โดยน�ำมาเขียนเป็นภาพ
แสดงองค์ประกอบและขั้นตอน พร้อมค�ำอธิบายราย
ละเอียด เพื่อน�ำไปใช้จัดท�ำคู่มือและใบงานต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการศึกษาผล
การใช้ระบบฯ
3.1 ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบฯ
แล้วให้อาจารย์ 7 คน ศึกษาระบบจากคู่มือและ
ด�ำเนินงานตามใบงานแต่ละขั้นตอน แล้วให้อาจารย์
น� ำ ข้ อ มู ล จากใบงานไปปรั บ ประมวลรายวิ ช าหรื อ
มคอ. 3 ให้เป็นรายวิชาที่แสดงให้เห็นการสร้างเสริม
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ตามกรอบ เอสเอพี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตามความ
เหมาะสมของแต่ละรายวิชา ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้ระยะ
เวลา 1 วัน
3.2 สั ม ภาษณ์ อ าจารย์ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ระบบการออกแบบและพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุ ษ ย์ ตามกรอบ เอสเอพี ว่ า สามารถส่ ง เสริ ม
อาจารย์ในการออกแบบและพัฒนารายวิชาได้มาก
น้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อ น� ำ ค� ำ ตอบส่ ว นนี้ ม าใช้ ส� ำ หรั บ
ปรับปรุงรายละเอียดของระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล ส� ำ ห รั บ ก า ร
ประเมินผลการออกแบบรายวิชา ผูว้ จิ ยั ได้ประสานขอ
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
จ�ำนวน 5 คน โดยจัดส่งแบบประเมินผลการออกแบบ
รายวิชาและประมวลรายวิชา หรือ มคอ. 3 ทั้งฉบับ
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เดิมและฉบับออกแบบใหม่ ทางไปรษณีย์และให้ส่ง
ผลกลับทางไปรษณีย์ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการ
ตอบกลับภายใน 1 สัปดาห์
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการรับรอง
ระบบฯ ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระสานขอความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการ
สอน จ�ำนวน 5 คน โดยจัดส่งและให้ส่งผลกลับทาง
ไปรษณีย์ ก�ำหนดระยะเวลาในการตอบกลับภายใน
1 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ จ�ำนวน 222 คน และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 15 คน โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�ำเสนอ
ในรูปแบบพรรณนา
2. วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น การออกแบบ
รายวิชาของอาจารย์ 7 คน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คนจาก
คะแนนรูบิค ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean)
3. วิ เ คราะห์ ผ ลการรั บ รองระบบ โดยผู ้
เชี่ยวชาญ 5 คน ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการวิจัย

1. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมภาษณ์เชิง
ลึกเกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ได้แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี น 8 ประเด็น

ได้แก่ 1) รายละเอียดของรายวิชาที่ดีต้องมีการระบุ
ค�ำส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นวิชาที่รับผิดชอบการ
สร้างเสริม SAP 2) เนื้อหาหรือหัวข้อการเรียนที่ดี
ต้องคัดสรรให้เหมาะสมกับกิจกรรม 3) อาจารย์ผู้
สอนทีด่ ตี อ้ งเป็นตัวแบบให้นกั ศึกษาทัง้ ในชัน้ เรียนและ
การฝึกปฏิบตั ิ 4) นักศึกษาทีด่ มี หี วั ใจความเป็นมนุษย์
ต้องได้รับการชมเชยยกย่อง 5) กิจกรรมที่ดีต้องมี
ความหลากหลายและให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ
6) สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนที่ดี ต้องใกล้
เคียงกับการน�ำไปใช้ในชีวิตการปฏิบัติงานจริง 7)
อาจารย์ต้องก�ำหนดและเลือกสื่อหรือเทคโนโลยีที่ดี
ทีส่ ดุ มีความทันสมัย และ 8) การวัดและประเมินผล
ที่ดี ต้องให้ความส�ำคัญกับการประเมินพฤติกรรมที่
สังเกตได้ และจากข้อมูลทัง้ หมด สามารถก�ำหนดเป็น
7 องค์ประกอบ และ 5 ขั้นตอนหลัก 28 ขั้นย่อย
2. ผลการพั ฒ นาระบบการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการ
ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตาม
กรอบ SAP ส�ำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข โดยได้มาจากข้อมูลการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาเขียนเป็น
ภาพที่ 2 พร้อมทั้งรายละเอียดจาก ภาพในพื้นที่รูป
หัวใจแสดงองค์ประกอบทั้ง 7 และวงกลมด้านนอก
แสดง 5 ขั้นตอนหลักของระบบ มีรายละเอียดโดย
สังเขป ดังนี้
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ภาพที่ 2	องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริม
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามกรอบ เอสเอพี ส�ำหรับนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

องค์ประกอบที่ 1 เนื้อหารายวิชา ครอบคลุม
เนื้อหาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ที่
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เวชระเบียน สาธารณสุข
ชุ ม ชน ทั น ตสาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ โสต
ทัศนศึกษาทางการแพทย์ และเทคนิคเภสัชกรรม เป็น
รายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาส่ ง เสริ ม การดู แ ลแบบองค์ ร วม
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ การดูแล
และวิธีการให้บริการผู้ป่วยหรือการให้บริการผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใน
รายวิชาต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้
เห็ นว่ า มี ก ารสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการให้ บ ริ ก าร

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้สอนต้อง
เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาว่า
วิ ช าที่ ต ้ อ งสอนนั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบสร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมอะไร และในระดับใด ซึ่งสามารถวัดเป็น
พฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านจิตบริการ (S=Service
Mind) โดยพฤติกรรมด้านจิตบริการ ทีแ่ สดงในระดับ
ต่างๆ ได้แก่ บริการทีเ่ ป็นมิตรสุภาพ ด้วยความเต็มใจ
แก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับ
บริการอย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานทีก่ ำ� ลังให้บริการอยู่ ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาวและพร้อมที่
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จะเปลีย่ นวิธี 2) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (A = Analytical Thinking) โดยพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์
ที่ แ สดงในระดั บ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ วิ เ คราะห์ แ ละแตก
ประเด็นปัญหาสุขภาพในงานที่รับผิดชอบ สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหาสุขภาพหรืองาน
บริการ สามารถวิเคราะห์วางแผนและคาดการณ์
ปัญหาสุขภาพ หรืองานบริการ พร้อมวางแนวทางการ
ป้องกันปัญหาล่วงหน้าในงานที่ซับซ้อน สามารถใช้
เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก�ำหนดแผนงานการ
ท�ำงาน และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
(P=Participation) โดยพฤติกรรมที่แสดงในระดับ
ต่างๆ ได้แก่ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของทีมและ
ท�ำงานส่วนที่ตนได้รับมอบหมายส�ำเร็จ ให้ความร่วม
มือกับทีม รับฟังความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วม
วางแผนในการท�ำงาน น�ำทีมให้เกิดความสามัคคี
ท�ำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 3 กลยุทธ์และกิจกรรมการ
เรียนการสอน ต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ชั้นปี และนักศึกษา
กลยุทธ์การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม
ได้แก่ บทบาทสมมติ (Role Play) การสะท้อนคิด
(Reflective Practice) การเป็นต้นแบบที่ดี (Role
Model) สถานการณ์จริง(Real Situation) สถานการณ์
จ�ำลอง (Simulation Situation) กรณีศึกษา (Case
Study) การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ (Demonstration and Return Demonstration) การถอดบท
เรียน (Lesson Learned) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing) การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer-assisted Learning Strategies) การ
มอบหมายงานในชัน้ เรียน (Assignment) การใช้โครง
งานเป็นฐาน (Project Based) และการระดมสมอง
(Brain Storming)

