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การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ตามมุมมองของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน 2) เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต
และประสบการณ์ทางสังคม ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 4) เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต ประสบการณ์ทางสังคม และ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน 5) เพื่อเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่าง
กัน และ 6) เพื่อค้ นหากระบวนการที่นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริ บทสังคม
วัฒนธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นอายุ 11-18 ปี ที่เย็บปิ ดปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ านแล้ ว การวิจยั แบบผสานวิธีวิจยั ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพที่ดําเนินการตามลําดับ 3 ระยะจาก 1) การวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วยั รุ่น จํานวน
18 คนและบิดามารดา จํ านวน 6 คน แล้ ววิเ คราะห์ ความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมาสร้ าง
แบบสอบถาม 2) การวิจยั เชิงปริมาณพัฒนาแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จากวัยรุ่น จํานวน 221 คน ด้ วยแบบสอบถาม 7 ฉบับ ที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดตังแต่
้ .763 -.896
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS for Windows และโปรแกรม LISREL และ 3) การวิจยั
เชิง คุณ ภาพอธิ บ ายกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของกรณี ศึกษาที่ มี คะแนนคุณ ภาพชี วิตด้ า น
สุขภาพในกลุม่ สูงและกลุม่ ตํ่าจํานวน 8 คนและบิดามารดาจํานวน 8 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตามมุมมองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ คือ การที่ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่รับรู้ ระดับการทํ าหน้ าที่ ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม ว่า
เกิดขึ ้นบ่อยมากน้ อยเพียงใดในชีวิตประจําวันของตนเองภายใต้ บริ บททางสังคมช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ที่ผ่านมาผู้วิจยั นํานิยามนี ้มาพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า การวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมี 4 องค์ประกอบและ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของด้ านการแสดงอาการเท่ากับ -0.86

ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกายเท่ากับ 0.89 ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพเท่ากับ 0.65
และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเท่ากับ 0.89
2. แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ ที่ ป รั บ แล้ ว พบว่ า คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากปั จ จัย ลัก ษณะทางจิ ต
ตามลําดับจาก การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด และ
พลังสุขภาพจิต และได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากปั จจัยประสบการณ์ทางสังคม (การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา และการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน) ผ่านปั จจัยลักษณะทางจิต และได้ รับอิทธิพล
ทางอ้ อมจากการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ผ่านการยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อนกับปั จจัยลักษณะทางจิต ซึ่งแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพนี ้มีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (X2=56.17; df= 39; p-value = .03; TLI= .98; CFI= .99; RMSEA=
.04) และปั จจัยเชิงเหตุเหล่านี ้ร่วมกันอธิบายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ได้ ร้อยละ 45
3. รู ปแบบของแบบจํ าลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างกลุ่ม
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีความเท่าเที ยมกัน
และสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แต่ขนาดความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยเชิงเหตุในแบบจํ าลองมี
ความแตกต่างกัน ดังนี ้ 1) วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว 2) วัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีอิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด
ที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่นปากแหว่เพดานโหว่ด้านเดียว 3) วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียวมีคา่ เฉลี่ยการมองโลกในแง่ดีมากกว่า แต่มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
และค่าเฉลี่ยการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น น้ อยกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ าน นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังพบว่า วัยรุ่นที่มีรายได้ ครอบครัวสูงมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากว่า
วัยรุ่นที่มีรายได้ ครอบครัวตํ่า
4. การถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวผ่านทางการอบรมเลี ้ยงดูช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของกรณี ศึกษาวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ การวิจยั ผสานวิธียืนยันว่าประสบการณ์
ทางสังคมและลักษณะทางจิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ และ
ค้ นพบว่าการอบรมเลี ้ยงดู การปรับตัวต่อปากแหว่งเพดานโหว่ และสภาพทางสังคมอาจเป็ นปั จจัยเชิง
เหตุเพิ่มเติมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
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The purposes of this study were to 1) explore the complex meaning of HealthRelated Quality of Life (HRQoL) among adolescents with cleft lip and palate (CLPs), 2)
develop measurement of HRQoL, 3) examine psychological aspects and social experience
effects of HRQoL, 4) compare average and size effect of psychological aspects and social
experience and HRQoL between cleft-type groups, 5) compare HRQoL between
demographic differences of CLPs, and 6) explore development process of HRQoL within
social context and health service system. Participants were 11-to-18-years-old adolescents
with repaired unilateral and bilateral CLP. The three-phase sequential mixed methods
research as follows: 1) Qualitative research included 8 adolescents and 6 parents. In-depth
interviewed data was analyzed content and develop HRQoL questionnaire. 2) Quantitative
research was to develop the causal relationship model of HRQoL of CLPs. The sample was
recruited from 221 adolescents. The 7 questionnaires were used to measure and the
reliability of their alpha coefficients ranged from .763 -.896. Data were analyzed by SPSS for
Windows and LISREL. 3) Qualitative research was to explain the development process of
HRQoL under Thai social context. Key informants were 8 adolescents who got high HRQoL
scores and low HRQoL scores including 8 their parents.
The results were as follows:
1. The meaning of HRQoL from adolescents with difference cleft type was the
perception of adolescents with CLP about their physical, psychological, and social
functions. The participants reported their frequency of perceptions in daily for the last 6
months. This meaning was constructed the questionnaire. The 4 factors of HRQoL
measurement and factor loadings in each factor fitted the empirical data: physical symptom

factor (-0.86), physical function factor (0.89), psychological well-being factor (0.65), and
social well-being factor (0.89).
2. Adjusted causal model of HRQoL of CLPs was got direct effects of
psychological factors as follows: optimism, perceived coping efficacy, and resilience. These
factors played as mediating variables of the indirect effects from social experience factors
(parental support, and peer acceptance). Doctor-patient communication also had indirect
effect on HRQoL through peer acceptance and the psychological factors. The adjusted
model fitted the empirical data (X2= 56.17, df= 39, p-value = .03, TLI= .98, CFI= .99,
RMSEA= .04) and all variables accounted for 45 percent of the variance of HRQoL.
3. The construct invariance testing of causal model show equivalence across
two cleft-type groups and fitted the empirical data. But the structural relationship invariance
and average mean testing show inequality between multi-groups as follows: 1) bilateral
CLPs have parental support effect to optimism more than unilateral CLPs, 2) unilateral CLPs
have perceived coping efficacy effect to optimism more than bilateral CLPs, 3) unilateral
CLPs have optimism more than, but have parental support and doctor-patient
communication less than bilateral CLPs. In addition, CLPs with high-income household have
HRQoL more have than CLPs with low-income household.
4. Family socialization process through parenting was found importantly to
develop high or low HRQoL of multiple case studies. Mixed methods confirm that social
experiences and psychological aspects affecting to HRQoL. These methods also explored
that parenting, parental adaptation to having a child with CLP, and socio-demographic
factors of family may be causal factors of HRQoL development.
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ศึกษาวิธีการปลูกกล้ วยไม้ เพื่อให้ ออกดอกต่อไป ข้ าพเจ้ าขอกราบขอบพระคุณ“ครู ” ที่ “สอนให้ จํา ทํา
ให้ ดู อยู่ให้ เห็น” ข้ าพเจ้ าขออุทิศอานิสงค์ผลบุญและกุศลกรรมอันเกิดจากวิทยาทานของปริ ญญา
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ศรี เงินยวง รศ.ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ อ.ดร.จรัล อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์ อ.ดร.
นริ ศรา พึ่งโพธิ์สภ และ Professor Dr.John W. Creswell ทุกท่านกรุ ณาร่วมชี ้แนะเค้ าโครงจนเป็ น
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ประสิทธิ์ อ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก คุณสรี วลั ย์ คุณสรัญญา คณาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ปริ ญญา
โทของม.ขอนแก่น  ผศ.ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กลุ คุณมยุรี คุณพรรณี คุณสิรินทรา คณาจารย์และ
นัก ศึ ก ษาทัน ตแพทย์ ป ริ ญ ญาโทของม.เชี ย งใหม่ รวมทัง้ คณาจารย์ ส าขาวิ ช าทั น ตกรรมชุ ม ชน
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ฟลุ้ค บัว บอล ปาล์ม ลี นัด และผู้ให้ ข้อมูลทุกคน
“ครูนําทาง” สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความเป็ นปราชญ์ผ้ ทู รงศีลจากคนเป็ นครู
 “ครู สงั คมวิทยา” ผศ.ดร.อ้ อมเดือน สดมณี พลเอกเรวัต สดมณี อ.ดร.สธญ ภู่คง และอ.ดร.ฐาศุกร์
จันประเสริ ฐ  “ครู จิตวิทยา” รศ.ดร.อัจฉรา สุขารมณ์ ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี รศ.งามตา
วนินทานนท์ และ ผศ.ประทีป จินงี่  “ครู สถิติ” ผศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม และอ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณทุกกําลังใจที่คอยผลักดัน ประคับประคอง และเคียงข้ างเสมอ
มาจาก ครอบครั ว ฉิ ม เรื อ ง ครอบครั ว พรสุข วิ ฑูร ครอบครั ว ของอ.ทพญ.รั ช วรรณ ตัณ ศลารั ก ษ์
ครอบครั วของอ.ทพญ.ภัท ทริ ยาภรณ์ บุญ ญวงศ์ และเพื่ อนวท.ด.รุ่ น 6 การวิ จัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มศว. รวมทังดวงวิ
้
ญญาณของผศ.(ว่าที่ดร.) สุมาลี จูมทอง พวกเรามีช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ได้ ร่วม
ทุกข์ร่วมสุขและเป็ นกัลยาณมิตรซึ่งกัน ท้ ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ ศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.วิสาขะ
ลิ่มวงษ์ และคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวรที่เปิ ดโอกาสทางการศึกษาครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คุณงามความดีใดในงานวิจยั นี ้จะ
ถูกส่งต่อไปไม่มีที่สิ ้นสุด และหากผิดพลาดประการใด ขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี ้ค่ะ
“พฤษภกาสร
อี กกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง
สําคัญหมายในกายมี
นรชาติ วางวาย
มลายสิ้ นทัง้ อิ นทรี ย์
สถิ ตทัว่ แต่ชวั่ ดี
ประดับไว้ในโลกา”
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
จุฑารัตน์ ฉิมเรื อง
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(ภายใต้ โครงการตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี งบประมาณ 2554
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ในแง่ดีและในแง่ร้ายตามมิติ 3 ด้ าน………..……………………………………...
4 แสดงหลักการอบรมเลี ้ยงดูเด็กไทย…………………………………………………..
5 แสดงจํานวนของผู้ให้ ข้อมูลหลัก จําแนกตามเพศ อายุ และประเภทปากแหว่ง
เพดานโหว่………………………………………................................................
6 แสดงลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูลหลักจํานวน 18 คน……………………...
7 แสดงลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานผู้ปกครองที่ให้ ข้อมูลสําคัญอื่นจํานวน 6 คน…………...
8 จํานวนข้ อ ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของฉบับทดลองใช้ (n=120) และ
ฉบับใช้ จริ ง (n=221)……………………………………………………………….
9 ดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบว่าโมเดลสมมติฐานในการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ …………………………………………………….
10 แสดงลักษณะภูมิหลังของวัยรุ่นและผู้ปกครองผู้ให้ ข้อมูลหลักจําแนกตามคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและประเภทปากแหว่งเพดานโหว่………………………..
11 แสดงการสร้ างรหัสข้ อมูลย่อย รหัสข้ อมูลหลัก และมโนทัศน์ของคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ………………………………………………………………………………
12 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ……………………………………………………………….
13 แสดงข้ อคําถามของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเทียบกับแบบสอบถาม CPQ11-14และ
แปลผลดัชนีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญ………………………………………
14 จํานวนข้ อ ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับ
ทดลองใช้ (38 ข้ อ) ………………………………………………………………….
15 จํานวนข้ อ ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับ
ใช้ จริง (21 ข้ อ) ……………………………………………………………………..

หน้ า
14
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38
76
89
90
91

103
106
109
117
127
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132
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134

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
16 จํานวนและร้ อยละของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุม่ รวม 221 คน จําแนกตาม
ลักษณะทางชีวะสังคมและภูมิหลัง………………………………………………..
17 จํานวนและร้ อยละของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียว157 คนและกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน 64 คนจําแนกตาม
ลักษณะทางชีวะสังคมและภูมิหลัง…………………………………………………
18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี ้คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่…………………………………………………………..
19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวบ่งชี ้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 221 คน............................................................
20 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ...........................................................................
21 ค่าสถิตคิ วามเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างและความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวบ่งชี ้และ
ตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1………………………
22 ค่าสถิตคิ วามเที่ยงตรงเชิงจําแนกของตัวบ่งชี ้และตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1……………………………………………………
23 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2
ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ...........................................................................
24 ค่าสถิตคิ วามเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างและความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวบ่งชี ้และ
ตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2……………………...
25 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปรสังเกต
ในกลุม่ รวม 221คน………………………………………………………………..
26 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน………..
27 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลเชิงประจักษ์กบั รูปแบบของแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุม่ รวมตามสมมติฐาน………...

หน้ า
136

138
141
143
145
147
149
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154
156
159

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
28 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลเชิงประจักษ์กบั รูปแบบของแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุม่ รวมหลังปรับแบบจําลอง….
29 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลทางรวมของตัวแปร
สาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของ
ตัวแปรในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน………………………………………………..
30 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปรสังเกต
ในแต่ละกลุม่ ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่…………………………………………
31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ ย่อยตามประเภทปากแหว่ง
เพดานโหว่………………………………………………………………………….
32 ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิต
ด้ าน สุขภาพระหว่างกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุม่ ปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ าน…………………………………………………………………
33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหว่างกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียวเทียบกับกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน……………
34 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของรูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวกับ
กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน…………………………………………..
35 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลทางรวมของตัวแปร
สาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของ
ตัวแปรในกลุม่ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว 157 คน……………………..
36 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลทางรวมของตัวแปร
สาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของ
ตัวแปรในกลุม่ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน 64 คน………………………..
37 แสดงจํานวนและร้ อยละของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่จําแนกตามระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว……………………………………………………………………….