องค์ประกอบที่ 4 บทบาทผูส้ อนและบทบาท
ผูเ้ รียน ผูส้ อนต้องเป็นต้นแบบทีด่ ใี นการแสดงออกให้
ผู้เรียนเห็นและรับรู้ได้ในขณะที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
หรือบุคคลอื่น มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่อง
หลักการและพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถอธิบายหรือยกตัวอย่าง
ประกอบได้ในรายวิชาหรือบทเรียนทีส่ อน สามารถจัด
สถานการณ์ หรือเตรียมสือ่ ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบท
เรียน ทีส่ ะท้อนให้เห็นหรือเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ส่วน
บทบาทของผู้เรียนต้องท�ำความเข้าใจ เตรียมความ
พร้อมในการเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบ
หมาย หลังจากนั้นสามารถสรุปประเด็นความรู้ที่ได้
หลังจากการเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอความรู้ ประสบการณ์
ที่ตนเองได้รับ
องค์ประกอบที่ 5 สื่อการเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สือ่ การ
เรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เอกสารหนังสือและ
ต�ำรา เครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม Zoom, Google
Classroom และแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหาและรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งข้อมูลทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์ เช่น จุดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
WIFI เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมการเรียน
รูท้ างกายภาพ โดยครอบคลุม สถานทีเ่ รียน ห้องเรียน
และสถานที่ฝึกปฏิบัติ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทาง
จิตภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิด
ความรู ้ สึ ก ทางบวกหรื อ ทางลบ หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ม า
กระทบความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู ้ เ รี ย น และสภาพ
แวดล้อมการเรียนรูท้ างสังคมภาพ เป็นสภาพแวดล้อม
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ที่ส่งผลให้เกิดจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การประพฤติปฏิบตั ิ
ต่อกัน
องค์ประกอบที่ 7 วิธีและเครื่องมือประเมิน
ใช้แบบวัดแบบสังเกตพฤติกรรม แบบส�ำรวจ โดยให้
ประเมิ น พฤติ ก รรม 3 ด้ า น คื อ ด้ า นจิ ต บริ ก าร
เป็นการประเมินการเอาใจใส่ในความทุกข์ และความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ อ�ำนวยความสะดวก ติดตามการบริการ
ตอบสนองการให้บริการอย่างว่องไว พร้อมที่จะให้
บริการด้วยท่าทีทเี่ ป็นมิตร ด้วยความรัก ความเมตตา
รู้จักการควบคุมอารมณ์ ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
เป็นการประเมินการรวบรวม จ�ำแนก ไตร่ตรองข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ ตาม
สภาพความเป็ น จริ ง ในการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและ
สังเคราะห์สิ่งใหม่อย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยง
ความรู ้ เ ข้ า สู ่ ก ารตั ด สิ น ใจ การแก้ ป ั ญ หาของผู ้ รั บ
บริการอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้รับบริการ และด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ เป็นการประเมินการให้บริการสุขภาพ
โดยให้ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการ
รับรูป้ ญ
ั หาและความต้องการของตนเอง รวมทัง้ ตัดสิน
ใจแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3. ขั้นตอนของระบบการออกแบบและพัฒนา
การเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอนหลัก 28 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1		ขัน้ การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 9 ขัน้ ย่อย
ได้ แ ก่ 1) วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาการเรี ย นการสอน 2)
วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น 3) วิเคราะห์เนือ้ หาด้าน
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 4) วิเคราะห์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5) วิเคราะห์กลยุทธ์และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 6) วิเคราะห์บทบาทของ
ผู้สอนและบทบาทผู้เรียน 7) วิเคราะห์สื่อการเรียน
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การสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 8) วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ และ 9) วิเคราะห์วิธีและเครื่อง
มือประเมิน
3.2 ขัน้ การออกแบบ ประกอบด้วย 9 ขัน้ ย่อย
ได้แก่ 1) ก�ำหนดเนื้อหาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
สหเวชศาสตร์ 2) ก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา 3) ก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ระดับหัวข้อวิชา 4) ออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน 5) ออกแบบบทบาทผู ้ ส อน
6) ออกแบบบทบาทผูเ้ รียน 7) ก�ำหนดและออกแบบ
สื่ อ การเรี ย นการสอนและทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้
8) ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ 9) ก�ำหนด
วิธีการและออกแบบเครื่องมือประเมินพฤติกรรม
3.3 ขัน้ การผลิตและพัฒนา ประกอบด้วย 7
ขั้นย่อย ได้แก่ 1) เขียนและปรุงแต่งเนื้อหาด้าน
สาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ 2) เขี ย น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมระดับรายวิชา 3) เขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหัวข้อแต่ละสัปดาห์ 4)
เขียนแผนการสอนตามกลยุทธ์และกิจกรรมการเรียน
การสอน 5) จัดหาหรือผลิตสือ่ การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 6) จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และ 7) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
3.4 ขั้นการจัดการเรียนการสอน ประกอบ
ด้วย 1 ขัน้ ย่อย ได้แก่ การด�ำเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบและพัฒนาไว้
3.5 ขั้นการประเมินผล ประกอบด้วย 2 ขั้น
ย่อย ได้แก่ 1) ประเมินผู้เรียน และ 2) ประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
4. ผลการทดลองใช้ระบบการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการ
ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตาม
กรอบ เอสเอพี กับอาจารย์ จ�ำนวน 7 คน พบว่า
ภาพรวมอาจารย์มีความสามารถในการออกแบบ
รายวิชาให้สร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ
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ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยเฉลีย่ ทุกด้านในระดับดี
มาก (Mean = 2.71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
อาจารย์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ก� ำ หนด และเขี ย น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมระดับหัวข้อ ได้คะแนนมาก
ที่สุด (Mean = 2.89) รองลงมาได้แก่ วิเคราะห์และ
ออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean =
2.80) ด้านทีไ่ ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ วิเคราะห์และ
ก�ำหนดทรัพยากรการเรียนรู้ (Mean = 2.60) และ
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม อาจารย์มีความเห็นว่า
ระบบฯสามารถช่วยผู้สอนให้วิเคราะห์และออกแบบ
รายวิชาของตนเองได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ
มากขึ้น
5. ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบฯ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน พบว่า ระบบมีความเหมาะสม
(Mean = 0.96) และรับรองว่าระบบฯ อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก (Mean = 3.60)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. จากการด�ำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสัมภาษณ์เชิงลึก ท�ำให้ได้ระบบ
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
เสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ตามกรอบ เอสเอพี ส�ำหรับนักศึกษาคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขที่ประกอบ
ด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
การจัดการเรียนการสอน ทีส่ อดคล้องกับองค์ประกอบ
ของนักวิจัยและนักออกแบบการเรียนการสอนต่างๆ
เช่น Gerlach & Ely6, Kemp7, Reiser8, Morrison,
Ross, Kemp, & Kalman9, ฐาปนีย์ สีเฉลียว10,
ธี ร วดี ถั ง คบุ ต ร11 และกิ ต ติ พั น ธ์ อุ ด มเศรษฐ์12
เป็นต้น จึงท�ำให้เชือ่ ได้วา่ ระบบทีน่ ำ� เสนอนีค้ รอบคลุม

องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น พื้ น ฐานของการจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่จะสามารถสร้างเสริม
พฤติกรรมให้นักศึกษาได้
2. องค์ประกอบทีม่ รี ายละเอียดให้อาจารย์ตอ้ ง
พิจารณาและต้องท�ำตามล�ำดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งในระบบฯ นี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมระดั บ รายวิ ช า และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหัวข้อแต่ละสัปดาห์ ซึง่
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ถงึ 2 ระดับนี้ สอดคล้องกับ
Duchastel & Merril13 ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยพบว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน ดังนัน้ หากต้องการให้อาจารย์กำ� หนดพฤติกรรม
ให้แก่นักศึกษาได้ครบถ้วนและครอบคลุม จึงต้องให้
วิเคราะห์และเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 2
ระดับ และจะส่งผลต่อการประเมินผลพฤติกรรมด้วย
3. ขั้นตอนของระบบฯ ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้
หลักการของการออกแบบและพัฒนาการเรียนการ
สอน และขั้นตอนตาม ADDIE Model ที่ระบุว่าควร
ด�ำเนินการตาม 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ Analysis, Design,
Development, Implementation, และ Evaluation
ซึ่งเป็น Model ที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ
ในวงการศึกษา และนักออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอนใช้กันมากที่สุด จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
อาจารย์ทที่ ดลองใช้ระบบฯ ทัง้ 7 คน พบว่า ขัน้ ตอน
ที่นับว่ามีความส�ำคัญและใช้เวลาในการด�ำเนินงาน
มากที่สุด 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์และการ
ออกแบบ ซึง่ เหตุผลทีข่ นั้ การวิเคราะห์เป็นขัน้ ทีใ่ ช้เวลา
มาก อาจเป็นเพราะอาจารย์ไม่เคยต้องวิเคราะห์
องค์ประกอบของการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนมาก
เท่านีม้ าก่อน และต้องวินจิ ฉัยและตัดสินใจด้วยตนเอง
ส่วนขัน้ การออกแบบนัน้ อาจารย์มคี วามเห็นว่า ถ้าใน
ขั้ น ของการวิ เ คราะห์ ส ามารถท� ำ ได้ ค รบถ้ ว นทุ ก
องค์ประกอบของการวิเคราะห์ ก็จะช่วยในขั้นการ
ออกแบบได้อย่างดี ระบบฯ นี้ ท�ำให้อาจารย์เห็น
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รายละเอียดของสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง เพราะพฤติกรรม
การให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตาม
กรอบ เอสเอพี ไม่ใช่สิ่งที่สร้างให้นักศึกษาได้โดยง่าย
4. ในรายละเอียดของระบบฯ มีการน�ำเสนอ
หลักการของพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้มีการจ�ำแนกพฤติกรรมออก
เป็ น 3 ด้ า น และแต่ ล ะด้ า นมี ก ารก� ำ หนดเป็ น
พฤติกรรม 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง
และระดับพื้นฐาน โดยใช้หลักการของการก�ำหนด
สมรรถนะ จากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน14 และบริษัท Hay Group Limited จาก
Core Competencies Project: Competency
Dictionary15 จึงท�ำให้แน่ใจได้วา่ พฤติกรรมทีก่ ำ� หนด
ไว้นี้ จะช่วยให้อาจารย์สามารถน�ำไปใช้วิเคราะห์
นักศึกษาว่ามีพฤติกรรมอยู่ในระดับใด และต้องเสริม
สร้างอีกมากน้อยเพียงใด รวมถึงช่วยในการน�ำไป
ก�ำหนดและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีส่ ามารถ
วัดและประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาของทุกหลักสูตรในคราวเดียวกัน โดยอาจเป็น
ในช่วงเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงรายวิชาเพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมให้นกั ศึกษา
ในคราวเดียวกัน
3. นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ของระบบฯ นี้
ในส่ ว นของรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เอสเอพี และ
พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ภาพรวมและความ
สัมพันธ์ของ SAP กับพฤติกรรมดังกล่าว
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริม ผลการ
เรียนรู้ด้านอื่นๆ ให้นักศึกษา ทั้งนี้ วิจัยนี้ได้เน้นการ
สร้างเสริมพฤติกรรมหัวใจความเป็นมนุษย์แล้ว แต่ยงั
มีผลการเรียนรู้ด้านอื่นๆ อีกที่หากได้มีการวิจัยและ
พั ฒ นา ย่ อ มเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา คณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสหเวชศาสตร์ สถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า โดยการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นตอนแรก การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหาการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เพือ่ ทดลองใช้รปู แบบ และขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เพือ่ ประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเป็นรูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ .90 แบบสอบถาม
การมีสว่ นร่วมทีม่ คี า่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .89 แบบบันทึกและแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ Paired t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 และ 95% CI
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน ประกอบ
ด้วยขัน้ ตอน (1) การศึกษาบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา (2) การจัดท�ำแผน (3) การด�ำเนินการ และ
(4) การสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การประเมิน ผลรูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรค
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
** นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
** นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
* Plan and Policy Analyst Officer, Senior Professional Level, Department of Communicable Disease
Control, Roi-Et Provicial Public Health Office
** Public Health Technical Officer, Professionsal Level, Nong Hi Distric Public Health Office, Roi-Et
*** Public Health Technical Officer, Professionsal Level, Department of Health Strategic Development, Roi-Et Provicial
Public Health Office
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พิษสุนัขบ้า โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดย
รวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p < .001) โดยมีคะแนนความรูม้ ากกว่าก่อนการพัฒนา 7.48 คะแนน (95%CI;
7.096, 7.858) กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนการมีสว่ นร่วมโดยรวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p < .001) โดยมีคะแนน
การมีส่วนร่วมมากกว่าก่อนการพัฒนา 1.12 คะแนน (95%CI; 1.051, 1.191) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (Mean = 4.16, S.D.=0.57) และผลการส�ำรวจสุนัขและแมว พบว่า มีสุนัข 4,897 ตัว และ
แมว 673 ตัว รวม 5,570 ตัว สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน 5,570 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการด�ำเนินงานฯ ส่งผลให้เครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานและเฝ้าระวังฯ โดยมีความพึงพอใจและผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
น�ำรูปแบบนี้ไปด�ำเนินการในพื้นที่ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบ ชุมชนเป็นฐาน เฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้า
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ABSTRACT
This research and development of objectives of this research were to develop a model and
evaluate a development of community-based rabies implementation and surveillance model. The
research procedure consisted of 4 stages as follows, Stage 1: studying the base datum, on
rabies implementation and surveillance; Stage 2: creating the community-based rabies implementation and surveillance model; Stage 3: doing a pilot study of community-based rabies implementation and surveillance model; Stage 4: evaluate a development of community-based rabies
implementation and surveillance model. The community-based models for rabies implementation
and surveillance were instruments. Data were collected using the knowledge test with the total
confidence value (KR-20) equal to .90, the participation questionnaire with the total confidence
value of .89, record form and satisfaction test form. Descriptive statistics were analyzed data and
Paired t-test to test level of confidence at .05 and 95% CI.
Findings could be concluded that: The development community-based rabies models for
implementation and surveillance procedure consisted of 4 stages as follows; (1) Studying a
context and analyzing a situation (2) Creating an action plan (3) Implementing and
(4) Exchanging knowledge and reflection. After intervention found that samples had knowledge
mean scores about rabies operations and surveillance overall more than before development (p
<.001) with a knowledge score greater than before development was 7.48 scores (95%CI;
7.096, 7.858) and the sample had an overall participation mean scores greater than before
development (p <.001) with a participation scores greater than before development was 1.12
(95%CI; 1.051, 1.191). Overall satisfaction was at the level of high (Mean = 4.16, S.D. = 0.57).
A survey of dogs and cats showed that there were 4,897 dogs and 673 cats, a total of 5,570.
Dogs and cats were vaccinated 5,570 (100%).
Results of this study suggest that a community-based rabies models for implementation
and surveillance are providing a network with knowledge and participation in implementation and
surveillance, increasing satisfaction and operating results. Therefore, relevant agencies should
take this model into action.
Keywords: Model Development, Community-based, Surveillance, Rabies
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
ที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่ติดเชื้อหากแสดงอาการ
แล้ ว ต้ อ งเสี ย ชี วิ ต ทุ ก ราย จากอาการสมองและ
ไขสันหลังอักเสบ และเสียชีวิตจากอัมพาตของกล้าม
เนื้อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากยังไม่มีวิธีการ
รักษาให้หายได้1 จากสถานการณ์โรคพิษสุนขั บ้าของ
ประเทศไทย มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต สู ง สุ ด ในปี พ.ศ. 2523
จ�ำนวน 370 ราย1 และพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) และ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้
ความส�ำคัญทีจ่ ะต้องร่วมมือกันป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยก�ำหนดเป้าหมายที่จะก�ำจัดโรคพิษสุนัข
บ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันในการด�ำเนิน
งานเพื่อเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายของการเป็นพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 25632 แต่
สถานการณ์ โ รคพิ ษ สุนัข บ้าในสัตว์ ตั้ง แต่วันที่ 2
เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ในพื้นที่
ประเทศไทยพบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนขั บ้าใน
สัตว์ 1,188 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด (8,624 ตัว) จาก 77 จังหวัด โดยจังหวัดที่
พบสูงสุด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด คิดเป็นร้อยละ 13.05
แบ่งเป็นตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บ
ตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ�ำนวน 1,717
ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 52.88 และเป็นตัวอย่าง
เฝ้าระวังเชิงรุก จ�ำนวน 6,907 ตัวอย่าง พบผลบวก
ร้อยละ 4.05 ซึ่งตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็น
ร้อยละ 88.72 นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจใน
สุนขั -แมวทีม่ เี จ้าของ ร้อยละ 53.45 ไม่มเี จ้าของ ร้อย
ละ 36.39 และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ
10.16 และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ
48.55 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 13.70 และไม่ทราบประวัติ
ร้อยละ 37.752 ใน 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561