หน้ า
163
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176
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186

บัญชีตาราง (ต่ อ)
ตาราง
38 แสดงจํานวนและร้ อยละของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จําแนกตามระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว (ปรับใหม่)……………………………………………………………
39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน จําแนกตามเพศและระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว…………………………………………………………….
40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมที่มีเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
แตกต่างกัน………………………………………………………………………….
41 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ใน
กลุม่ รวมที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่างกันเป็ นรายคู…
่ ………………………….
42 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน จําแนกตามรายได้ ครอบครัวและ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว...............................................................................
43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมที่มีรายได้ ครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัว
แตกต่างกัน…....................................................................................................
44 แสดงการสร้ างรหัสข้ อมูลย่อย รหัสข้ อมูลหลักการจัดหมวดหมู่ และมโนทัศน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล……………………………………………………………………….
45 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและ
ตํ่าในหมวดหมูส่ ภาพทางสังคมของครอบครัว………………………………………
46 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและ
ตํ่าในหมวดหมูก่ ารยอมรับปากแหว่งเพดานโหว่ของครอบครัว…………………….
47 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและ
ตํ่าในหมวดหมูก่ ารเข้ าถึงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่……………………………
48 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและ
ตํ่าในหมวดหมูป่ ระสบการณ์การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่………………………..
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186
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197
198
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49 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
และตํ่าในหมวดหมู่ความรุนแรงในโรงเรี ยน………………………………………..
50 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
และตํ่าในหมวดหมู่พฤติกรรมทางสังคมในโรงเรี ยน………………………………..
51 แสดงความเป็ นมาระบบบริ การทางการแพทย์แก่ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่………...
52 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ
(clinical protocols)………………………………………………………………..
53 ชื่อแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั ……………………………………………………………..
54 ค่าที ค่าอํานาจจําแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวม) ค่าความเชื่อมัน่ ความสอดคล้ องภายใน (R2) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน(ค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบ) ของเครื่ องมือวัด
ความหยุน่ ตัว………………………………………………………………………..
55 จํานวนข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (ค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบ) ของเครื่ องมือวัดความหยุ่นตัว
จําแนกตามองค์ประกอบ……………………………………………………………
56 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองของการวัดตัวแปรความหยุน่ ตัวใน
กลุม่ รวมจํานวน 221 คน……………………………………………………………
57 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected
Item-Total Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นการจัดบริ การ การจัด
สวัสดิการและการรับรองทางกฎหมายนัน้ สังคมให้ ความสําคัญกับบุคลากรการแพทย์และผู้มีอํานาจ
ในสัง คมมากํ า หนดแบ่ง ความปกติ แ ละความผิ ดปกติ ผ่ า นทางการนิ ย ามหรื อ วิ นิ จ ฉั ย ความพิ ก าร
คําวินิจฉัยของแพทย์มาจากปรัชญาแบบแผนทางการแพทย์ (medical model) ซึ่งมุ่งเน้ นเฉพาะความ
บกพร่อง(impairment) ที่เกิดขึ ้น กรอบความพิการนี ้ทําให้ คนในสังคมมองว่า “ความพิการเป็ นปั ญหา”
คนพิ การถูกกี ดกัน ให้ อยู่ในพื น้ ที่ ช ายขอบของสัง คม ถูกละเลยศักยภาพความสามารถ ถูกลดทอน
คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นคนของพวกเขา ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การนิยามและกรอบความพิการเป็ น
การประกอบสร้ างทางสังคมและถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมสังคมและการกําหนดแนวทางรักษา
ประเด็นที่ต้องคํานึงถึง คือ กรอบความพิการในงานบริ การทางการแพทย์ยงั คงเน้ นเรื่ องการแก้ ไขความ
บกพร่ องในระดับบุคคล ทังๆที
้ ่ควรให้ ความสําคัญกับการลดอุปสรรคข้ อจํากัดในการดําเนินชีวิตทาง
สังคมของคนพิการ จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ กําหนดแผนปฏิบตั ิการ
ระดับโลกด้ านคนพิการ กฎมาตรฐานว่าด้ วยความเสมอภาคทางโอกาสแก่คนพิการ ทําให้ เกิดแนวคิด
ทางสังคม (social model) ที่เห็นว่า “ความพิการไม่ใช่ปัญหา” ปั ญหาของคนพิการเกิดจากสังคม
ภาคส่ว นต่า งๆจึ ง ควรปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด มาเป็ นขจัดอุป สรรคต่า งๆในสัง คมและร่ ว มมื อ กัน ฟื ้น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ เพื่อช่วยให้ คนพิการสามารถมีชีวิตอยู่กบั ผู้คนในสังคมได้ แม้ ว่าจะยังไม่มีความ
สมบูรณ์เต็มที่ก็ตาม (Ingstad; & Whyte. 1995: 5-7; Fougeyrollas; & Beauregard. 2001: 178179)
ในปั จจุบนั นับเป็ นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สําคัญ สังคมกําลังพยายามขับเคลื่อนกฎหมาย
และดําเนินงานด้ านคนพิการในเชิง สร้ างสรรค์ม ากขึน้ คือ อยู่บนพืน้ ฐานของสิทธิ มากกว่าเพื่อการ
ประชาสงเคราะห์ (public assistance) การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่าวเกิ ด ผลทัง้ ระดับสากลและ
ระดับประเทศ องค์การอนามัยโลกและสหรัฐอเมริ กากําหนดเป้าหมายปี พ.ศ. 2553 (Healthy People.
2010) ในการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของเด็กและวัยรุ่นพิการเพื่อให้ มีสุขภาวะแข็งแรงทังกายและใจอยู
้
่
ร่ วมในสังคมอย่างสันติสขุ (Lutz; & Bowers. 2005: 1037; World Health Organization. 2001)
ประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่นิยาม
ความพิการว่าเป็ นปฏิสัมพันธ์ ระหว่างความบกพร่ องของ“สภาพร่ างกาย” กับอุปสรรค “เงื่ อนไขหรื อ
บริ บทแวดล้ อม” (ทวี เชื ้อสุวรรณทวี. 2551: 140-141) และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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แห่งชาติฉบับที่ 3 ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อให้
คนพิการทุกประเภททุกช่วงอายุได้ รับการคุ้มครอง สิทธิ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วม
ในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาคภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ปราศจากอุปสรรค (กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์. 2550: 17)
นานาประเทศใช้ คณ
ุ ภาพชีวิตเป็ นดัชนีประเมินความพึงพอใจของประชากรต่อภาพรวมและ
แต่ละด้ านของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้ านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน; และคนอื่นๆ. 2540: 138-139) บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีจะมีความพึงพอใจในชีวิตของตนหรื อ
ความรู้ สึ ก เป็ นสุ ข ทัง้ ในด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ และสัง คม ซึ่ ง เป็ นความรู้ สึ ก ที่ บุ ค คลได้ รั บ รู้
ความสัมพันธ์ ทางสังคมภายใต้ วฒ
ั นธรรม ค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน รวมทังการรั
้
บรู้
ของตนเองต่อการมีชีวิตอยูต่ ามประสบการณ์ของความพึงพอใจ ความรู้สึกเป็ นสุขภายในจิตใจ สําหรับ
คุณ ภาพชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วกับสุข ภาพและการสาธารณสุข จะวัด ด้ ว ยคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพ HealthRelated Quality of Life; HRQoL) ซึ่งเป็ นการประเมินความพึงพอใจต่อผลลัพธ์จากสุขภาพ (health
outcome) ของตนและเชื่ อมโยงองค์รวมกับปั จจัยด้ านตัวบุคคล ครอบครัวและสังคม (Gift; et al.
1997: 601; Prahl; & Andersen. 2007: 116)
ปากแหว่ ง เพดานโหว่ เ ป็ นความพิ การแต่กํ าเนิ ดประเภทหนึ่ง ที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ ม สูง ขึน้ โดย
จํานวนทารกแรกเกิด 1,000 คนมีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มจาก 1 คนเป็ น 2 คนในช่วง 10 ปี ที่ผ่าน
มา (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น; และคนอื่นๆ. 2547: 6-7; สํานักงานพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ.
2552) สาเหตุของความพิการนี ย้ ังไม่ระบุ แต่เ กี่ ยวข้ องกับพันธุกรรมและสภาพแวดล้ อมตัง้ แต่ก่อน
มารดาตังครรภ์
้
อันจะนําไปสู่การเกิดความพิการทางร่ างกาย คือ ความผิดปกติของรู ปร่ างและเค้ า
โครงใบหน้ า ภาวะแทรกซ้ อนหูชัน้ กลางอักเสบ สูญเสียการได้ ยิน ระบบการกลืน ความผิดปกติของ
จํานวนและรูปร่างฟั น ฟั นซ้ อนเก พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตช้ า (สมรตรี วิถีพร. 2537: 31-33, 4045; สิทธิ ส.ศรี โสภาค; และกิตติ สุพนั ธุ์วณิช. 2543: 133-140; Johnsen. 2005: 25-29) ตลอดชีวิต
ของคนพิการกลุ่มนี ้โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่ นมักประสบปั ญหาการปรับตัวทางจิตและสังคมที่สมั พันธ์อย่าง
ซับซ้ อนกับปั ญหาอื่นๆ อาทิ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ร้ ูสึกวิตกกังวล ซึมเศร้ า เห็นคุณค่าในตนเองตํ่า
มีพฒ
ั นาเอกลักษณ์แห่งตนตํ่า เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนตํ่า รู้สึกวิตก
กังวลในการเข้ าสังคมมากขึ ้น ความสามารถในการคบหาผู้อื่นตํ่า และแปลกแยกตัวเองออกจากสังคม
(Speltz; et al. 1990: 177; Broder. 2001: 248; Broder; et al. 1998: 127; Pope; & Ward. 1997:
455; Kapp-Simon; & McGuire. 1997: 380) ผลกระทบเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาและการ
พูด ทํ าให้ คนพิการมักประสบปั ญ หาการสื่อความหมายทัง้ ความบกพร่ องทางภาษา การพูดไม่ชัด
ความบกพร่ องของความก้ องของเสียง และเสียงผิดปกติ (เบญจมาศ พระธานี. 2545: 13-22) ยิ่งไป
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กว่านัน้ จากผลงานวิจยั ระยะยาว พบว่าผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ แรกเกิดถึงอายุ 55 ปี มีอตั รา
การตายสูง 1.19 ถึง 1.43 เท่าของอัตราการตายมาตรฐานในคนทัว่ ไป โดยจํานวนผู้ที่มีปากแหว่ง
เพดานโหว่มีสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดจากโรคมะเร็ ง รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ และฆ่าตัวตาย
ตามลําดับ (Christensen, et al. 2004: 145)
ผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่แต่กําเนิดในช่วงวัยรุ่ นถื อเป็ นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของชีวิตทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ การเข้ าสังคม และการเรี ยน ดังนัน้ สาเหตุหลักของ
การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีในวัยรุ่ นกลุ่มนี ้จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับลักษณะทางจิตใจของแต่ละบุคคล
ตลอดจนการถ่ายทอดทางสังคม (socialization) จากครอบครัวและเพื่อนซึ่งเป็ นกลุ่มอ้ างอิงที่สําคัญ
ของวัยรุ่ น ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศต้ องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็ นทุนทางสังคมที่สําคัญ
และคุณภาพชี วิตที่ ดีของคนพิ การกลุ่มนีม้ ีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร์ และ
บุคลากรการแพทย์ จึงมุ่ง ความสนใจที่ จะศึกษาว่า วัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่มี ประสบการณ์ การ
ดําเนินชีวิตในสังคมอย่างไรบ้ าง ลักษณะจิตใจและสิ่งแวดล้ อมทางสังคมมีผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพ เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนี ้
อย่างลึกซึ ้งในสังคมไทย อันจะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวัยรุ่นต่อไป
เพื่อตอบคําถามวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นํากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี International Classification
of Functioning Disabilities and Health (ICF) ขององค์การอนามัยโลกมาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ซึ่งเป็ นการแสดงความเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กันของตัวแปรทางชีวภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม
(Bio-psycho-social model) ที่เหมาะสมกับการศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ (Elliott; & Dreer.
2007: 80) กล่าวคือ เมื่ อปี พ.ศ.2544 องค์การอนามัยโลกได้ ให้ นิยามความพิการและเสนอกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี ICF ซึ่งประกอบด้ วย 1) องค์ประกอบของสุขภาพ 3 ส่วน คือ การทํางานของ
ร่างกายและจิตใจ (body functions and structures) การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (activities) และการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสัง คม (participation) 2) สาเหตุของสุข ภาพที่ เ กิ ด จากทัง้ ปั จ จัย ภายนอก
(environmental factors) และปั จจัยภายใน (personal factors) ของแต่ละบุคคล และ 3) สภาวะ
สุขภาพ (health condition) ซึ่งเป็ นความผิดปกติ (disorder) หรื อโรคที่จะส่งผลต่อสุขภาพ (World
Health Organization. 2001; Altman. 2001: 102-117; MacEntee. 2006: 8-10)
จากการทบทวนงานวิจยั ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
และปั จจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีข้อสรุป 4 ประเด็นอัน
จะเป็ นพื ้นฐานของงานวิจยั นี ้ ดังนี ้
ประเด็น แรก กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ศึก ษา เนื่ อ งด้ ว ย ช่ ว งวัย รุ่ น เป็ นช่ ว งวิ ก ฤตที่ สํ า คัญ ของชี วิ ต
โดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าแต่กําเนิดดังเช่นปากแหว่งเพดานโหว่ ประสบการณ์จากอดีต
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และปั จจุบนั จะส่งผลกระทบไปถึงการใช้ ชีวิตในอนาคต แต่งานวิจยั ในประเทศไทยที่ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ (HRQoL) เกี่ยวกับโรคและความผิดปกติในช่องปาก เช่น ฟั นผุ เหงื อกอักเสบ หรื อ
สูญเสียฟั น เป็ นต้ น มีเพียงไม่กี่เรื่ อง และส่วนใหญ่ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
(Adulyanon; & Sheilham. 1997; Gherunpong, et al. 2004) และผู้สงู อายุ (สุดาดวง เกรันพงษ์ ; และ
คนอื่นๆ. 2550; สุณี ผลดีเยี่ยม; และคนอื่นๆ. 2551; Srisilapanan; & Sheilham. 2001) แม้ แต่
งานวิ จัยคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ เกี่ ยวกับโรคทั่วไปก็ ศึกษากลุ่ม ตัวอย่างเดียวกัน อาทิ นักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา (พัชริ นทร์ วิเศษพานิชย์. 2541; สุดใจ สมิทธิการ. 2541; พนิดา พาลี. 2546) และ
วัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สงู อายุ (พัชรี นัครา. 2542; ปราณี ทองใส. 2548) ที่เป็ นโรคหัวใจ กลุ่มโรคเนฟโฟรติก
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ งเม็ดเลือด หรื อได้ รับความพิการในภายหลัง
ประเด็นที่สอง คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ งานวิจยั จํานวนมากมุ่งศึกษาผู้ที่มีปากแหว่งเพดาน
โหว่ในเรื่ องอุบตั ิการณ์ทางระบาดวิทยา พันธุศาสตร์ และศัลยศาสตร์ (Juratanasirikul; et al. 2008:
597) ในขณะที่ การศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีจํานวนค่อนข้ าง
น้ อยในต่างประเทศและมี การวัดที่ ไม่เหมาะสม กล่าวคือ ส่วนใหญ่ วัดคุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่
เกี่ยวกับโรคและความผิดปกติในช่องปากของวัยรุ่ นจากการรายงานของบิดามารดา คนใกล้ ชิด และ
บุ ค ลากรการแพทย์ ทํ า ให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นไปจากการรั บ รู้ หรื อ มุ ม มองของตัว วัย รุ่ น เอง
(Marshman; & Robinson. 2007: 88) จากการประมวลเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ น
พบว่ามีการนําแบบวัดสําหรับผู้ใหญ่มาให้ วยั รุ่นรายงานตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการการรู้คิด
หรื อบริ บทสถานการณ์ตามการรับรู้ของวัยรุ่น (Naito; et. al. 2006: 5) และที่ผ่านมามีงานวิจยั เชิง
คุณภาพเพียงสองเรื่ อง (Chapados; 2000; Patel; & Ross. 2003) ศึกษามุมมองต่อชีวิตตนเองของผู้ที่
มีความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ งานวิจัยอีกเรื่ องหนึ่งเสนอแนะให้ มีการวิจัยคุณภาพ
เกี่ยวกับมุมองของผู้ป่วยวัยเด็กและวัยรุ่ นเพื่อทําความเข้ าใจคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจากมุมองของ
ผู้ป่วย (Locker; & Allen. 2007b: 401)
การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่เกี่ยวกับความผิดปกติในช่องปากส่วนใหญ่มา
จากกรอบแนวคิดองค์ การอนามัยโลก The International Classification of Impairements,
Disabilities, and Handicaps (WHO-ICIDH) และ Sickness Impact Profile (SIP) ทําให้ ผ้ ตู อบ
รายงานผลกระทบเฉพาะด้ านลบ และไม่สนใจอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ทําให้ ตีความคะแนนได้ คลาดเคลื่อนไป ข้ อสรุปจากการสังเคราะห์เสนอให้ นํากรอบแนวคิด ICF
มาศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้ องกับทันตแพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง (Brondani; &
MacEntee. 2007: 474-476; Locker; & Allen. 2007: 410)
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ประเด็นที่สาม ปั จจัยเชิงเหตุ ทันตแพทย์สองท่าน (Brondani; & MacEntee. 2007: 472) ได้
ทบทวนงานวิจยั ในต่างประเทศจํานวนมากเกี่ยวกับตัวแปรทํานายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของผู้ที่มี
โรคและความผิดปกติในช่องปาก พบว่า งานส่วนใหญ่ม่งุ เฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรื อเจตคติ
ด้ านลบต่อความทุพ พลภาพที่เ กิ ดขึน้ โดยละเลยปั จ จัยส่วนบุคคลกับปั จ จัยสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ผ ลต่อ
สุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของคนเหล่านันเพื
้ ่อให้ สามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างราบรื่ น
อีกทังการสร้
้
างกรอบแนวคิดการวิจยั ควรมีปัจจัยเชิงเหตุทงภายในและภายนอกบุ
ั้
คคล ซึ่งมีงานวิจัย
ทางทันตสาธารณสุขเรื่ องอื่นเห็นพ้ องข้ อเสนอนี ้เช่นกัน (MacEntee. 2006: 12; Locker; & Allen.
2007: 409) และในอนาคตต้ องการงานวิจยั ที่สามารถอธิบายความสําคัญของปั จจัยทางจิตและสังคม
ที่เชื่อมโยงมาสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพของผู้ป่วยวัยเด็กและวัยรุ่น (Marshman; & Robinson. 2007:
93)
งานวิ จัยทางจิตวิ ทยาจํ านวนมากสนับสนุนว่า ปั จ จัยภายในบุคคลมีอิท ธิ พลทางตรงและ
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ อาทิ
ความหยุน่ ตัว (resilience) และการมองโลกในแง่ดี (optimism) ของวัยรุ่นนําไปสู่ความพึงพอใจในชีวิต
มากขึ ้น (Eiserman. 2001: 236; Strauss; & Fenson. 2005: 14) การรับรู้ความสามารถของตน (selfefficacy) ทํ า นายความสํ า เร็ จ ในการจั ด การความเครี ย ดจากปั ญ หาพั ฒ นาการทางจิ ต สั ง คม
(Leventhal; et al. 2008: 477) การรับรู้ความสามารถของตนส่งผลทางบวกต่อสุขภาพร่างกาย และ
การเจริ ญเติบโตทางบวก (positive growth) ในวัยเด็กและวัยรุ่น (King, et al. 2006: 902; Maddux.
2002: 277; Noble; & McGrath. 2005: 749) ผลงานวิจยั ที่ผ่านมาให้ ข้อเสนอแนะอย่างสอดคล้ องกัน
ว่าควรศึกษาปั จจัยความเข้ มแข็งทางจิตใจและจิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology) มากกว่า
ความเครี ยดและผลลัพธ์ ทางลบ (Perkins; & Borden. 2003: 388) เพื่อช่วยให้ วยั รุ่นสามารถปรับตัว
ต่อพัฒนาการทางกายและจิตใจได้ เป็ นอย่างดีไปตลอดทุกช่วงวัย อีกทังช่
้ วยส่งเสริ มให้ มีสถานภาพ
ทางสุขภาพ (health status) ที่ดีและมีความพึงพอใจในการรักษา (Roberts; et al. 2002: 663; Prahl;
& Andersen. 2007: 117)
ไม่ เ พี ยงแต่ปัจ จัย ภายในบุค คลเท่ า นัน้ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกตัว บุคคลก็ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงและทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลก
ศีร ษะด้ ว ย ผู้วิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ทางสัง คมมี ผ ลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ านสุข ภาพทัง้ ในบริ บ ทครอบครั ว
(Wyszynski; et al. 2004; Cheung; et al. 2007) บริ บทโรงเรี ยน (Slifer; et al. 2006; Hunt; et al.
2007) และบริ บทสถานบริ การทางการแพทย์ (Marcusson; et al. 2002a; Edwards; et al. 2005)
กล่าวคื อ การสนับสนุน ทางสัง คมจากบิดามารดาช่วยให้ วัยรุ่ น ปรั บตัวได้ ดีและมี ความมั่น คงทาง
อารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับวัยรุ่นมีผลต่อการให้ คณ
ุ ค่า ความสนใจไปโรงเรี ยน วัฒนธรรม
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กลุ่มเพื่อน พฤติกรรมต่อต้ านสังคม ความเอาใจใส่ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ใกล้ ชิดผูกพัน และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Kerr; et al. 2003: 255; Smetana; et al. 2006) การสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลาการทาง
การแพทย์ แ ละผู้ป่วยวัยรุ่ น โดยการแสดงออกว่าให้ ความสนใจและเข้ าใจผู้ป่วยมี ผ ลอย่างมากต่อ
คุณภาพชีวิตและสถานภาพทางสุขภาพของผู้ป่วยในระยะสันและระยะยาว
้
(Inglehart; et al. 2002:
79; Inglehant. 2006: 19) อีกทัง้ ทําให้ เกิดความพึงพอใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้ กับ
ผู้รับบริการจากการดูแลรักษาพยาบาล (Bower; & Mead. 2007: 468)
ประเด็นสุดท้ าย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั คุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพที่กล่าวถึงข้ างต้ นนัน้ ส่วนใหญ่ใช้ การทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรทีละคู่ (bivariate
correlation analysis) หรื อการทดสอบหาตัวแปรทํานายด้ วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู โลจิสติก
(logistic regression analysis) หรื อการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression analysis) ทํา
ให้ สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ อธิบายอิทธิพลของปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกต่อคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพได้ จํากัด กล่าวคือ ผู้วิจัยไม่อาจระบุความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยจิตสังคมกับ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเมื่อพิจารณาร่วมกันในกรอบแนวคิดการวิจยั
จากข้ อสังเกตทังหมดที
้
่ยกมาข้ างต้ น ผู้วิจยั พิจารณาว่างานวิจยั ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพ
ชี วิตด้ านสุข ภาพควรศึกษาทัง้ ปั จ จัยภายในตัวบุคคลกับปั จจัยภายนอกตัวบุคคลไปพร้ อมกัน โดย
พัฒนาเป็ นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ใช้ สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้ าง (structural equation model) ซึ่งมีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นภาพรวมได้ ตามโมเดล
การวิจยั แบบมีตวั แปรแฝง และทดสอบความตรงของโมเดลการวิจยั ได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2552: 115116) อีกทัง้ ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพควรผ่านทางการรับรู้ของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่โดยตรง เพื่อให้ ทราบถึงความหมายและเงื่อนไขที่ซบั ซ้ อนของการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพที่ดีภายใต้ บริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์ ซึ่งการศึกษาในลักษณะ
ดังกล่าวนี ้ ยังมีน้อยมากในประเทศไทย
การวิจยั ครั ง้ นี ้มุ่งออกแบบให้ เป็ นแบบการวิจัยผสานวิธีตามลําดับ 3 ระยะ (three-phase
sequential mixed methods design) ที่ใช้ ทงการวิ
ั้
จยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั
ระยะที่ 1 ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อค้ นหาความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน จากนัน้ นํานิยามมาพัฒนา
แบบวัด คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพ การวิ จัย ระยะที่ 2 ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ย
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุทงลั
ั ้ กษณะทางจิตและประสบการณ์ ทางสังคมที่มี
ต่อคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทัง้ ทดสอบเปรี ยบเทียบแบบจําลอง
ระหว่า งกลุ่ม วัย รุ่ น ที่ มี ป ระเภทปากแหว่ง เพดานโหว่แ ตกต่างกัน โดยผู้วิจัยประมวลเอกสารและ
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งานวิจยั เกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่พบว่ามีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ ทังจากทฤษฎี
้
ในกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และ
แนวคิดการดูแลรั กษาแบบเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง เพื่อประกอบเป็ นแบบจําลองสมมติฐานภายใต้
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ICF ขององค์การอนามัยโลกและคาดว่าสามารถอธิบายกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยได้ ดียิ่งขึ ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณด้ วยโปรแกรมลิสเรล
(linear structural relationship: LISREL) เพื่อตรวจสอบแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพในวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ต่อมาดําเนินการวิจัยระยะที่ 3 คือ ผู้วิจัยใช้ การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยคัดเลือกกรณีศกึ ษาวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่ม
สูงและกลุ่มตํ่าจากผลวิจยั ระยะที่ 2 การวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อค้ นหากระบวนการที่
นํ าไปสู่การมี คุณ ภาพชี วิตด้ านสุข ภาพที่ ดีของวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ อันจะทํ าให้ เ กิ ดข้ อสรุ ป
ผลการวิจัยผสานวิธีที่สามารถตอบคําถามวิจยั ได้ อย่างสมบูรณ์ มากที่สุดทัง้ เชิงปรวิสัย (objective)
และ อัตวิสยั (subjective) ประโยชน์จากงานวิจยั นี ้จะค้ นพบองค์ความรู้ใหม่ในการวิจยั และการดูแล
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ของครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้ อง อีกทังค้
้ นพบปั จจัย
เชิงเหตุ กลุ่มเสี่ยงและแนวทางป้องกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ตอ่ ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ผู้วิ จัย ออกแบบเป็ นการวิ จั ย ผสานวิ ธี ร ะหว่ า งการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพที่
ดําเนินการตามลําดับ 3 ระยะ (three-phase sequential mixed methods design) โดยผู้วิจยั ตัง้
ความมุง่ หมายหลักของการวิจยั ผสานวิธีในครัง้ นี ้ 6 ข้ อ ได้ แก่
1. เพื่อทําการตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตาม
มุมมองของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน
2. เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคม ที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
4. เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต
ประสบการณ์ ท างสัง คม และคุณ ภาพชี วิ ตด้ านสุขภาพในวัย รุ่ น ที่ มี ประเภทปากแหว่ ง เพดานโหว่
แตกต่างกัน
5. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน
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6. เพื่อค้ นหากระบวนการที่นําไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริบท
สังคมวัฒนธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์