มีผปู้ ว่ ยโรคพิษสุนขั บ้าเสียชีวติ ไปแล้ว จ�ำนวน 5 ราย
จาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรัง
สุรนิ ทร์ สงขลา และนครราชสีมา3 ถือว่าโรคนีย้ งั เป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญทางการสาธารณสุขของประเทศไทย
เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2561 รายงานสถานการณ์โรคที่
เกิดขึ้นในอ�ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พบรายงาน
จากการเฝ้าระวังเชิงรุก และตัวอย่างหัวสุนขั ทีส่ ง่ ตรวจ
ให้ผลบวก จ�ำนวน 2 หัว ในท�ำนองเดียวกับผลจาก
การส�ำรวจน�ำร่อง (Pilot Survey) พบว่า แกนน�ำ
ชุมชน และเครือข่ายสุขภาพ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เกีย่ วกับสาเหตุ อาการ ทักษะการปฏิบตั ภิ ายหลังจาก
ถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด และการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า การฉีด
วัคซีนในสัตว์ การเฝ้าระวังทางอาการ4 นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสัตว์ยังตํ่า
และยังพบสุนัขจรจัดจ�ำนวนมากขึ้น การจัดหางบ
ประมาณและทรัพยากรต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน
ประชาชนยังขาดความรู้ ความตระหนักในการเลี้ยง
สัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในคนและสัตว์ ไม่มีหน่วยงานหลักในการด�ำเนิน
งาน ชุมชนไม่มสี ว่ นร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และรูปแบบการด�ำเนินงานไม่ชัดเจน4
จากการร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นว่าการเกิด
โรคพิษสุนขั บ้าทีก่ ล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่พบว่า สุนขั
ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้านั้นเป็นสุนัขที่มีเจ้าของมากถึง
ร้อยละ 56.435 และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
มากกว่าร้อยละ 80.0 มีสาเหตุมาจากการถูกสุนัข
กัด6 รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้านั้น จะต้องมีกระบวนการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ แต่ละขั้นตอนต้องมีผู้รับผิดชอบ หรือ
มีหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีเครือข่ายในชุมชนเป็น
กลไกการขับเคลื่อน ในระดับพื้นที่มีการจัดมาตรการ
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ป้องกันโรคก่อนฤดูการระบาด ติดตามผลการด�ำเนิน
งาน และการจัดท�ำรายงานผล (Report Case) เพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคตามบริบทของ
ชุมชน และมีการควบคุม ก�ำกับติดตาม ประเมินผล
และแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์จากการท�ำงานที่
ผ่านมา เพื่อน�ำไปปรับปรุงการท�ำงานในครั้งต่อไป
เช่นเดียวกับกรมควบคุมโรค กระทวงสาธารณสุข ที่
ใช้หลัก “คาถา 5 ย” เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
โดยป้องกันอย่าให้ถูกสุนัขกัด ข่วน ได้แก่ 1) อย่า
เหยียบบริเวณล�ำตัว ขา หรือหางของสัตว์ 2) อย่า
แยกสัตว์ที่ก�ำลังกัดกัน 3) อย่าแหย่สัตว์เพราะอาจ
โดนข่วนหรือกัดได้ 4) อย่าหยิบอาหารขณะสัตว์กำ� ลัง
กิน 5) อย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยลด
ความเสีย่ งและไม่ให้มผี เู้ สียชีวติ จากโรคพิษสุนขั บ้าได้
ทั้งนี้ ศุภธิดา ภิเศกและประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช7 ได้
แนะน�ำให้สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในระดับ
ชุมชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนใน
พืน้ ที่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวัง และประเมินผลรูปแบบการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพื่อค้นหาแนวทางที่จะท�ำให้อัตราอุบัติการณ์ลดลง
และหมดไปจากประเทศไทยตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานและการเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า และประเมินรูปแบบการด�ำเนิน
งานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐาน อ�ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังการพัฒนา กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า มากกว่าก่อนการพัฒนา
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2. หลังการพัฒนา กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า มากกว่าก่อนการพัฒนา

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)8 การเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน
(Community-based Learning: CBL) 9 และ
ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยเป็นการแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้า ขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย มีการวิจัยแล้วน�ำ
ั นา
ผลการวิจยั มาพัฒนานวัตกรรม จากนัน้ น�ำผลทีพ่ ฒ
จากการพัฒนานวัตกรรมไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
(Research: R1) เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ด้ า นสุ ข ภาพ โดยน� ำ ผลจากขั้ น ที่ 1 มาพั ฒ นา
นวัตกรรม ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จากการ
ศึกษา สังเคราะห์รปู แบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 4 ขั้น คือ การ
ศึ ก ษาบริ บ ทและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ป ั ญ หาการ
ด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า การจัดท�ำแผน
การด� ำ เนิ น การ และการสะท้ อ นปั ญ หาและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2) เป็นการ
น�ำรูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2)
เป็นการประเมินผลรูปแบบ แสดงดังแผนภาพที่ 1
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development : R&D)

การศึกษาสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
การสนทนากลุ่มเพื่อคืนข้อมูล
ที่ได้จากการส�ำรวจ

ขั้นที่ 1	วิจัย(Research: R1) เป็นการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานปัญหาการด�ำเนินงานและเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนขั บ้า
ขั้นที่ 2	พัฒนา (Develop : D2)เป็นการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ
ขั้นที่ 3	วิจัย: (R2) เป็นการน�ำรูปแบบการด�ำเนิน
งานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายขั้นตอน คือ
1)	การศึกษาบริบทและวิเคราะห์
สถานการณ์
2) การจัดท�ำแผน
3) การด�ำเนินการ
4)	การสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นที่ 4	พัฒนา: (D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบ

ผลผลิต
1)	ความรู้เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
2)	การมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
3)	ความพึงพอใจต่อรูป
แบบการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า

ความครอบคลุมของ
สุนัขและแมวที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานและ
การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2561–กันยายน
2562 ดังนี้
ขัน
้ ที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็นการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาการด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
1.1 ประชากร ในการวิจยั ขัน้ ตอนนี้ แบ่งเป็น
2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เป็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าในชุมชน
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าใน

ชุมชน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า คือ อาสาสมัคร
ปศุสตั ว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลหนองฮี เจ้า
หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานระบาดวิ ท ยา
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอหนองฮี เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขผูร้ บั ผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสิ่ง
แวดล้อม/สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทุก
แห่ง เจ้าหน้าทีป่ ศุสตั ว์อำ� เภอหนองฮี ปลัดอ�ำเภอผูร้ บั ผิด
ชอบงานสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านและก�ำนันทุกต�ำบล
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลและนายกเทศมนตรี
เทศบาลต�ำบลทุกแห่ง และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในอ�ำเภอหนองฮีทุกแห่ง และ
เกณฑ์คดั ออก คือ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจยั น้อย
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กว่าร้อยละ 80 และมีคำ� สัง่ ให้ยา้ ยไปปฏิบตั ริ าชการใน
ระหว่างด�ำเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
ด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าในชุมชนทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก จ�ำนวน 56 คน
กลุ่มที่สอง เป็นเครือข่ายในชุมชนที่เลี้ยง
สัตว์ในบ้าน เช่น สุนขั หรือแมว
ประชากรที่ใช้ศึกษา เป็นเครือข่ายในชุมชน
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก ดังนี้ เกณฑ์
คัดเข้า (Inclusion Criteria) คือ อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วม
โครงการวิจยั ซึง่ เป็นเครือข่ายในชุมชนทีเ่ ลีย้ งสัตว์ในบ้าน
เช่น สุนัข หรือแมว มีภูมิล�ำเนาอยู่ในอ�ำเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และ
เกณฑ์คดั ออก (Exclusion Criteria) คือ ย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
ขณะด�ำเนินการวิจยั และเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อย
ละ 80 โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการวิจยั ซึง่ เป็นแกน
น�ำชุมชน อาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเครือข่ายในชุมชนที่มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก จ�ำนวน 270 คน
1.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ได้
พัฒนาเครื่องมือจากงานวิจัยของ หทัยกาญจน์ ยาง
ศรี10 และคณัฐพงศ์ โชคลือชัย11 โดยสร้างข้อ
ค�ำถาม ก�ำหนดขอบเขตโครงสร้างเนือ้ หา และทฤษฎี
ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ น�ำมาสร้างข้อความให้ครอบคลุม
เนื้อหา และวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลสภาพ
ปัญหาด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะ
ทางประชากร จ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ราย
ได้ ระยะเวลาที่เลี้ยงสุนัข และจ�ำนวนสุนัขที่เลี้ยง มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโรคพิษสุนขั บ้า จ�ำนวน 4 ข้อ
ได้แก่ การได้รบั ข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทข่าวสาร และ
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ช่องทางที่สะดวกที่สุด ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า จ�ำนวน 15 ข้อ
เป็นข้อค�ำถามให้เลือกตอบ โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) .60-1.00 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
(B) .48-.80 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ
(KR-20) เท่ากับ .90 และค่าความยากง่าย (P) .39.77 ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและ
การเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า จ�ำนวน 16 ข้อ ประกอบ
ด้วย 4 ประเด็น คือ ประเด็นการวางแผน การด�ำเนิน
การ ร่วมรับผลประโยชน์ และประเมินผลการปฏิบัติ
ลักษณะข้อค�ำถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า (Rating
Scale) 3 ระดับ ได้แก่ มีส่วนร่วมมาก (เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นประจ�ำเมือ่ มีการจัดขึน้ ทุกครัง้ และมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง) เท่ากับ 3 คะแนน มี
ส่วนร่วมปานกลาง (เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการจัดขึ้น
เกือบทุกครั้ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เกือบ
ทุกครั้ง) เท่ากับ 2 คะแนน และมีส่วนร่วมน้อย (เข้า
ร่วมกิจกรรมเมื่อมีการจัดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เคยเข้า
ร่วม และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นบางครัง้ หรือ
ไม่ได้มสี ว่ นร่วม) เท่ากับ 1 คะแนน โดยแบบสอบถาม
มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) .60-1.00 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ (r) .40-.76 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทัง้ ฉบับ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า ของ
ครอนบัค เท่ากับ .89
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3) แนวค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุ่ม
จ�ำนวน 2 ข้อ ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการการ
ด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า เป็นอย่างไร
และแนวทางการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั
บ้าในอนาคต ท่านคิดว่าควรเป็นอย่างไร
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1.3 การด�ำเนินการ
1) การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการศึกษาเอกสาร ต�ำรา งาน
วิจยั และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และสังเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพือ่ ใช้เป็นองค์ประกอบหรือ
ตัวแปรการวิจยั
2) ส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงานและ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า และการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
3) วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
การประมวลเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดสนทนา
กลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรง
ประเด็น ส�ำหรับตอบค�ำถามการวิจยั โดยเฉพาะข้อมูล
ทีด่ คี วรจะมาจากการอภิปรายกลุม่
4) วิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาการ
ด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า
1.4 สถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ปัญหาการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยการหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ
ก�ำหนดและยกร่างรูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
2.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
การด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก
จ�ำนวน 56 คน (จากขั้นตอนที่ 1)
2.2 วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ในขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการสนทนา
กลุม่ โดยแบ่งเป็น 5 กลุม่ ย่อยๆ ละ 11 คน แต่ละกลุม่
จะได้ประเด็นการสนทนา 3 ประเด็น คือ (1) ท่านมี
แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์
ได้อย่างไร (2) ท่านมีแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าในคนได้อย่างไร และ (3) ท่านจะด�ำเนิน

การอย่างไร เมือ่ เกิดโรคพิษสุนขั บ้าในพืน้ ทีข่ องท่าน หลัง
จากนัน้ จึงสรุปประเด็นจากทัง้ 5 กลุม่ ย่อย
2) น�ำข้อสรุปทีไ่ ด้จากขัน้ วิจยั (Research:
R1) และข้อสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม่ ผลการ
ศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย และสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต มาสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพือ่
เป็นองค์ประกอบยกร่างรูปแบบฯ ประกอบด้วย 6 ส่วน
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนือ้ หา ขัน้ ตอนการด�ำเนิน
งานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า การวัดและประเมินผล
และเงือ่ นไขการน�ำไปใช้
3) การหาคุณภาพของรูปแบบฯ โดยผูท้ รง
คุณวุฒทิ ไี่ ด้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จ�ำนวน 7 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ
ด้านการควบคุมโรคติดต่อ จ�ำนวน 3 คน ด้านการบริหาร
สาธารณสุข 3 คน และด้านการสร้างและพัฒนาเครือ่ ง
มือวิจยั จ�ำนวน 1 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ จ�ำนวน 7 ข้อ เป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ความเหมาะ
สม/เป็นไปได้มากทีส่ ดุ (ให้ 5 คะแนน) มาก (ให้ 4
คะแนน) ปานกลาง (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2
คะแนน) และน้อยทีส่ ดุ (ให้ 1 คะแนน) ซึง่ แบบประ
เมินฯ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) .60-1.00
4) ปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุม เพือ่
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และพิจารณาความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลหนองฮี
5) ผู้วิจัยจัดท�ำโครงการพัฒนารูปแบบฯ
และจัดท�ำคูม่ อื ด�ำเนินงานตามโครงการ
2.3 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) โดยการ
จ�ำแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)
เพือ่ จัดข้อมูลทีก่ ระจัดกระจายให้อยูเ่ ป็นระบบ จ�ำแนก
ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกัน มารวมกันไว้เป็นหมวดหมูใ่ ห้
สามารถเข้าใจได้งา่ ย
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2) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยการหาค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 การวิจัย: (R2) เป็นการน�ำรูปแบบ
การด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 2 ไปใช้กบั กลุม่ เป้า
หมาย
3.1 ประชากร เป็นเครือข่ายในชุมชนทีเ่ ลีย้ ง
สัตว์ในบ้าน เช่น สุนัข หรือแมว ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก ดังนี้ เกณฑ์คัดเข้า
(Inclusion Criteria) คื อ อาสาสมั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย ซึ่งเป็นเครือข่ายในชุมชนที่เลี้ยงสัตว์ใน
บ้าน เช่น สุนัข หรือแมว มีภูมิลำ� เนาอยู่ในอ�ำเภอหน
องฮี จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ยิ น ดี แ ละสมั ค รใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ และเกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria)
คือ ย้ายถิ่นที่อยู่ขณะด�ำเนินการวิจัย และเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการวิจยั ซึง่ เป็นแกนน�ำชุมชน อาสาปศุสตั ว์ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเครือข่ายในชุมชนที่มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าและคัดออก จ�ำนวน 270
คน ซึ่งได้มาแบบสุ่ม (Sampling Random)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2
ประเภท คือ
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ�ำนวน10 ข้อ โดย
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ
ประเมินค่าแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด (ให้ 5 คะแนน) มาก (ให้ 4 คะแนน) ปาน
กลาง (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) และ

111

น้อยที่สุด (ให้ 1 คะแนน) โดยแปลผลค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์กำ� หนด
2) แบบรายงานการด�ำเนินงานและ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
3.3.2 รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 4 ขั้น คือ
1) บริบทและวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา ส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงานและการเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสรุปสภาพปัญหาโดยรวม
เสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) การจัดท�ำแผนงานด�ำเนินการ การ
จัดท�ำแผนหลักแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1)
แผนการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
(2) แผนการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในคน
และ (3) แผนการด�ำเนินการเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่
3) การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
โดยการแต่งตั้งคณะท�ำงานระดับอ�ำเภอ ซึ่งประกอบ
ด้วยบุคลากรจากเครือข่ายต่างๆ มาร่วมด�ำเนินงาน
4) การสะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดประชุมเครือข่ายและ
ชุมชน ระดมความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ก�ำหนด
มาตรการของชุมชน พัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้
กระบวนการด�ำเนินงาน จัดหาวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์
งบประมาณ และการบูรณาการเป็นทีมเฉพาะกิจใน
กรณีมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
3.4 วิธดี ำ� เนินการวิจยั ในขัน้ ตอนนีอ้ อกแบบ
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการพัฒนา
โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) ก�ำหนดพื้นที่วิจัย เป็นอ�ำเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ขัน้ เตรียมการ
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วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

(1) ศึกษาค้นคว้าความรู้จากเอกสาร
ต�ำรา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(2) วิเคราะห์บริบทกระบวนการการ
พัฒนาและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าในชุมชน หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายในชุมชน
(3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการวิจัย
(4) เตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่าง
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดของ
แผนการจัดกิจกรรม ขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
(5) เตรียมและสร้างเครื่องมือในการ
ด�ำเนินการวิจัย และรวบรวมข้อมูล
3) ขัน้ ตอนการท�ำวิจยั กระบวนการวิจยั
แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
(1) การส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนิน
งานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน และเป็นเครือข่ายในชุมชนที่เลี้ยง
สัตว์ในบ้าน เช่น สุนขั หรือแมว และสรุปสภาพปัญหา
โดยรวม เสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) การจัดท�ำแผนงานด�ำเนินการ โดย
แผนหลักแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) แผนการ
เฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสั ต ว์ (2)
แผนการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
และ (3) แผนการด�ำเนินการเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ และการด�ำเนินงาน โดยมีภารกิจย่อย 5
กิจกรรม คือ การเฝ้าระวังในคน การเฝ้าระวังในสัตว์
การส�ำรวจสัตว์พาหะน�ำโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมจ�ำนวนสุนัข
(3) การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
โดยการแต่งตั้งคณะท�ำงานระดับอ�ำเภอ ซึ่งประกอบ
ด้วยบุคลากรจากเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัคร
ปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน เจ้า