ภาพประกอบ 1 แบบแผนการวิจยั ผสานวิธี
ผู้วิจยั ได้ แบ่งการวิจยั เป็ น 3 ระยะตามแบบแผนการวิจยั ผสานวิธีแสดงดังภาพประกอบ 1 ซึ่ง
จัดเป็ นการผสานวิธีแบบหลายระยะ (multiphase design) (Creswell; & Plano Clark. 2011) ได้ แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อทําการตีความ
การให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมองของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่ง
เพดานโหว่แตกต่างกัน
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือ
วัดคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เพื่ อศึกษาอิท ธิ พ ลของปั จจัยเชิง เหตุ
ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ ทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต ประสบการณ์
ทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน และเพื่อ
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิ
หลังแตกต่างกัน
และการวิจัย ระยะที่ 3 เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพในวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิ จัย ที่ 6 เพื่ อ ค้ น หา
กระบวนการที่นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยและระบบ
บริการทางการแพทย์
ทังนี
้ ้ แบบแผนการวิจยั ผสานวิธีดงั กล่าวจะทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ดีที่สดุ
และมีความสมบูรณ์ของผลการวิจยั ทังในแนวลึ
้
กคือ ให้ ผลการวิจยั ที่ล่มุ ลึก ละเอียดลึกซึ ้งตามเงื่อนไข
และบริ บทของกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้ และในแนวกว้ างคือ ให้ ผลการวิจัยที่สามารถสรุ ปอ้ างอิงทัว่ ไปได้
นําไปสูข่ ้ อค้ นพบหรื อองค์ความรู้ใหม่ๆ อันเป็ นประโยชน์สงู สุด
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั คาดว่าผลการวิจยั จะก่อให้ เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ใน 2 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านการอธิบายทฤษฎี ข้ อค้ นพบนี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์ 2 ประการคือ 1) ช่วยยืนยัน
การนํากรอบแนวคิดทางทฤษฎี ICF ขององค์การอนามัยโลกมาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัว แปรทางพฤติ ก รรมศาสตร์ กับ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพ และ 2) ค้ น พบปั จ จัย เชิ ง เหตุแ ละ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ภายใต้ บริ บทสังคมไทย ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ เป็ นพื ้นฐานต่อยอดสูก่ ารวิจยั และพัฒนาต่อไป
2. ด้ านการนําไปปฏิบตั ิ ข้ อค้ นพบนี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์ 4 ประการคือ 1) วัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่และผู้ปกครองจะทราบปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสําหรับเป็ นแนวทาง
พัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม 2) ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้ องจะทราบแบบจําลองปั จจัย
เชิ ง เหตุแ ละกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ดีและปั จ จัยปกป้องให้ วัยรุ่ น ปากแหว่ง
เพดานโหว่มีจิตใจและพฤติกรรมที่ดีตอ่ ไป 3) บุคลากรทางการแพทย์จะทราบแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุ
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีจากมุมมองของผู้ป่วย อันจะเป็ นประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาพยาบาลด้ วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ที่เน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง และ 4) จะได้ เครื่ องมือ
วัดคุณ ภาพชี วิต ด้ านสุข ภาพแบบรายงานตนเองของวัยรุ่ น ที่ มี คุณ ภาพน่า เชื่ อถื อ สํ าหรั บประเมิ น
ผลลัพธ์สขุ ภาพที่เกิดขึ ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ผ้ ูมารับการรั กษาในคลินิก
ทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั คัดเลือกวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จํานวน 18 คน ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 11-18 ปี เพศชายและหญิง ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและ
สองด้ าน เพื่อผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความหลากหลายและมีคณ
ุ สมบัติที่กําหนด ซึ่งเป็ นผู้มารับการรักษาใน
คลินิก ทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 และผู้ปกครองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ จํานวน 6 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างลงนามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ทุกคน
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ระยะที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 221
คน ด้ วยวิธีสมุ่ กลุม่ ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(two-stage random sampling) จากประชากรวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ที่มารับการรักษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2554 และไม่เคยเข้ าร่ วมการวิจยั ระยะที่ 1 โดยขันที
้ ่ 1 วิธีส่มุ แบบแบ่งกลุ่ม (cluster
sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลัยภาครัฐที่เป็ นศูนย์ดแู ลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสห
วิ ท ยาการ ผู้ วิ จั ย สุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 4 แห่ ง จาก 5 แห่ ง ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และขันที
้ ่ 2 วิธีส่มุ
แบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) ตามสัปดาห์ในระยะเวลาเก็บข้ อมูลวิจยั แล้ วสุ่มเข้ าเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างด้ วยเกณฑ์คดั เลือกและความสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั
ระยะที่ 3 กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ผู้วิจัยคัด เลื อกกรณี ศึก ษาอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงเป็ นวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 8 คน และผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่จํานวน 8 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติคือ 1) เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 2) มีคะแนนคุณภาพ
ชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพอยู่ ใ นกลุ่ ม สู ง และกลุ่ ม ตํ่ า ถ้ าคะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพมากกว่ า หรื อ
เท่ากับเปอร์ เ ซ็ นไทล์ ที่ 80 หมายถึ ง วัยรุ่ น ที่มี คุณ ภาพชี วิตอยู่กลุ่ม สูง ถ้ าคะแนนคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพน้ อยกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20 หมายถึง วัยรุ่นที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่กลุ่มตํ่า 3) ประเภท
ปากแหว่งเพดานโหว่มีความแตกต่างกัน และ 4) สมัครใจลงนามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 2
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 งานวิจยั เชิงปริมาณ มี 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ แรกเป็ นตัวแปร
ตามหรื อตัวแปรผลลัพธ์ และอีกกลุม่ เป็ นกลุม่ ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุ ดังนี ้
กลุม่ ตัวแปรผลลัพธ์ จํานวน 1 ตัวแปร ได้ แก่ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ (health-related
quality of life)
กลุม่ ตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุ มี 4 กลุม่ ย่อย คือ
ตัวแปรลักษณะทางจิต จํานวน 3 ตัวแปร ได้ แก่
1) การมองโลกในแง่ดี (optimism)
2) ความหยุน่ ตัว (resilience)
3) การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด (perceived copingefficacy)
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ตัวแปรประสบการณ์ทางสังคม จํานวน 3 ตัวแปร ได้ แก่
1) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา (parental support)
2) การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน (peer acceptance)
3) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น (doctor-patient
communication)
ตัวแปรสภาวะสุขภาพช่องปาก จํานวน 1 ตัวแปร ได้ แก่ ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง จํานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ และ ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว
นิยามปฏิบัตกิ าร
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ได้ รับการกําหนดความหมายของตัวแปร และวิธีวดั ตามความหมาย
นันๆ
้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ หมายถึง คุณลักษณะของการทําหน้ าที่ทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคมที่เหมาะสม ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
คือ ด้ านการแสดงอาการ ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ
และด้ านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การวิจยั ครัง้ นี ้ให้ แต่ละด้ านมีความหมายดังนี ้
1) ด้ านการแสดงอาการ หมายถึง ความถี่ของอาการเจ็บป่ วยและความผิดปกติภายใน
ช่องปาก ได้ แก่ ความเจ็บปวด การมีกลิ่นปาก และการมีเลือดออก
2) ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการทําหน้ าที่ของอวัยวะใน
ช่องปาก ได้ แก่ การเคี ้ยวกลืน การดูดนํ ้า การพูดออกเสียง การหายใจทางปาก การใช้ งานใบหน้ าและ
ช่องปากในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
3) ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ หมายถึง ความรู้สึกทางบวกหรื อทางลบ
ที่มีตอ่ อาการผิดปกติและการทําหน้ าที่ของร่างกาย
4) ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม หมายถึง การที่วยั รุ่นมีความพึงพอใจเข้ าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมและการมีสมั พันธภาพกับผู้อื่นในโรงเรี ยนและสังคม
ผู้วิ จัย วัด คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพด้ ว ยแบบวัด ประเภทมาตรประเมิ น รวมค่ า ซึ่ ง ผู้วิ จัย
พัฒนาขึ ้นจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกและทางลบทังหมด
้
21 ข้ อ แต่ละข้ อ
คําถามมี ม าตร 5 หน่วย จาก “เสมอ” ถึง “ไม่เคย” ผู้ตอบที่ ไ ด้ คะแนนมากกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ที่ มี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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กลุ่มตัวแปรลักษณะทางจิต ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร คือ ความหยุน่ ตัว การมองโลกในแง่ดี
และ การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ความหยุ่ นตัว หมายถึง คุณลักษณะของวัยรุ่ นที่ สามารถปรับสมดุลจิตใจให้ ไปทางบวก
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และดําเนินชีวิตอย่างเป็ นปกติสขุ เมื่อเผชิญสถานการณ์ตงึ เครี ยดหรื อ
ความทุกข์ยากในชีวิต แบบวัดความหยุ่นตัวแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถฟื น้ ตัวให้
ผ่านพ้ นอุปสรรคของชีวิตไปได้ สําเร็ จ และ 2) การยอมรับชีวิตของตนให้ ดํารงอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่า ความ
หยุ่นตัววัดโดยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัด Resilience Scale
ของแวกนิลและยัง (Wagnild; & Young. 1993) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกทังหมด
้
11 ข้ อ แต่ละข้ อ
คําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่า
แสดงว่า เป็ นผู้ที่มีความหยุน่ ตัวสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การมองโลกในแง่ ดี หมายถึง วิธีคิดหรื อความคาดหวังของวัยรุ่ นในการปรับตัวเมื่อเผชิญ
สถานการณ์ ที่ท้าทายหรื อปั ญหาในชีวิต วัยรุ่ นจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที่ตน
เชื่ อว่ามี ความสํ าเร็ จ อย่างที่ ตงั ้ เป้าไว้ เ กิ ดขึน้ ตามมา วัยรุ่ น จะคิดในลักษณะมองโลกแง่ ดีม ากน้ อย
เพียงใด เมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรื อปั ญหา สามารถประเมินจากการตอบคําถามใน 3 ประเด็น คือ 1)
ใครคือผู้ที่ควรจะรับผิดชอบ ถูกตําหนิในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุได้ หลายด้ านหรื อเกิดจากตนเพียงผู้
เดียว 2) ปั ญหานันส่
้ งผลกระทบในวงจํากัดหรื อแผ่ขยายผล ไปในหลายสถานการณ์ในชีวิต และ 3)
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องชัว่ คราวหรื อถาวรทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและในกรณีที่กําลังเผชิญกับปั ญหาอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง โดยผู้ที่ คิ ด แบบมองโลกในแง่ ดี ม าก คื อ คิ ด ว่ า ปั ญ หาอาจเกิ ด จากหลายสาเหตุ เป็ น
เหตุการณ์ชวั่ คราว และมีผลในวงแคบเฉพาะ หรื อส่งผลในระยะสัน้ การมองโลกในแง่ดีวดั โดยแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั นําจากแบบวัดการมองโลกในแง่ดีสําหรับนักเรี ยนของ ดุจเดือน
พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์ (2551) มีจํานวนข้ อคําถามทัง้ หมด 7 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมี
มาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่มีการมอง
โลกในแง่ดีสงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การรั บรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด หมายถึง ปริ มาณความมัน่ ใจ
ในความสามารถของวัยรุ่ น ที่ จ ะจัดการกับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตน เมื่ อเผชิ ญ กับ
ผลกระทบด้ านลบจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานการณ์ การเรี ยน ครอบครัว และในสังคม
การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดวัดโดยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นใหม่ตามแนวคิดของแบบดูรา (Bandura. 1997; 2000) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวก
ทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 11 หน่วย จาก “มัน่ ใจมากที่สดุ ว่าทําได้ ” ถึง “ไม่สามารถทําได้ ”
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ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้มีการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด
สูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
กลุ่มตัวแปรประสบการณ์ ทางสังคม ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน และ การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับ
ผู้ป่วยวัยรุ่น
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา หมายถึง การรับรู้ของวัยรุ่นถึงปริ มาณการได้ รับ
ความช่วยเหลือจากบิดามารดาด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและข้ อมูลย้ อนกลับ และการช่วยเหลือ
ด้ านอื่นๆเมื่อต้ องการหรื อมีปัญหา ทําให้ ตนเองสามารถปรับตัวได้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัย
และสภาพแวดล้ อม การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาวัดโดยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวม
ค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ของ งาม
ตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) และแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนด้ านการเรี ยนจากบิดามารดา
ของ งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรี จินดารัตน์ (2551) แบบวัดมีจํานวนข้ อคําถามทางบวกและทาง
ลบทังหมด
้
13 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน หมายถึง การที่วยั รุ่นรับรู้ว่าเพื่อนให้ ความไว้ วางใจ สนิท
สนมกลมเกลียว คบหาสมาคม ให้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และมีเครื อข่ายของกลุ่มเพื่อนเพื่อทํา
กิจกรรมในโรงเรี ยนและสังคมร่ วมกัน วัดโดยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ ง
เพิ่มเติมจากแบบวัด Self-Perception Profile for Adolescents ด้ าน social acceptance ของฮาเตอร์
(Rudasill; & Callahan. 2008: 72-73; citing Harter. 1988) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกทังหมด
้
12
ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดง
ว่า เป็ นผู้ที่รับรู้การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การสื่อสารระหว่ างบุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยวัยรุ่ น หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่ น
รับรู้วา่ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลผู้ให้ การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ ให้ ความรู้ คําแนะนํา เปิ ด
โอกาสให้ ซกั ถาม เคารพสิทธิผ้ ปู ่ วย และแสดงออกด้ วยวาจาสีหน้ าท่าทางที่เป็ นปฏิสมั พันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างกัน การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ นวัดโดยแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นโดยอาศัยหลักการวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับ
ผู้ป่วยของโบเวอร์ มีดและสจ๊ วต (Bower; & Mead. 2007; Stewart. 1995) มีจํานวนคําถามทางบวก
ทังหมด
้
13 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนน
มากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้สามารถมีการสื่อสารที่ดีกบั บุคลาการทางการแพทย์สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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กลุ่มตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร คือ เพศ และระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว หมายถึง รายได้ รวมต่อเดือนเมื่อเทียบเคียงกับจํานวน
สมาชิกในครอบครัวของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ เกณฑ์การให้ คะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
นํามาจากแบบวัดของ งามตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) พิจารณาจากคําตอบเกี่ยวกับปริ มาณ
รายได้ ทัง้ หมดของครอบครั ว ต่อเดื อนร่ วมกับจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ ช้ จ่ ายจากเงิ น รายได้
ดังกล่าว ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ น้อยแต่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงินรายได้ มากจัดเป็ น
ครอบครั วที่ มีระดับเศรษฐกิ จตํ่า ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ มากแต่มีจํานวนสมาชิกในครัวครัวใช้
จ่ายเงินรายได้ น้อยจัดเป็ นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจสูง พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 คะแนน
ระดับเศรษฐกิ จตํ่ าสุดมี คะแนนเป็ น 1 และระดับเศรษฐกิจ สูงสุดมี คะแนนเป็ น 9 ดังรายละเอียดใน
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัววัยรุ่น
รายได้ รวมต่อเดือน
1,000 บาทถึง 7,000 บาท
7,001 บาทถึง 29,920 บาท
29,921 บาทขึ ้นไป

2-4 คน
3
6
9

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
5-6 คน
≥ 7 คนขึ ้นไป
2
1
5
4
8
7

นิยามศัพท์ เฉพาะ
วัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ หมายถึง วัยรุ่นสัญชาติไทยอายุ 11-18 ปี นับจากวันเข้ าร่วม
การวิจยั และมีความผิดปกติแต่กําเนิดเป็ นรอยแยกครอบคลุมข้ างใดข้ างหนึ่งหรื อทังสองข้
้
างบริ เวณริ ม
ฝี ปากและเพดานปาก ปั จจุบนั ได้ รับการผ่าตัดเย็บปิ ดรอยแยกนันแล้
้ วโดยมีประสบการณ์ผ่าตัดแก้ ไข
ความผิดปกติล่าสุดอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเข้ าร่ วมวิจยั และเป็ นวัยรุ่ นที่อาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดา
หรื อผู้ปกครองของตนในครอบครัวมานานไม่น้อยกว่า 3 ปี
ประเภทปากแหว่ งเพดานโหว่ หมายถึง ชนิดของปากแหว่งและเพดานโหว่แต่กําเนิดที่
จําแนกชนิดตามตําแหน่งของรอยแยก เป็ น 2 ประเภท คือ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว (unilateral
cleft lip and cleft palate) และปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (bilateral cleft lip and cleft palate)
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ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว หมายถึง ลักษณะที่สนั เหงือกบนแยกเป็ น 2 ชิ ้น คือ
สันเหงื อกชิ ้นใหญ่มีขากรรไกรบนส่วนหน้ ารวมอยู่และสันเหงื อกชิ ้นเล็ก ระหว่างสันเหงือกทังสองชิ
้
น้
ปรากฏทางติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูก ผนังกันจมู
้ กยึดติดกับเพดานปากซีกที่ใหญ่กว่า
ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน หมายถึง ลักษณะที่รอยแยกบริ เวณเพดานปากแบ่งเป็ น
2 ช่องโดยมีผนังกันจมู
้ กคัน่ อยูก่ ึ่งกลาง ผนังกันจมู
้ กยึดกับขากรรไกรบนส่วนหน้ าแต่ไม่ยึดติดกับเพดาน
ปากซีกใดเลย ตําแหน่งของขากรรไกรบนส่วนหน้ าอาจยื่นมาทางด้ านหน้ ามากกว่าปกติหรื อบิดเบี ้ยวไป
ทางด้ านใดด้ านหนึง่ ฟั นซึง่ อยูช่ ิดกับช่องโหว่มกั หายไปหรื อมีรูปร่างผิดปกติ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั ง้ นี ้เป็ นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความหมายคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่และเพื่อค้ นหาลักษณะทางจิต ประสบการณ์ ทางสังคม และ
สภาวะสุขภาพช่องปากที่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในบริ บท
สังคมไทยผู้วิจยั ได้ ทําการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเสนอตามลําดับ ต่อไปนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1
1. การนิยามและกรอบแนวคิดเรื่ องความพิการ
2. คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ: ความหมาย และการวัด
การวิจยั ระยที่ 2
3. ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
3.1 ลักษณะทางจิตของวัยรุ่นกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
- ความหยุน่ ตัว
- การมองโลกในแง่ดี
- การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
3.2 ประสบการณ์ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
- การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
- การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
- การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
3.3 ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่กบั คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
3.4 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
การวิจยั ระยะที่ 3
4. ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ทางสังคมวิทยา
5. การอบรมเลี ้ยงดูวยั รุ่นกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
6. การวิจยั ผสานวิธี
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
8. สมมติฐานในการวิจยั ระยะที่ 2
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การนิยามและกรอบแนวคิดเรื่ องความพิการ
การนิยามเรื่ องความพิการมี 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้ คือ การนิยามทางกฎหมาย
และบริ หารจัดการ การนิยามทางคลินิก และการนิยามเพื่อการวิจยั นิยามของความพิการในวงการ
สาธารณสุขถูกเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นต่างๆได้ แก่ กระบวนการทางกฎหมาย การบริ หารราชการ การ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และระบบสวัสดิการสังคม การนิยามความพิการจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
ไม่ได้ สื่อความหมายเฉพาะทางการแพทย์เท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงการเมือง สังคม วัฒนธรรมและ
ปรับเปลี่ยนอุดมคติของคนในสังคมด้ วย (Altman. 2001: 98-100; Ingstad; & Whyte. 1995: 5-6)
วิวัฒนาการของการนิยามและกรอบแนวคิดเรื่ องความพิการ
แอลท์แมน (Altman. 2001: 101-110) กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมา นักวิชาการหลายสาขา
นิยามความพิการให้ มีองค์ประกอบ ความหมาย และแนวคิดทฤษฎี ต่างกันไป ดังแสดงใน ตาราง 2
การนิยามและกรอบความพิการเหล่านี ้แบ่งได้ เป็ น 2 แนวคิดหลัก โดยก่อนปี ค.ศ.1987 เป็ นการนิยาม
ทางคลินิ กด้ วยพยาธิ สภาพ (pathology) หรื อความบกพร่ องของร่ างกาย (impairment) บนฐานคิด
แบบแผนทางการแพทย์ (medical model) ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1987 เป็ นต้ นมา การนิยามความพิการจะอยู่
บนพื ้นฐานแนวคิดทางสังคม (social model) ที่มองว่าปั ญหาของคนพิการเกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
“ความบกพร่องทางร่างกาย” กับ “บริ บททางสังคมและสภาพแวดล้ อม”การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ดังกล่าวเป็ นผลจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการโดยองค์การสหประชาชาติ
(The United Nation) เสนอแนวคิดสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานเมื่อปี ค.ศ.1948 กําหนดทศวรรษคนพิการ
แห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1983 และอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานสากล (ILO) ค.ศ. 1988 และ 2002 (ทวี
เชื ้อสุวรรณทวี. 2552: 5, 75) ดังแสดงในตาราง 2
วิวฒ
ั นาการของการนิยามเรื่ องความพิการในสังคมไทยเป็ นไปตามแนวคิดดังที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น โดยในปั จจุบนั พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นิยาม
“คนพิการ” หมายถึง “บุคคลซึ่งมี ข้อจํ ากัดในปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อการมีส่วนร่ วมทง
สังคม เนื่ องจากมี ความบกพร่ องทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้ หรื อความบกพร่ องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้ านต่างๆและมี
ความจําเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนึ่งด้ านใด เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้ อย่างบุคคลทัว่ ไป” คนไทยที่มีลกั ษณะตามความหมาย
นี ้มีสิทธิจดทะเบียนเป็ นคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อรับสวัสดิการ
สังคม โดยคนพิการที่ลงทะเบียนจะถูกจัดประเภทตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)
ซึ่งให้ นิยาม “คนพิการทางร่ างกาย” ว่ามี “ข้ อจํากัดการสื่อสาร เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชดั พูดช้ า จังหวะ
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การพูดผิดปกติและบางคนอาจมีปัญหาในการได้ ยินด้ วย” ถึงแม้ วา่ ข้ อจํากัดเช่นนี ้สามารถพบได้ ในคน
ปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่ได้ รับการรักษาผ่าตัดแก้ ไขความบกพร่องของร่างกายให้ เหมาะสมกับช่วงอายุ
และหรื อมีความความผิดปกติอื่นร่วมด้ วย แต่รัฐบาลไม่จดั ว่าปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่เป็ นความ
พิการตามกฎหมายไทย ดังนัน้ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จึงไม่ครอบคลุมคนไทยกลุ่มนี ้ ในทางตรงกันข้ าม สํานักงานสถิติแห่งชาติของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําการสํารวจจํานวนคนพิการไทยประจําปี พ.ศ. 2544 และ 2550
โดยถือว่าปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่เป็ นความพิการชนิดหนึง่
ตาราง 2 แสดงองค์ประกอบแบบจําลองทางทฤษฎีความพิการจําแนกตามปี ตีพิมพ์
ปี
ค.ศ.