หน้าที่สาธารณสุขงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลหน
องฮี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระบาด
วิทยา ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอหนองฮี เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผูร้ บั ผิดชอบงานระบาดวิทยา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสิ่ง
แวดล้อม/สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ�ำเภอหนองฮี ปลัดอ�ำเภอ
ผูร้ บั ผิดชอบงานสาธารณสุข ผูใ้ หญ่บา้ นและก�ำนันทุก
ต�ำบล นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลและนายก
เทศมนตรีเทศบาลต�ำบลทุกแห่ง และผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอ�ำเภอหน
องฮีทุกแห่ง มาร่วมด�ำเนินงาน
(4) การสะท้อนปัญหาและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดประชุมเครือข่ายและ
ชุมชน คืนข้อมูลจากการประเมินผล และระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�ำหนดมาตรการของ
ชุมชน พัฒนาเครือข่ายด้านองค์ความรู้ กระบวนการ
ด�ำเนินงาน จัดหาวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ
การบูรณาการเป็นทีมเฉพาะกิจในกรณีการระบาดของ
โรคพิษสุนขั บ้า จัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจโรคพิษสุนขั บ้าใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สาธารณสุข
ปศุสัตว์ และท้องถิ่น โดยมีแกนน�ำและองค์กรชุมชน
เข้าร่วมก�ำหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้กบั ทีม จากการระดม
แนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�ำให้เกิดกิจกรรมในการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในพื้นที่ เช่น 1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
และประสานงานเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าทัง้ ในคนและ
สัตว์ เป็นจุดบริการวัคซีนในสุนัขและแมว 2) จัดท�ำ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฉีดวัคซีนในสุนัขและ
แมว 4) ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลสัตว์อย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี ฉีดยาคุมก�ำเนิด ท�ำหมัน ก�ำจัดสุนัขจรจัด 5)
สร้างและพัฒนาเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังโรคใน
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พื้นที่ การลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกันของทีมบูรณา
การทั้งในคนและในสัตว์ การจัดประชุมประชาคม
เครือข่าย และก�ำหนดมาตรการชุมชนและการสะท้อน
ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนเป็นตัวร่วม
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรมส�ำคัญ คือ
เฝ้าระวัง สอบสวนค้นหาคนและสัตว์ที่สัม ผัสโรค
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในวัด บ้าน โรงเรียน เคาะ
ประตูบ้าน หอกระจายข่าว การเตรียมการ วัสดุ
อุปกรณ์ วัคซีน บุคลากร การอบรมฟื้นฟูความรู้ฝึก
ทักษะการปฏิบัติการฉีดวัคซีน การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ผิดปกติ ระดมเครือข่าย โดยการบูรณา
การเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับอาสา
ปศุสตั ว์ ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค และสร้าง
ความรู้และความตระหนัก/ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์
กฎหมายคุม้ ครองสัตว์ พระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บ้า
พ.ศ. 2535 และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึง
การสร้างความร่วมมือด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า คือ การจัดการปัญหาในครัวเรือนและใน
ชุมชน การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขและปศุสัตว์
3.5 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความรู ้ แ ละการมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลีย่ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเรือ่ ง
การแจกแจงของข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ Kolmogorov–Smirnov test พบว่าข้อมูลทั้ง 2 ตัวแปร
มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ดังนัน้ จึง
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Paired t-test ส่วนผลการประเมิน
ความพึงพอใจวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 4 การพัฒนา: (D2) โดยเป็นการ
ประเมินผลรูปแบบ
4.1 การประเมินผลหลังการพัฒนา โดยใช้
แบบสอบถามการมีส่วนร่วม แบบทดสอบความรู้
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แบบรายงานการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้า และแบบสอบถามความพึงพอใจ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

ผู ้ วิ จั ย ได้ เ สนอโครงร่ า งวิ จั ย โดยผ่ า นคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ของส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด ใบรับรองเลขที่ COE 079/2561
หลังจากผ่านการพิจารณาและได้รบั อนุญาตในการท�ำ
วิจัยแล้ว ผู้วิจัยท�ำการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โดยติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อแนะน�ำตัว จากนั้นได้
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบ อธิบายให้เข้าใจว่าการศึกษาครั้งนี้ขึ้นกับความ
สมัครใจของกลุ่มตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยหรือไม่ก็ได้ และข้อมูลที่ได้จะน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น และหากมีการน�ำข้อมูลไป
อภิ ป รายเผยแพร่ จะเป็ น การเสนอเฉพาะในเชิ ง
วิ ช าการโดยเสนอผลในภาพรวม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
สามารถขอยุตกิ ารเข้าร่วมการวิจยั ก่อนครบก�ำหนดได้
โดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด และเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย จึงให้ลงลายมือชื่อ
ยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย แล้ ว จึ ง ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย

1) ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบงานทั้งหมด 56 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (53.6%) อายุเฉลีย่ 45 ปี (S.D. =
8.45) จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า
(60.7%) อาชีพรับราชการ (50.0%) ส่วนเครือข่าย
ในชุมชนทั้งหมด จ�ำนวน 270 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (69.6%) อายุเฉลี่ย 43 ปี (S.D. =
11.18) จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (46.7%)
อาชีพรับจ้างหรือเกษตรกรรม (57.8%) รายได้เฉลี่ย
10,924 บาท (S.D. = 9331.51) เลีย้ งสุนขั หรือแมว
มาแล้วเฉลี่ย 4.7 ปี (S.D. = 2.05) จ�ำนวนสัตว์เลี้ยง
เฉลี่ ย 3 ตั ว (S.D. = 1.74) การได้ รั บ ข่ า วสาร
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เกีย่ วกับการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รับข่าว 232 คน (85.9%) ได้รับข่าวผ่าน
โทรทัศน์ 62 คน (23.0%) เป็นข่าวเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรค 184 คน (68.1%) และช่องทางที่
สะดวกในการรับข่าวสาร คือ วิทยุ 93 คน (34.4%)
และโทรทัศน์ 92 คน (34.1%)
2) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ
ทักษะการปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่
สงสัยว่าบ้ากัด และการมีส่วนร่วมในการป้องกันสัตว์
จากโรคพิษสุนขั บ้า การฉีดวัคซีนในสัตว์ การเฝ้าระวัง
ทางอาการและการเฝ้าระวังเชิงรุก และตัวอย่างหัว
สุนัขที่ส่งตรวจให้ผลบวก จ�ำนวน 2 หัว ขาดรูปแบบ
หรือแนวทางการด�ำเนินงานหรือแนวทางที่ชัดเจน
และจากการส�ำรวจเครือข่ายในชุมชนที่เลี้ยงสัตว์ใน
บ้าน เช่น สุนขั หรือแมว ยังพบว่า เครือข่ายในชุมชน
มีคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงานและการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวม 6.65 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 15 คน และมีคะแนนการมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (1.57 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 3 คะแนน)
3) รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมีหลักการของรูป
แบบ คือ หลักการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุก
ระดั บ โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
พัฒนาการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม เนือ้ หาประกอบด้วย การด�ำเนิน
งานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าในชุมชน กระบวนการ

ด�ำเนินงานของรูปแบบมี 4 ขั้น คือ (1) การศึกษา
บริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา (2) การจัดท�ำ
แผนงาน (3) การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร โดย
มีภารกิจหลัก 5 กิจกรรม คือ การเฝ้าระวังในคน การ
เฝ้าระวังในสัตว์ การส�ำรวจสัตว์พาหะน�ำโรค การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุม
จ�ำนวนสุนัข และ (4) การสะท้อนปัญหาและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผล ประเมินผล
จากคะแนนความรู้ การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ
และความครอบคลุมของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีด
วัคซีน และเงือ่ นไขส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้รปู แบบประสบผล
ส�ำเร็จ คือ การมีสว่ นร่วมของเครือข่ายทุกระดับ และ
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4) หลั ง การพั ฒ นา พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและเฝ้าระวัง
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า โดยรวมมากกว่ า ก่ อ นการพั ฒนา
(p < .001) โดยมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าก่อนการ
พัฒนา 7.48 คะแนน (95%CI; 7.096, 7.858)
ตัวอย่างมีคะแนนการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานและ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมมากกว่าก่อนการ
พัฒนา (p < .001) โดยมีคะแนนการมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า
ก่อนการพัฒนา 1.12 คะแนน (95%CI; 1.051,
1.191) และความพึงพอใจต่อรูปแบบการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.16, S.D. = 0.57)
ดังแสดงในตารางที่ 1

บทความวิชาการและบทความวิจัย
Featured Article & Research
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ตารางที่ 1	การเปรียบเทียบความรู้และการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนและ
หลังการพัฒนา
95%CI

n

Mean
(S.D.)