ผู้พฒ
ั นา

1965 Nagi

แบบจําลองทาง
ทฤษฎี
องค์ประกอบ
ที่ 1
Nagi model
Pathology

องค์ประกอบ (conceptual components)
องค์ประกอบ
ที่ 2
Impairment

1980 WHO

ICIDH model

1987 Abberley
1990 Oliver
1991 Pope&
Tarlov
1993 Verbrugge
& Jette
1997 Brandt
& Pope
1999 WHO
2001

Social model

Disease and
disorders
Impairment

IOM-1 model

องค์ประกอบ
ที่ 4
Disability

องค์ประกอบ
ที่ 5
-

Impairment

องค์ประกอบ
ที่ 3
Functional
limitation
Disability

Handicap

-

Disability

-

-

-

Pathology

Impairment

Disability

-

Verbrugge &
Jette model
IOM-2 model

Pathology/di
sease
Pathology

Impairment

Disability

-

Disability

-

ICF model

Health
condition

Body
function/
body
structures

Functional
limitation
Functional
limitation
Functional
limitation
Activity

Participation

Context:
environment
al and
personal

Impairment

ที่มา: Altman. (2001). Disability Definitions, Models, Classification Schemes, and
Applications: pp.103. หมายเหตุ: IOM ย่อมาจาก The Institute of Medicine
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วิวฒ
ั นาการของการนิยามเรื่ องความพิการในสังคมไทยเป็ นไปตามแนวคิดดังที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น โดยในปั จจุบนั พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นิยาม
“คนพิการ” หมายถึง “บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อการมีส่วนร่ วมทาง
สังคม เนื่ องจากมี ความบกพร่ องทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้ หรื อความบกพร่ องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้ านต่างๆและมี
ความจําเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือด้ านหนึ่งด้ านใด เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน หรื อ เข้ าไปมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมได้ อ ย่ า งบุ ค คลทั่ ว ไป” คนไทยที่ มี ลั ก ษณะตาม
ความหมายนี ้มีสิทธิจดทะเบียนเป็ นคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เพื่อ
รับสวัสดิการสังคม โดยคนพิการที่ลงทะเบียนจะถูกจัดประเภทตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2537) ซึ่งให้ นิยาม “คนพิการทางร่ างกาย” ว่ามี “ข้ อจํากัดการสื่อสาร เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด
พูดช้ า จัง หวะการพูดผิ ดปกติแ ละบางคนอาจมีปัญ หาในการได้ ยิน ด้ วย” ถึง แม้ ว่าข้ อจํ ากัดเช่นนี ้
สามารถพบได้ ในคนปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่ได้ รับการรักษาผ่าตัดแก้ ไขความบกพร่องของร่างกายให้
เหมาะสมกับช่วงอายุและหรื อมีความความผิดปกติอื่นร่วมด้ วย แต่รัฐบาลไม่จดั ว่าปากแหว่งและหรื อ
เพดานโหว่เป็ นความพิการตามกฎหมายไทย ดังนัน้ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จึงไม่ครอบคลุมคนไทยกลุ่มนี ้ ในทางตรงกันข้ าม สํานักงานสถิ ติ
แห่งชาติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําการสํารวจจํานวนคนพิการไทยประจําปี
พ.ศ. 2544 และ 2550 โดยถือว่าปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่เป็ นความพิการชนิดหนึง่
จากประเด็นที่ กล่าวถึ งข้ างต้ น แสดงว่าการนิยามและกรอบแนวคิดเรื่ องความพิการเป็ น
ตัวกําหนดมุมมองของคนในสังคม ขณะเดียวกันก็สร้ างความหมายให้ บคุ คลกลายเป็ นคนพิการได้ โดย
ใช้ ร่างกฎหมายมาจัดประเภทของบุคคลที่เข้ าข่ายความพิการและแบ่งระดับความรุ นแรงของความ
พิการ ดังนัน้ แต่ล ะสัง คมวัฒ นธรรมจะมี การให้ นิยามและกรอบความพิการที่ แตกต่างกัน ออกไป
สําหรับผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่แต่กําเนิดซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ถื อว่าเป็ นคน
พิการตามการนิยามเรื่ องความพิการขององค์การอนามัยโลก ดังจะได้ กล่าวถึงต่อไป
กรอบแนวคิดเรื่องความพิการขององค์ การอนามัยโลก
ในที่นี ้ ขอนําเสนอการนิยามขององค์การอนามัยโลก (The World Health Organization:
WHO) ซึง่ จัดได้ วา่ เป็ นการนิยามที่มีเหตุผลและได้ รับการยอมรับเป็ นสากล การนิยามอาศัยการจัดกลุ่ม
โรคระหว่างประเทศเป็ นพื น้ ฐานประกอบกับการพิจารณาตามบริ บททางสังคมเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
บริ การทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุขทั่วโลก ปี ค.ศ.1999 องค์ การอนามัยโลกได้ เ ปลี่ ยนจากการ
จําแนกความบกพร่องระหว่างประเทศ The International Classification of Impairment, Disabilities
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and Handicaps (ICIDH) มาเป็ น The International Classification of Functioning and
Participation ต่อมาปี ค.ศ. 2001WHO ประกาศปรับชื่อกรอบความพิการนี ้เป็ น The International
Classification of Functioning, Participationand Health (ICF) นิยามความพิการใหม่จะหลีกเลี่ยง
การใช้ คําที่ มี ความหมายสื่ อไปทางลบและเน้ น ความสํ าคัญของสิ่ ง แวดล้ อม กรอบทางทฤษฎี ICF
พัฒนามาจากแบบแผนทางสังคม (social model) และจิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology) อาทิ
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพการควบคุมตนเองการเรี ยนรู้สงั คมและอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นต้ น
The International Classification of Functioning, Participationand Health (ICF) อธิบาย
ความพิการและสุขภาพประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ (ดัง ตาราง 2) ดัง นี ้ (WHO. 2001; 2003;
Altman. 2001: 102-115)
1) สภาวะสุขภาพ (health condition) หมายถึง ความผิดปกติ (disorder) และโรค
(disease)ที่เกิดขึ ้นภายใต้ บริ บทของสุขภาพ (the context of health)ในแต่ละบุคคล
2) โครงสร้ างและการทํางานของกายจิต(body function and body structure) หมายถึง
การทําหน้ าที่ทางสรี รวิทยา (physiological functions) ของระบบร่างกายและการทําหน้ าที่ของจิตใจ
(psychological functions) ความบกพร่ องของการทํ า หน้ าที่ ของร่ างกายเป็ นความเบี่ยงเบน
(deviation) หรื อการสูญเสีย (loss)ออกไปจากมาตรฐานที่สงั คมนันคาดหวั
้
งไว้
3) การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (activity) หมายถึง การกระทําภารกิจส่วนตัวของบุคคล
ข้ อจํ ากัดของการดํ าเนิ น กิ จ วัตรประจํ าวัน (activitylimitation) ถื อเป็ นความยากลํ าบากของการ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในชี วิ ต ประจํ า วัน การพิ จ ารณาประเด็ น นี เ้ น้ น สมรรถภาพ (capacity) หรื อ
ความสามารถของบุคคล (personal ability)ในการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจําวันได้ มากน้ อยเพียงใดแม้ ว่าจะ
มีข้อจํากัดตังแต่
้ กําเนิด (inherent) ของตนเองและไม่ได้ รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื ออุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกระดับความสามารถของบุคคลพิจารณาจากความคาดหวังของสังคมนัน้
4) การมี ส่วนร่ วมทางสังคม (participation) หมายถึง การใช้ ชีวิตในสถานการณ์ ต่างๆ
(life situations) ร่วมกับผู้อื่น ข้ อจํากัดของการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็ นปั ญหาการเข้ าร่ วมทํากิจกรรม
ทางสัง คมในสถานการณ์ ต่างๆ บุคคลสามารถแสดงบทบาททางสัง คมได้ ม ากน้ อ ยตามลักษณะ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัวหรื อบริบททางสังคมในปั จจุบนั ที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ (current environmental) การมี
ส่วนร่วมทางสังคมจึงเป็ นประสบการณ์ชีวิตของบุคคลภายใต้ บริ บททางสังคม
การปฏิ บตั ิกิจวัตรประจํ าวันและการมีส่วนร่ วมทางสังคมของบุคคล ประกอบด้ วย 6 ด้ าน
ได้ แก่ การเคลื่อนไหว การดูแลสุขภาพตนเอง การอยู่อาศัย การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล การใช้ ชีวิต
ในด้ านที่สําคัญ การกระทํากิจกรรมทางสังคมและความเป็ นพลเมือง
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5) ปั จจัยบริ บท (contextual factors) หมายถึง ลักษณะภูมิหลังของบุคคล ประกอบด้ วย
ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมและปั จจัยส่วนบุคคล
- ปั จจัยส่วนบุคคล (personal factors) หมายถึง ปั จจัยภายในของบุคคลที่สะท้ อน
สภาพภูมิ ห ลัง และมี ผ ลกระทบต่อการทํ าหน้ าที่ ต่า งๆ เช่น วิถีการดําเนิน ชี วิต นิสัย ลักษณะจิตใจ
การศึกษา เชื ้อชาติ ฐานะเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
- ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม (environmental factors) หมายถึงปั จจัยภายนอกของบุคคลทังทาง
้
กายภาพและทางสังคมที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น สิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบบริการและนโยบายเป็ นต้ น

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการจําแนกการทําหน้ าที่ การมีสว่ นร่วม และสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
ที่มา: WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability, and
Health.
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จากภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีการจําแนกการทําหน้ าที่ การมีส่วนร่ วม และ
สุขภาพระหว่างประเทศ (The International Classification of Functioning, Participationand
Health: ICF) อธิ บายว่าโครงสร้ างและการทํางานของกายจิตการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และการมี
ส่วนร่ วมทางสัง คมได้ รั บ อิ ทธิ พ ลจากปั จ จัย ส่วนบุค คล ปั จ จัยสิ่ ง แวดล้ อม และสภาวะสุข ภาพ ใน
ขณะเดียวกัน โครงสร้ างและการทํางานของกายจิต การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และการมีส่วนร่ วม
ทางสังคมก็สง่ ผลกระทบต่อ3 ปั จจัยดังกล่าวด้ วยเรี ยกว่า มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ความพิการจึง
เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่าง “ความบกพร่ องทางร่างกาย” กับ “บริ บททางสังคมและสภาพแวดล้ อม” กรอบ
แนวคิด ICF ใช้ อธิ บายได้ ทัง้ สมรรถภาพและข้ อจํากัดที่เกิดขึ ้น กรอบแนวคิดนี ้ยังสามารถใช้ อธิ บาย
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ (health outcome) โดยเกิดจากปั จจัยบริ บทและสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพจึงประเมินได้ จากคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ประกอบด้ วย3 องค์ประกอบ คือ
โครงสร้ างและการทํ างานของกายจิ ต การปฏิ บัติกิจ วัตรประจํ าวัน และการมี ส่วนร่ วมทางสัง คม
(Fougeyrollas; & Beauregard. 2001: 184-189, WHO. 2001; Elliott; & Dreer. 2007: 81)
เนื่ องจากกรอบแนวคิดเรื่ องความพิ การ ICF ขององค์การอนามัยโลกเป็ นกรอบที่มี การ
ยอมรับความน่าเชื่อถื อจากสากล และสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ทางปฏิบตั ิได้ จริ ง ดังนัน้ การศึกษา
ครัง้ นี ้จึงได้ ประยุกต์กรอบทฤษฎี ICF มาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุ
ของคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจัยประเมินผลลัพธ์ ทางสุขภาพด้ วย
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีแนวคิดประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
โครงสร้ างและการทํางานของกายจิต การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคม ผู้วิจยั
ยังนําปั จจัยบริ บททังปั
้ จจัยส่วนบุคคลและ ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม มาเป็ นปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพ โดยมีสภาวะสุขภาพเป็ นความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิดของผู้ป่วยวัยรุ่น

คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ: ความหมาย และการวัด
ความหมายคุณภาพชีวิต
อะไร คือ “คุณภาพชีวิต” (quality of life) ฮาร์ ดิง (Harding. 2001: 79) เสนอว่าคุณภาพ
ชีวิตมีความหมาย 2 นัย คือ นัยหนึ่งเป็ นความอยู่ดีมีสขุ (well-being) ของบุคคลต่อร่างกาย จิตใจและ
สังคม อีกนัยเป็ นมาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคล (standard of living) ดังนันในการศึ
้
กษาเรื่ อง
คุณภาพชีวิต มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ หลากหลาย อาทิเช่น
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คณะกรรมการคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL) ให้ นิยามคุณภาพชีวิตว่า
“การรับรู้ ของบุคคลว่าตนมีวิถีการดําเนินชีวิตภายใต้ ระบบค่านิยมและวัฒนธรรมหนึ่งๆดีเพียงใด เมื่อ
เทียบเคียงกับเป้าหมาย การคาดหวัง และมาตรฐานที่ตนปรารถนา” (WHOQOL Group. 1995:
1403)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2540) ได้ ให้ นิยามคุณภาพชีวิตในงานวิจยั ว่า หมายถึง
ความรู้สกึ พึงพอใจในด้ านชีวิตของตน ทังทางด้
้
านจิต ด้ านสังคม และด้ านวัตถุ
การรับรู้ดงั กล่าวจัดเป็ นการประเมินเชิงอัตวิสยั (subjective evaluation) ครอบคลุมทังด้
้ าน
บวกและด้ า นลบ แสดงว่ า คุณ ภาพชี วิ ต จะแตกต่า งกัน ตามการรั บ รู้ แต่ล ะบุค คล โดยที่ บุค คลมี
ประสบการณ์ในสถานการณ์เดียวกันอาจรับรู้คณ
ุ ภาพชีวิตแตกต่างกันตามความรู้สึกและประสบการณ์
คุณภาพชีวิตมีคําใกล้ เคียงอื่นๆ ได้ แก่ สุขภาวะทางจิต (psychological well-being) ความสุขเชิงอัต
วิสยั (subjective well-being) ความสุข (happiness) ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) อารณ์
ด้ านบวกและด้ านลบ (positive and negative affect) และ ชีวิตที่ดี (the good life) (Craighead; &
Nemeroff. 2001: 1360; Ballesteros. 2003: 801) คุณภาพชีวิตถูกนิยามในหลายความหมาย หลาย
ระดับตังแต่
้ ตํ่าถึงสูง และหลายองค์ประกอบในแต่ละระดับ จากทฤษฎีระดับความต้ องการของมนุษย์
ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) สามารถอธิบายความต้ องการของมนุษย์เป็ น 2 ระดับ
คือ คุณภาพชีวิตระดับต้ น เช่น สนองความต้ องการทางร่ างกาย ความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นต้ น และ
คุณ ภาพชี วิตระดับสูง เช่น การได้ รับการสนับสนุน ทางสัง คม เป็ นที่ รักและยอมรั บของผู้อื่น การมี
ความรู้ สึกว่าทําตนให้ เป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็ นต้ น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่น. 2540:
139) ปั จจุบนั นักวิชาการส่วนใหญ่ สนใจศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล คุณภาพชี วิตที่ดี
หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลหรื อความอยู่ดีมีสขุ ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
โดยความรู้ สึกที่บุคคลรั บรู้ มีความสัมพันธ์ กับสังคมภายใต้ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายในชีวิต
ของแต่ละคน (Fayers; & Machin. 2007: 4) ความพึงพอใจในชีวิตเป็ นพฤติกรรมภายใน (covert
behavior) ที่ผ้ อู ื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้ า เช่น เจตคติ ความคิด ความสนใจ
เป็ นต้ น
ความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จุดมุ่งหมายในการดูแลสุขภาพตามการแพทย์สมัยก่อน คือ การรักษาโรคให้ หาย และลด
ความทุกข์ ท รมานจากโรค ในปั จ จุบัน มีห ลายโรคที่ ไ ม่อาจรั กษาให้ ห ายขาดได้ เช่น โรคเรื อ้ รั ง โรค
ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง เป็ นต้ น แต่ผ้ ปู ่ วยดังกล่าวก็สามารถมีชีวิตอยู่กบั โรคของตนเองได้ อย่างผาสุก ดังนัน้
การดูแลสุขภาพของประชาชนจึงได้ ขยายขอบเขตจุดมุ่งหมายการดูแลรักษาไปที่วิถีการดําเนินชีวิต
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เพื่อดํารงสภาวะสุขภาพและสุขภาพที่ดี(ดรุณี รุจกรกานต์. 2541: 102) องค์การอนามัยโลกให้ นิยาม
ของ “สุขภาพ” (health) ว่าไม่ได้ จํากัดแค่สภาวะที่ปราศจากโรคเท่านัน้ แต่หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์
ในด้ านต่างๆทังทางกาย
้
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (World Health Forum. 1988: 31) การมี
สุขภาพที่ดีครอบคลุมทัง้ ร่างกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอย่างปกติสขุ ในสังคม
การประเมินผลการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยบุคลากรทางการแพทย์จะประเมิน
“ผลลัพธ์ทางสุขภาพ” (health outcome) เบเดียและคนอื่นๆ (Badia; et al. 2000: 1439) กล่าวว่าการ
รักษาพยาบาลในอดีตมุ่งลดและขจัดปั ญหาหรื อเชื ้อโรคให้ หมดไปจึงประเมินผลเฉพาะอัตราการตาย
อาการทางคลิ นิก และการเปลี่ ยนแปลงของโรค เช่น ระดับความดัน โลหิต ผลการตรวจเลื อดทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ จังหวะการเต้ นของหัวใจ เป็ นต้ น ส่วนการรายงานผลลัพธ์สุขภาพด้ วยตัวผู้ป่วยเองมัก
เน้ น 2 ตัวชี ้วัด คือ1) “สถานภาพทางสุขภาพ” (health status) หรื อระดับความสุขสบาย (level of
wellness and illness) ซึ่งเป็ นตัวแทนของความผิดปกติทางกายภาพ อาการ และความสามารถใน
การทําหน้ าที่ และ 2) “การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ” (health perceptions)เป็ นการรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งที่
เกิดขึ ้นเกี่ยวกับสุขภาพของตน บางคนจะรับรู้ว่าตนเองมีสขุ ภาพดีแม้ ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่ วย บางคน
อาจจะรู้สกึ ว่าตนเองสุขภาพไม่ดีแม้ วา่ จะไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคใดๆ (Fayers; & Machin. 2007: 3) ตัวชี ้วัด
สถานภาพทางสุขภาพและการรั บรู้ เกี่ ยวกับสุขภาพนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่เ กี่ ยวข้ องกับ
สุขภาพหรื อ “คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ” (Health-Related Quality of Life: HRQoL) ซึ่งนิยามของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ หมายถึง ความพึงพอใจและความสุขในแต่ละองค์ประกอบของชีวิตบุคคล ที่
เป็ นผลมาจากหรื อเป็ นเหตุให้ เกิดสถานะทางสุขภาพและการรับรู้เกี่ ยวกับสุขภาพ (Ware. 1995: 327;
WHOQOL group. 1998: 1569)
นอกจากนี ้ การนิ ย ามคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพในงานวิ จั ย ต่ า งๆ ก็ ขึ น้ อยู่ กั บ การให้
ความหมายของนักวิจยั อาทิ “การประเมินคุณค่าชีวิตตนเองจากอิทธิพลของโรค อุบตั ิเหตุ การรักษา
หรื อนโยบายที่มีตอ่ ความบกพร่อง การทําหน้ าที่ การรับรู้ และโอกาสทางสังคม” (Patrick; & Erickson.
1993) และ “การรับรู้ผลกระทบจากโรคและการรักษาต่อสถานภาพสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ การทํา
หน้ าที่ทางสังคมและความสุขใจ” (Leidy. 1999: 20)
กล่าวได้ วา่ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพจัดเป็ นคุณภาพชีวิตด้ านหนึ่งของบุคคล เกิดจากการที่
บุคคลประเมิ นวิ ถีชี วิตของตนเองเกี่ ยวกับสุขภาพ เราสามารถศึกษาคุณ ภาพชี วิตในระดับที่ กว้ าง
โดยทั่วไป หรื อในระดับที่ ถูกแยกย่อยลงสู่ขอบเขตที่แคบเฉพาะ ทัง้ นีข้ ึน้ กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
หากนักวิ จัยยิ่ งศึกษาคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพในความหมายที่ เจาะจงก็ ช่วยให้ เข้ าใจถึง ปั จ จัยที่ มี
อิทธิพลเฉพาะลงที่ขอบเขตหนึ่งและการวัดมักจะมีความไวต่อการค้ นพบความสัมพันธ์ กับปั จจัยเชิง
เหตุตา่ ง ๆ
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ความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่
วัยรุ่ น คือ บุคคลที่มีอายุ 12-19 ปี โดยช่วงวัยรุ่ นตอนต้ นอายุ 12-14 ปี ช่วงวัยรุ่ นตอนกลาง
อายุ 15-17 ปี และช่วงวัยรุ่นตอนปลายอายุ 18-19 ปี ตลอดช่วงวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี ้
(อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์. 2551:83-84)
1) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีลกั ษณะเป็ นหนุม่ สาว ทําให้ วยั รุ่นสนใจ ใส่ใจ สงสัย
อยากรู้บางครัง้ ก็กงั วลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
2) การเปลี่ยนแปลงทางเพศทังรู้ ปร่างลักษณะที่บง่ บอกเพศและความคิด ความสนใจ
อยากรู้ อยากเห็นในเรื่ องเพศ ความรัก การปฏิบตั ิระหว่างเพศ ทําให้ เกิดความสับสนทางอารมณ์และ
ง่ายต่อการถูกยัว่ ยุทางเพศจากสื่อต่างๆ
3) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์วยั นี ้จะไวต่อสายตาของผู้อื่นที่มองตน กังวลง่ายต่อ
เรื่ องเล็กน้ อย เช่น สิวขึ ้น อารมณ์ผนั แปรง่าย บางครัง้ สนุกสนาน แต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็ นหงุดหงิดได้
บางครัง้ รู้สกึ มัน่ ใจกล้ าแสดงออก สักพักก็กงั วลแล้ วไม่อยากทํา
4) การเปลี่ยนแปลงทางความคิดวัยนี ้สมองส่วนหน้ าที่ควบคุมความคิดเหตุผล เส้ นใย
สมองจะเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว ทําให้ พฒ
ั นาความคิดที่มีเหตุผล มีอดุ มคติ มีความคิดรวบยอด แต่ยงั ขาด
ความรอบคอบและรอบด้ าน วัยรุ่ นจึงชอบที่จะแสดงความคิดเห็นในด้ านเดียวและเชื่อมัน่ ว่าตนเอง
ถูกต้ อง
5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อนเข้ ามามีบทบาทอย่างเด่นชัด วัยนีต้ ้ องการการ
ยอมรั บ จากเพื่ อ นและสัง คม มัก จะสนุก สนาน สนใจและพูด คุย กับ เพื่ อ นในวัย เดี ย วกัน มากกว่ า
ครอบครัว ชอบลอกเลียนแบบดาราหรื อผู้ที่ตนเองชื่นชอบเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของตน
ผู้วิจัยตระหนักว่าวัยรุ่ นเป็ นช่วงชีวิตสํ าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้ าน อาจเป็ นจุด
วิกฤตชีวิตที่เปลี่ยนผ่านวัยเด็กสู่การเผชิญสังคมภายนอกครอบครัว พัฒนาการทางจิตและสังคมที่
เหมาะสมของวัยรุ่นช่วยส่งเสริ มให้ ดําเนินชีวิตอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ และเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพ
นอกจากแนวคิดเกี่ ยวกับพัฒ นาการของวัยรุ่ น ที่ เ ป็ นกลุ่มตัวอย่างแล้ ว คุณภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ยงั สัมพันธ์ กบั ความหมายของ “คุณภาพชีวิตในมิติสขุ ภาพช่อง
ปาก” (สุดาดวง เกรันพงศ์. 2550: 17) หรื อ “สุขภาพช่องปากที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต” (พัชราวรรณ
ศรี ศิลปนันทน์. 2550) เป็ นคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเกี่ยวกับโรคหรื อความผิดปกติในช่องปาก เช่น
ฟั นผุ เหงือกอักเสบ ฟั นตกกระ สูญเสียฟั น ฟั นสบผิดปกติ เป็ นต้ น เพื่อใช้ ประเมินความพึงพอใจหรื อ
การรับรู้ ผลกระทบของการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นต่อกิจวัตรประจําวัน สภาพจิตใจ และการดําเนินชีวิตใน
สังคม ล็อกเกอร์ (Locker. 1989; 1997) ให้ ความหมายของ “สุขภาพช่องปาก” (oral health) หมายถึง
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การทําหน้ าที่ของสุขภาพช่องปากและบุคคลอย่างเป็ นองค์รวม ด้ วยการรับรู้อาการเจ็บ และไม่สบายที่
เกิดขึ ้น ต่อมานิยามเพิ่มว่า สุขภาพช่องปากเกี่ยวข้ องกับคนทังคน
้ ความผิดปกติช่องปาก โรค สุขภาวะ
ความสุขใจ และคุณภาพชีวิต ตามนิยามนี ้ การทําหน้ าที่ของช่องปากได้ ตามปกติและผลที่เกิดขึ ้นกับ
สภาวะจิตใจตลอดจนกิจกรรมทางสังคมในชีวิตประจําวันของบุคคลจึงเป็ นสิ่งสําคัญมากกว่าการตรวจ
พบรอยโรคในช่องปาก การนิยามคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติในช่องปาก มีดงั นี ้
“การรั บ รู้ ผลกระทบจากสุ ข ภาพช่ อ งปากตนเองต่ อ ความสุ ข ใจและการทํ า หน้ าที่ ใ น
ชีวิตประจําวัน” (Kressin. 1997: 114)
“ผลของความผิดปกติในช่องปากที่กระทบการทําหน้ าที่และความสุขใจ” และ “อาการแสดง
การทําหน้ าที่และผลกระทบทางจิตสังคมจากโรคและความผิดปกติในช่องปาก” (Locker; et al. 2000:
970; 2002: 90)
“บุคคลรับรู้ความรุนแรง ความถี่ หรื อระยะเวลาของผลกระทบจากความผิดปกติในช่องปากที่
มีความสําคัญเพียงพอต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและชีวิตโดยรวม” (Locker; & Allen. 2007b: 409)
“การปราศจากผลกระทบด้ า นลบจากสภาวะสุข ภาพช่ องปากต่อ การใช้ ชี วิ ตสัง คมและ
ความรู้สกึ มัน่ ใจในฟั นและใบหน้ าตนเอง” (Inglehart; & Bagramian. 2002: 2)
นิยามคุณ ภาพชี วิตด้ านสุข ภาพของนักวิช าการข้ างต้ น จะเห็น ว่าเป็ นการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะสุขภาพช่องปากต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทําหน้ าที่ทางจิต
สังคมของบุคคล ซึ่งเน้ นผลกระทบด้ านลบที่เกิดจากโรคและความผิดปกติในช่องปาก นิยามดังกล่าว
สนใจเพียงว่าบุคคลจะมี ข้อจํากัดอุปสรรคของการทําหน้ าที่ทําให้ เกิดความทุพพลภาพหรื อบกพร่ อง
เท่านัน้ ในขณะที่ โรคหรื อความผิดปกติเกิดขึ ้นอาจไม่ได้ ทําให้ บคุ คลรับรู้ผลกระทบด้ านลบ เนื่องจาก
ปั จจัยปกป้องทังจากภายในและภายนอกตนช่
้
วยขจัดหรื อลดปั ญหาเหล่านัน้ บุคคลจึงสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างราบรื่ นเป็ นปกติสขุ ดังปรากฏในงานวิจยั เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของผู้สงู อายุ
พบว่า ผู้สูงอายุประเมินตนเองว่ามี ความบกพร่ อง การทํากิจกรรมได้ จํากัด และการมีส่วนร่ วมทาง
สังคมได้ จํากัด ก็ตอ่ เมื่อมีการปรับตัว และการจัดการความเครี ยดได้ ไม่ดี ความสามารถในการจัดการ
ความเครี ยดต่างกัน ทํ าให้ ผ้ ูสูงอายุร้ ู สึกว่าการสูญเสียฟั นหรื อความผิดปกติของฟั นเป็ นทุพพลภาพ
(handicapped) หรื อจําเป็ นต้ องใส่ฟันเทียมทดแทนได้ ตา่ งกันด้ วย ด้ วยเหตุนี ้ สิ่งแวดล้ อมทางสังคมจึง
ส่งผลต่อลักษณะทางจิตและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก (MacEntee. 2006: 9-12)
จากการประมวลความหมายคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ วัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่จะรับรู้ คณ
ุ ภาพชีวิตของตนเองในลักษณะการประเมินเชิงอัตวิสยั ทังด้
้ านบวกและด้ านลบ
โดยผลลัพธ์ทางสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและความผิดปกติหรื อโรค ควรเป็ นการ
ประเมินทังสถานภาพทางสุ
้
ขภาพและการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่มีต่อการทําหน้ าที่ด้านร่างกาย จิตใจ
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และสัง คม ในการวิ จัยครั ง้ นี ค้ ุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของกลุ่ม วัยรุ่ น จึง อาจสะท้ อนได้ ทัง้ ผลลัพ ธ์
สุขภาพที่เกิดขึ ้นจากวัยเด็กถึงปั จจุบนั และแนวโน้ มของสุขภาพต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะปากแหว่ง