Mean diff
(SE)

Lower Upper

ความรู้
		 ก่อนการพัฒนา
		 หลังการพัฒนา

270
270

6.65(2.83)
14.13(1.15)

7.48(0.19)

7.096

การมีส่วนร่วม
		 ก่อนการพัฒนา
		 หลังการพัฒนา

270
270

1.57(0.42)
2.69(0.39)

1.12(0.03)

1.051

ตัวแปร

t

p

7.858

38.64

<.001*

1.191

31.55

<.001*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ <.01

5) ผลการส�ำรวจสุนัขและแมว พบว่า มีสุนัข
4,897 ตัว และแมว 673 ตัว รวม 5,570 ตัว โดย
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน 5,570 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 100

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ
1) การศึกษาบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
2) การจัดท�ำแผนงาน 3) การด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ าร โดยมีภารกิจหลัก 5 กิจกรรม คือ การเฝ้า
ระวังในคน การเฝ้าระวังในสัตว์ การส�ำรวจสัตว์พาหะ
น�ำโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
และการควบคุมจ�ำนวนสุนัข และ 4) การสะท้อน
ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การประเมิน ผลรูปแบบการด�ำเนินงานและ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า

1) หลังการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยรวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p<.001)
โดยมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าก่อนการพัฒนา 7.48
คะแนน (95%CI; 7.096, 7.858)
2) หลังการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยรวมมากกว่าก่อนการพัฒนา (p<.001)
โดยมีคะแนนการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าก่อนการพัฒนา 1.12
คะแนน (95%CI; 1.051, 1.191)
3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการด�ำเนินงาน
และเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.16, S.D. = 0.57)
4) ผลการส�ำรวจสุนขั และแมว พบว่า มีสนุ ขั
4,897 ตัว และแมว 673 ตัว รวม 5,570 ตัว โดย
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน 5,570 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 100

116

วารสารการพยาบาลและการศึกษา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

อภิปรายผลการวิจัย

1. รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนขั บ้า โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน แบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอน คือ
1) การศึกษาบริบทและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
2) การจัดท�ำแผนงาน 3) การด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ าร โดยมีภารกิจหลัก 5 กิจกรรม คือ การเฝ้า
ระวังในคน การเฝ้าระวังในสัตว์ การส�ำรวจสัตว์พาหะ
น�ำโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
และการควบคุมจ�ำนวนสุนัข และ 4) การสะท้อน
ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
รูปแบบการด�ำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากข้อมูลสภาพปัญหาและ
ความต้องการของคนในพื้นที่ การประมวลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสังเคราะห์รูปแบบ
การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ ได้ผา่ นการตรวจ
สอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้อง
กับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าทัง้
ในคนและในสั ต ว์ โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
จังหวัดมหาสารคาม12 ทีป่ ระกอบด้วย การจัดตัง้ ศูนย์
ข้อมูลและประสานงานเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทั้งใน
คนและสัตว์ เป็นจุดบริการวัคซีนในสุนขั และแมว การ
จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฉีดวัคซีนในสุนัขและ
แมว การส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลสัตว์อย่างต่อ
เนื่องทุกปี ฉีดยาคุม ท�ำหมัน ก�ำจัดสุนัขจรจัด การ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังโรคใน
พื้นที่การลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกันของทีมบูรณา
การทั้งในคนและในสัตว์ การจัดประชุมประชาคม
เครือข่าย และก�ำหนดมาตรการชุมชนและการสะท้อน
ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนเป็นตัวร่วม
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
พืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนขั บ้าตามกิจกรรมส�ำคัญ คือ เฝ้า
ระวั ง สอบสวนค้ น หาคนและสั ต ว์ ที่ สั ม ผั ส โรค

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งในวัด บ้าน โรงเรียน เคาะ
ประตูบ้าน หอกระจายข่าว การเตรียมการ วัสดุ
อุปกรณ์ วัคซีน บุคลากร การอบรมฟื้นฟูความรู้ฝึก
ทักษะการปฏิบัติการฉีดวัคซีน การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ผดิ ปกติ ระดมเครือข่ายโดยการบูรณาการ
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับอาสาปศุสตั ว์
ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค และสร้างความรู้
ความตระหนัก/ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ กฎหมาย
คุ้มครองสัตว์ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.
2535 และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการสร้าง
ความร่วมมือด้านการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนขั บ้า
คือ การจัดการปัญหาในครัวเรือนและในชุมชนการบู
รณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข และปศุสตั ว์13 รวมถึงมีผลการศึกษาเช่น
เดี ย วกั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น
ที่ท�ำการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ผลต่างคะแนนความรูก้ อ่ นและหลัง
การทดลองแตกต่างกัน14
2. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 หลังการพัฒนา
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนิน
งานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า มากกว่าก่อนการ
พัฒนา โดยผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมมากกว่าก่อนการ
พัฒนา (p<.001) โดยมีคะแนนมากกว่าก่อนการ
พัฒนา 7.48 คะแนน (95%CI; 7.096, 7.858) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจาก
ผูว้ จิ ยั ได้สำ� รวจความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงานและการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า ของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
ด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
จ�ำนวน 56 คน และเครือข่ายในชุมชนที่เลี้ยงสัตว์ใน
บ้าน เช่น สุนัข หรือแมว จ�ำนวน 270 คน และคืน
ข้อมูลในขัน้ ที่ 2 การพัฒนา (D1) นอกจากนัน้ เครือ
ข่ายยังประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในวัด บ้าน โรงเรียน
เคาะประตูบ้าน หอกระจายข่าว การเตรียมการ วัสดุ
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อุปกรณ์ วัคซีน บุคลากร การอบรมฟื้นฟูความรู้ฝึก
ทักษะการปฏิบัติการฉีดวัคซีน การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ผิดปกติ ระดมเครือข่าย โดยการบูรณา
การเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับอาสา
ปศุสตั ว์ ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค และสร้าง
ความรู ้ ค วามตระหนั ก /ความรู ้ ใ นการเลี้ ย งสั ต ว์
กฎหมายคุม้ ครองสัตว์ พระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บ้า
พ.ศ. 2535 และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการ
สร้างความร่วมมือด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขและปศุสัตว์ โดยสอดคล้องกับการ
ศึกษาในจังหวัดชลบุรี ทีพ่ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มี ก ารรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเรื่ อ งโรคและภั ย สุ ข ภาพ
(96.2%) โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงมากที่สุด
ได้แก่ โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี (92.3%) บุคลากร
สาธารณสุข (87.1%) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (86.2%)15
3. สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 หลังการพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า
ก่อนการพัฒนา โดยผลการวิจยั พบว่า หลังการพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
งานและเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้า โดยรวมมากกว่าก่อน
การพัฒนา (p<.001) โดยมีคะแนนมากกว่าก่อนการ
พัฒนา 1.12 คะแนน (95%CI; 1.051, 1.191) ซึ่ง
การที่ผลการวิจัยปรากฎเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนขั บ้าในชุมชน และเครือข่ายในชุมชนทีเ่ ลีย้ งสัตว์
ในบ้าน เช่น สุนัข หรือแมว ได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การส�ำรวจปัญหา การวางแผน การด�ำเนินงาน
และการประเมิน ผล โดยค้นพบดังกล่าวพบผลเช่น
เดียวกับการด�ำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้า จังหวัดบึงกาฬ ที่พบว่า หลังการด�ำเนินงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับมาก10

ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของรูป
แบบฯ การวิจัยครั้งนี้ คือ การมีส่วนของประชาชนใน
พืน้ ทีซ่ งึ่ มีความส�ำคัญอันดับแรกในด�ำเนินงานและเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนขั บ้าในชุมชน เนือ่ งจากประชาชนเป็น
เจ้าของสัตว์เลี้ยง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
เฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือเทศบาลต�ำบล
ควรน�ำรูปแบบนีไ้ ปด�ำเนินการในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ หน่วยงาน
จะต้องให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การน�ำรูปแบบความส�ำเร็จในอ�ำเภอหนองฮี
ไปด�ำเนินการขยายผลสู่เขตอื่นๆ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
หรือเขตทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ อยต่อทีม่ ปี ญ
ั หาเช่นเดียวกัน ด้วย
กลวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน ทุกกลุ่ม ทุกวัยให้ได้ผลเช่นเดียวกัน มีความ
เป็นไปได้สงู เนือ่ งจากกิจกรรมเกิดจากการมีสว่ นร่วม
การเรียนรูร้ ว่ มกัน และด�ำเนินการสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรก� ำ หนด
มาตรฐานกลางและข้อบังคับให้ทุกท้องถิ่นน�ำไปใช้
เป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการออก
เทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
ตั้งแต่ส�ำรวจจดทะเบียนเพื่อทราบจ�ำนวนสุนัขและ
แมว เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการจัดตั้งค�ำของบ
ประมาณ การก�ำหนดเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ
ในสัตว์เลีย้ ง จัดระเบียบการเลีย้ งสัตว์เลีย้ งทุกชนิดใน
บ้าน การก�ำหนดการมีสตั ว์เลีย้ งให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
ครัวเรือน และมาตรการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ ส่งผลให้ได้รูปแบบการด�ำเนิน
งานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ซึ่งเป็น
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รู ป แบบเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การด� ำ เนิ น งานด้ า น
กระบวนการจัดการให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ควรมีการศึกษาโดยการเพิม่ วงรอบการวิจยั ขึน้ เป็นอีก
หลายวงรอบ เพื่อให้ได้กระบวนการที่ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายอ�ำเภอหนองฮี
สาธารณสุขอ�ำเภอหนองฮี องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอหนองฮี ผูน้ ำ� ชุมชน ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
อาสาสมัครปศุสตั ว์ และเครือข่ายผูเ้ ลีย้ งสุนขั หรือแมว
ทุกท่าน ทีเ่ ข้าร่วมวิจยั และอ�ำนวยความสะดวก ท�ำให้
โครงการวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบ
พระคุณเป็นอย่างยิ่ง
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เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา
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การพิจารณาคุณภาพของบทความ

1. บทความวิจยั และบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะพิจารณาเบือ้ งต้น ในด้านคุณภาพ
ของ บทความ และการพิมพ์ หากเห็นว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไม่ดําเนินการต่อ หรืออาจส่งให้ปรับแก้ไข
ก่อน บทความทีพ่ จิ ารณา แล้วเหมาะสม มีคณ
ุ ภาพ จะส่งผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกตามความเชีย่ วชาญของสาขา
วิชา พิจารณากลั่นกรอง (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน
2. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
3. ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท ่ า นต้ อ งปรั บ แก้ หากไม่ ป รั บ แก้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ และ
ระยะเวลา การแก้ไขไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทําต้นฉบับบทความวิจัย
เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา

ทั้ ง นี้ เ มื่ อ บทความได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ผู ้ เ ขี ย นบทความจะได้ รั บ วารสารฉบั บ ที่ บ ทความนั้ น ตี พิ ม พ์
จํานวน 3 ฉบับ โดยจะส่งให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ เอ 4 ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า
กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง
1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
❏ ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
❏ ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK) และพิมพ์ตามที่กําหนดดังนี้
❍ ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 24 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 24 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
❍ ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ขนาด 18 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
- ตําแหน่ง/สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ผูเ้ ขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 16 point ตัวหนา จัดกึง่ กลาง
❍ บทคัดย่อ
- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง
- ข้ อ ความบทคั ด ย่ อ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ขนาด 16 point ตั ว ธรรมดา กํ า หนด
ชิดขอบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ภาษาไทย และ 1 หน้าภาษาอังกฤษ
❍ คํ า สํ า คั ญ (Keywords) ให้ พิมพ์ ต่ อ ท้ า ยบทคั ดย่ อ (Abstract) ทั้ ง ภาษาไทย และอั ง กฤษ
ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา ขนาด 16 point
❍ รายละเอียดบทความ
- หัวข้อใหญ่ ขนาด 17 point ตัวหนา กําหนดชิดซ้าย
- หัวข้อรอง ขนาด 17 point ตัวหนา กําหนดชิดซ้าย
- ตัวอักษร ขนาด 16 point ตัวธรรมดา กําหนดชิดขอบ
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
สําหรับบทความวิจัยรายละเอียดเนื้อหา กําหนด ดังนี้
- ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์การวิจัย
- สมมุติฐาน
❏
❏
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- กรอบแนวคิดในการวิจัย (อธิบายการศึกษานี้นําแนวคิดอะไรของใครมาใช้ พร้อมสรุป เป็น
แผนภูมิประกอบ)
- วิธีดําเนินการวิจัย ให้รายละเอียดของประชากร การกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ระบุ รายละเอียดของเครือ่ งมือ การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย
- ผลการวิจัย
- สรุปและอภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการวิจัยครั้งต่อไป
- เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 15 ชื่อเรื่อง)
❏ คําศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
❏ ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื่อภาพให้ระบุคําว่า ภาพที่ ไว้ใต้ ภาพประกอบ
และจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อตารางให้ระบุคําว่า ตารางที่ หัวตารางให้จัดชิด
ซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งที่มาโดยพิมพ์ใต้ชื่อภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด
14 point ตัวปกติ เส้นของตารางให้มีเพียง 3 เส้น เส้นหัวข้อตารางและเส้นปิดท้ายตาราง
❏ กิตติกรรมประกาศ ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
❏ การเขียนเอกสารอ้างอิง
1) เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยผู้เขียนที่จะ ส่ง
บทความวิจัย/วิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงโดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงเอกสาร
อ้างอิงภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และเติมคําว่า “(in Thai)” ต่อท้าย แล้วตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทย
หมายเหตุ การให้ผเู้ ขียนจัดเรียงการเขียนเอกสารอ้างอิงลักษณะนี้ เพือ่ ให้กองบรรณาธิการ ใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง โดยสําหรับขั้นตอนการตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะปรับใช้ เฉพาะ
รายการเอกสารอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
ตัวอย่างการแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Tirakanan, S. Multivariate variables analysis in social science research. Bangkok: Chulalongkorn
University Printing House; 2011. (in Thai)
สุวิมล ติรกานันท์, การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2553
2) เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงที่กล่าวถึงในบทความ
3) ใช้ระบบตัวเลขในการอ้างอิง โดยพิมพ์ตัวยก
4) เรี ย งลํ า ดั บ การอ้ า งอิ ง ตามเอกสารอ้ า งอิ ง ท้ า ยบทความ โดยเรี ย งลํ า ดั บ หมายเลขอ้ า งอิ ง
เริ่มจากหมายเลข 1,2,3 ไปตามลําดับที่อ้างก่อน-หลัง โดยใช้เลขอารบิค และทุกครั้งที่มีการอ้างซํ้าจะต้องใช้
หมายเลขเดิมในการอ้างอิง
5) การอ้างอิงเอกสารมากกว่า 1 ฉบับต่อเนือ่ งกัน จะใช้เครือ่ งหมายยติภงั ค์ (hyphen หรือ -) เชือ่ ม
ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย เช่น 1-3 แต่ถ้าอ้างอิงถึงเอกสารที่มีลําดับไม่ต่อเนื่องกัน จะใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (Comma หรือ , ) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร เช่น 4,6,10
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ิ พ์ตามลําดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่ ได้
❍ รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้พม
อ้างถึงในเนื้อหาของบทความ และไม่แยกประเภทของเอกสารที่ใช้อ้างอิง
❍ รายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ตามระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver)
ดังนี้
การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals) มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง (Author) ชื่อบทความ (Title of the article), ชื่อวารสาร (Title of the Journal) ปีที่พิมพ์
(Year); เล่มที่ของวารสาร (Volume & Number/lissue): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page).
ตัวอย่าง รัชนี ศุจจิ นั ทรรัตน์ และคณะ, ปัจจัยทํานายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล.
Journal of Nursing Science, 2012; 30(2): 23-34.
การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตํารา ประกอบด้วย 2 แบบ
1. การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง (Author), ชื่อหนังสือ (Title of the book), ครั้งที่พิมพ์ (Edition), เมืองที่พิมพ์ (Place of
Publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year),
ตัวอย่าง รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นํา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: Diamond in
Business World; 2551.
2. การอ้างอิงบทใดบทหนึ่งของหนังสือ ที่มีผู้แต่งรายบทและมีบรรณาธิการหนังสือ (Chapter in a
book) มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง (Author), ชื่อบท (Title of a chapter), ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/
Editor (S) ชื่อหนังสือ (Title of the book), ครั้งที่พิมพ์ (Edition), เมืองที่พิมพ์ (Place of Publication):
สํานักพิมพ์ (Publisher); ปีพิมพ์ (Year), หน้า/p. หน้าแรก- หน้าสุดท้าย.
การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (Conference proceeding) มีรูปแบบ ดังนี้
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม
เมืองที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
การอ้ า งอิ ง บทความที่ นํ า เนอในการประชุ ม /สรุ ป ผลการประชุ ม (Conference paper) มี
รูปแบบ ดังนี้
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง ใน/in: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor(s), ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี ที่
ประชุม สถานที่จัดประชุม, เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ หน้า/p. หน้าแรก- หน้าสุดท้าย.
การอ้างอิงเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) มีรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง ประเภท/ระดับปริญญา, เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ ปริญญา
ตัวอย่าง จุฑามาศ สนกนก. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์
ผลงานทาง วิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
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การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materia) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบประเภทของ
เอกสาร โดยจะเพิม่ เติมข้อมูลบอกประเภทของสือ่ เอกสารทีน่ าํ มาอ้างอิง วันทีส่ บื ค้นข้อมูล และแหล่งทีม่ าของ
ข้อมูล ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง (Author), ชื่อบทความ (Title of the article) [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/
cited ปี เดือน วันที่]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://...........
ตัวอย่าง ยุทธนา พรหมณี, วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับผู้นํา : ทฤษฎีภาวะผู้นํา [ออนไลน์].
2551 [เข้าถึงเมื่อ 2556/3/17]. เข้าถึงได้จาก: WWW.pnCC.ac.th/pncc/wrod/re/r22.doc
การอ้างอิงบทความวารสารบนอินเตอร์เน็ต (Journal article on the Internet)
ชื่อผู้แต่ง (Author), ชื่อบทความ (Title of the article) ชื่อวารสาร (Title of the Journal) [ประเภท
ของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; ปีที่/เล่มที่: หน้า/about screen. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://.....
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