เพดานโหว่มาตังแต่
้ กําเนิดย่อมมีข้อจํากัดทังโครงสร้
้
างและการทํางานของกายจิต การปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน และการมีส่วนร่ วมทางสังคมอยู่แล้ ว อาจมีข้อจํากัดเพิ่มมากยิ่งขึ ้นในช่วงวัยรุ่ นนอกจากนี ้
ปั จจัยบริ บททังปั
้ จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยสิ่งแวดล้ อมอาจมีอิทธิพลมากขึ ้นในช่วงวัยรุ่นที่ใส่ใจตนเอง
มากขึน้ และให้ ความสํ าคัญกับสัง คมรอบตัว ดังนัน้ การวิจัยระยะที่ 1 จึง มุ่ง ค้ นหาความหมายของ
คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพผ่านทางมุมมองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เอง เพื่อให้ มีความจําเพาะ
กลุม่ เป้าหมายและสอดคล้ องกับบริบทไทย
การวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
แมคมิลแลน (McMillan. 1998) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตสามารถวัดได้ หลายรูปแบบทัง้ การวัด
เชิง อัตวิสัย (subjectivity) เช่น การประเมินความพึง พอใจในชี วิต เป็ นต้ น และการวัดเชิง ปรนัย
(objectivity) เช่น เกณฑ์ทางเศรษฐกิจสังคม และระดับการศึกษา เป็ นต้ น การวัดคุณภาพชีวิตอาจเป็ น
แบบสัมบูรณ์ (absolute) หรื อแบบสัมพันธ์ (relative) เมื่อผู้ตอบประเมินค่าหรื อตัดสินคุณภาพชีวิต
เปรี ยบเทียบจากค่ามาตรฐาน เช่น สิ่งที่เป็ นอุดมคติของบุคคล ประสบการณ์ในอดีตหรื อสิ่งที่คนส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ ร่วม คุณภาพชีวิตอาจวัดได้ โดยตรงจากบุคคลหรื อโดยการเที ยบเคียง เช่น คน
ใกล้ ชิด บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นต้ น
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมีทงแบบวั
ั้
ดทัว่ ไปและเฉพาะเจาะจงต่อโรคต่อกลุ่มประชากร แบบ
วัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนปกติทวั่ ไปจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากโรคและผลกระทบจากโรค
หรื ออาการเจ็บป่ วยมี ผลกระทบต่อกิ จวัตรประจําวัน การดูแลตนเอง และความวิตกกังวลที่เ กิดขึน้
(Sweet; et al. 2003: 309)ผู้วิจยั เห็นว่าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่น่าจะมีองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพคล้ ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากหรื อผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลก
ศีรษะ แต่ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่มีความต่างจากผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากอื่น คือ ในความพิการแต่
กําเนิดนันยั
้ งคุกคามต่อชีวิต และผลกระทบของปากแหว่งเพดานโหว่ยงั มีตอ่ การดําเนินชีวิตในสังคม
แสดงว่ าการให้ นิ ยามและองค์ ป ระกอบคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพของคนปกติทั่วไปกับ ผู้ป่ วยควร
แตกต่างกัน แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่มกั นําแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพทัว่ ไปมาเพิ่มเติมหรื อปรับปรุง
เพื่อใช้ กับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยดังเช่นปราห์และแอนเดนสัน (Prahl; & Andersen. 2007: 116-121)
สัง เคราะห์ ง านวิ จัย เกี่ ยวกับความผิ ดปกติบ นใบหน้ า และคุณ ภาพชี วิต พบว่า จํ านวนงานวิจัยใน
ประเด็น นี ย้ ัง มี น้ อ ยและใช้ แ บบวัดที่ ไ ม่เ จาะจงต่อ โรคหรื อ กลุ่ม ตัวอย่า งโดยเฉพาะเด็ก และวัย รุ่ น
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นอกจากนี ้ แพททริ กและเชียง (Patrick; & Chiang. 2000: 14) เสนอว่าการประเมินคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นที่เป็ นโรคเรื อ้ รังและวัยรุ่นพิการควรใช้ นิยามเจาะจงความพิการหรื อสถานการณ์เฉพาะกลุม่ โรค
การวัดคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพในระยะแรกประเมิ น จาก ความสามารถทํ า หน้ า ที่ ข อง
ร่างกาย และการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน ปรากฎว่าไม่ครอบคลุมความหมายของสุขภาพองค์รวม
ต่อมาจึงวัดจากการทําหน้ าที่ของร่างกาย อาการแสดงของโรค ผลกระทบความเจ็บป่ วย และความพึง
พอใจชีวิต จากนันหั
้ นมาสนใจการวัดเชิงอัตวิสยั มากขึ ้น เช่น อารมณ์ บทบาทหน้ าที่ การทําหน้ าที่ทาง
สังคม การทํ าหน้ าที่ ทางการรู้ คิด ความสุขใจ จิตวิญญาณ และความสามารถจัดการความเจ็บป่ วย
เป็ นต้ นในปั จจุบนั คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพจะหมายถึง ความสุขใจและความพึงพอใจในชีวิตจาก
ผลกระทบของความเจ็ บป่ วยต่อ ด้ านสัง คม อารมณ์ การงาน และครอบครั ว ซึ่ ง แต่ล ะบุค คลรั บ รู้
คุณ ภาพชี วิตของตนเองได้ ทงั ้ ทางบวกและทางลบแตกต่างกัน ไปตามความเชื่ อและการจัดการต่อ
ปั ญหาความเจ็บป่ วยที่ เ กิ ดขึน้ (Fayers; & Machin. 2007: 6-7) นักวิชาการหลายท่านแบ่ง
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพต่างกัน ดังนี ้
เวนเจอร์ และคนอื่นๆ (Wenger; et al. 1984) แบ่งองค์ประกอบของแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพเป็ น 3 ด้ าน คือ อาการของโรค ความสามารถในการทํากิจกรรม และการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเอง
โบลิ่ง (Bowling.2007) เสนอว่า คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมี 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสามารถ
ในการทํากิจกรรม ด้ านปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ด้ านความสุขใจ ด้ านอารมณ์ความรู้ สึก และด้ านความ
พึงพอใจในชีวิต
เฟเยอร์ และมาชิน (Fayers; & Machin. 2007) เห็นว่า แบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ประกอบด้ วยการประเมินสภานภาพทางสุขภาพใน 3 ด้ านสําคัญ คือ การทําหน้ าที่ทางร่างกาย การทํา
หน้ าที่ทางอารมณ์ และการทําหน้ าที่ทางสังคม
จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นตังแต่
้
ปี ค.ศ. 1980-2006 (Connolly; & Johnson. 1999) แบ่งเป็ นแบบวัดทัว่ ไปจํานวน 35 ชุด และแบบวัด
เฉพาะเจาะจงโรคจํานวน 64 ชุด พบว่า แบบวัดส่วนใหญ่พฒ
ั นาในประเทศสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ แบบวัดอายุ 5-19 ปี แบบวัดได้ รับการตรวจสอบการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้ วยความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง และความเที่ยงตรงตาม
เกณฑ์ องค์ประกอบของแบบวัดทัว่ ไปมีตงแต่
ั ้ 3-17 ด้ าน โดยเรี ยงลําดับจากสูงสุด 5 ด้ าน คือ ด้ านการ
ทําหน้ าที่ทางร่างกาย ด้ านการทําหน้ าที่ทางสังคม ด้ านความภาคภูมิใจในตนเองและภาพลักษณ์ ด้ าน
อารมณ์ ความรู้ สึก และด้ านการแสดงอาการของโรค ตามลําดับ สํ าหรั บองค์ประกอบของแบบวัด
เฉพาะเจาะจงโรคเช่น โรคหอบหื ด มะเร็ ง และลมชัก มี ตงแต่
ั ้ 2-12 ด้ าน โดยเรี ยงลําดับจากสูงสุด
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5 ด้ าน คือ ด้ านความรู้สึกเป็ นสุข ด้ านการทําหน้ าที่ทางสังคม ด้ านการทําหน้ าที่ทางร่างกาย ด้ านการ
แสดงอาการของโรค และด้ านการรักษาพยาบาล ตามลําดับ ข้ อสรุปของทังสองงานวิ
้
จยั สอดคล้ องกัน
ว่า แบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมีลกั ษณะเป็ นพหุมิติ โดยให้ วยั รุ่นรายงานการประเมินผลกระทบ
จากโรคและการรักษาพยาบาลที่มีต่อการทําหน้ าที่ของร่ างกาย จิตใจ และสังคมของตนเอง โซลานส์
(Solans; et al. 2008) เสนอแนะว่าควรให้ ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่นได้ มีส่วนร่วมสร้ างข้ อคําถามในแบบวัดต่างๆและ
คํานึงถึงการตีความหมายแตกต่างกันตามวัฒนธรรม
ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของทันตแพทย์กลุ่มหนึ่ง (Inglehart; & Bagramian. 2002: 36)
เกี่ยวกับแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากจํานวน 10 ชุด พบว่า แบบวัดประเมินผลลัพธ์ ของ
สุขภาพช่องปากหรื อการดูแลสุขภาพช่องปากมีองค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ ด้ านการทํางานของร่ างกาย
เช่ น การเคี ย้ ว พู ด ยิ ม้ หัว เราะ นอน เป็ นต้ น ด้ า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม เช่ น สนทนากั บ ผู้ อื่ น
ความสัม พันธ์ กับผู้อื่น เป็ นต้ นด้ านความปกติสุขและรู้ สึกเป็ นสุข เช่น เจ็ บ วิตกกัง วลความเชื่ อมั่น
ความสุขใจ เสียวฟั น เป็ นต้ น และด้ านภาพลักษณ์
สรุปได้ วา่ การวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพส่วนใหญ่วดั จาก 3 ลักษณะคือ 1) ดัชนีทางสังคม
วัดเงื่ อนไขหรื อตัวแปรสภาพแวดล้ อมภายนอกที่เ ป็ นปรนัย เช่น สถานะทางสุขภาพ มาตรฐานการ
ดํารงชีวิต เป็ นต้ น 2) ดัชนี ทางจิตใจ เป็ นการรายงานเชิง อัตวิสัยต่อประสบการณ์ ชีวิตที่แสดงถึ ง
ความสุขทางจิตใจ ความพึงพอใจส่วนบุคคล และ 3) ความสอดคล้ องเหมาะสม เน้ นระดับความ
สอดคล้ องหรื อแตกต่างระหว่างความต้ องการและพึงพอใจของบุคคลดังนัน้ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่ นน่าจะเป็ นการรายงานความพึงพอใจของการประเมินผลกระทบจากความผิดปกติที่มีต่อ
อาการความเจ็บป่ วย และการทําหน้ าที่ด้านร่างกาย ด้ านจิตใจ รวมทังด้
้ านสังคม
แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพทั่ว ไปที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ คื อ แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต
(The World Health Oraganization Quality of Life - BREF: WHOQOL-BREF) ขององค์การอนามัย
โลกเมื่ อปี ค.ศ. 1992 เป็ นแบบวัดมาตรฐานจํานวน 100 ข้ อและ 26 ข้ อ สําหรับใช้ ทวั่ ไปในประเทศ
ต่างๆรวมทัง้ ประเทศไทย มีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตจากการ
รายงานตนเอง ประกอบด้ วยคุณภาพชีวิต 4 ด้ าน คือ ด้ านสุขภาพกาย ด้ านจิตใจ ด้ านสัมพันธภาพ
ทางสังคมและด้ านสิ่งแวดล้ อม แต่ละข้ อคําถามเป็ นประโยคข้ อความมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ตังแต่
้
“มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” ตัวอย่างข้ อคําถามเช่น ท่านมีความรู้สกึ เจ็บปวดตามร่างกาย จนไม่สามารถ
ทําในสิ่งที่ต้องการมากน้ อยเพียงใด และท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่ได้ รับจากเพื่อนมากน้ อยเพียงใด
เป็ นต้ น
จากการประมวลแบบวัด คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพของคนพิ ก าร ผู้วิ จัย พบว่ า มี แ บบวัด
คุณภาพชี วิตวัยรุ่ นด้ านความผิดปกติบนใบหน้ า (Youth Quality of Life Instruments-Facial
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Differences Module: YQOL-FD)สรุ ปพอสังเขป ดังนี ้ แบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่ น (Youth Quality of
Life Instruments: YQOL) พัฒนาจากกลุ่มแพททริ ก เอ็ดเวิร์ด และคนอื่นๆในมหาวิทยาลัยซีแอตเติล
(Patrick; et al. 2002; Edwards; et al. 2002) โดยพัฒนาแบบวัดนี ้จากนิยามของคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลกร่ วมกับจากผลการวิจยั ฐานราก แบบวัดรายงานตนเองนี ้เหมาะกับ
วัยรุ่ นอายุ 11-18 ปี ทังที
้ ่มีและไม่มีโรคเรื อ้ รังหรื อพิการ แบบวัดYQOL2 ฉบับแรก คือ ฉบับเต็มสําหรับ
งานวิจยั และประเมิน(YQOL- Research Version: YQOL-R) จํานวน 56 ข้ อ ฉบับย่อสําหรับการ
สํารวจประชากรตามตัวชี ้วัดของนโยบายระดับประเทศ (YQOL-Surveillance Version: YQOL-S)
จํานวน 14 ข้ อ ต่อมา คณะผู้วิจยั ในกลุ่มเดียวกันนี ้ (Edwards; et.al. 2005) ได้ สร้ างแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นด้ านความผิดปกติบนใบหน้ า (YQOL-Facial Differences Module: YQOL-FD) จํานวน
18 ข้ อ วัดบริ บท (contextual items)และ 39 ข้ อวัดการรับรู้ (perceptual items) มี 6 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การเผชิญความเครี ยด (coping) การถูกตีตราและกีดกันจากสังคม (stigma and isolation)
ความใกล้ ชิดและความไว้ วางใจ (intimacy and trust) ผลลัพธ์ทางบวก (positive consequences)
ภาพลักษณ์ตอ่ ตนเอง (self-image) และอารมณ์ทางลบ (negative emotions) และแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นด้ านการผ่าตัด (YQOL-Craniofacial Surgery :YQOL-CS) จํานวนข้ อคําถามวัดบริ บท
2 ข้ อ วัดการรับรู้ 32 ข้ อ มี 1 องค์ประกอบคือ การผ่าตัด แบ่งเป็ นประสบการณ์ผ่าตัด 20 ข้ อและความ
ต้ องการผ่าตัดในอนาคต 12 ข้ อ
อย่ า งไรก็ ต าม แบบวัด YQOL-FD ไม่ เ หมาะสมนํ า มาใช้ วัด ตัว แปรตามในการวิ จัย นี ้
เนื่องจากแจนเซ็นและคนอื่นๆได้ สงั เคราะห์แบบวัดนี ้แล้ วพบว่า เนื ้อหาไม่ครอบคลุมความหมายตาม
กรอบทฤษฎีICFค่านํ ้าหนักของบางองค์ประกอบมีคา่ น้ อยมากและแบบวัดนี ้ไม่เคยถูกนํามาใช้ กบั วัยรุ่ น
เอเชีย(Janssens; et al. 2008: 709)
แบบวัด คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพที่ ถูก นํ า มาใช้ กับ วัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ มี จํ า นวน
ค่อนข้ างน้ อย มาชแมนกับโรบินสัน (Marshman; & Robinson. 2007: 88-91) ทําการสังเคราะห์แบบ
วัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากของเด็ก ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2005 จํานวน 4 ชุด พบว่ามีแบบ
วัดเพียง 2 ชุด คือ Child-Oral Impacts of Daily Performance (Child-OIDP) และ Child Oral
Health Quality of Life Questionnaire (COHQOL) ที่พฒ
ั นามาจากกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพและพัฒนาการเด็กผู้พฒ
ั นาแบบวัดคํานึงถึงปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่างๆของเด็กและความสามารถ
การตอบแบบวัดด้ วยตนเอง เช่น การอ่าน ระดับสเกลและระยะเวลาตอบแบบวัด เป็ นต้ น โดยผู้ตอบ
แบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากควรมีอายุตงแต่
ั ้ 8 ขวบขึ ้นไป กล่าวคือ เด็กสามารถรายงาน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตนเองได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 7 ขวบและประเมินความรู้ สึกภายในได้ เมื่ออายุ 8 ขวบ
(Roberts; et al. 2002: 668-669) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของเฟรนช์กับคริ สตี ้ (French; &

31
Christie. 1996: 45) ที่พบว่าพัฒนาการของเด็กอายุ 8 ขวบจะเริ่ มเข้ าใจผลกระทบความเจ็บป่ วยต่อ
กิจกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแบบวัด Child-OIDP พบว่า ไม่เหมาะสมนํามาใช้ ในงานวิจยั ครัง้
นี ้ เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นาสําหรับใช้ กับเด็กทัว่ ไปอายุ 11-12 ปี ขาดการตรวจสอบคุณภาพกับ
เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และไม่วดั ด้ านการทําหน้ าที่ของจิตใจ (Marshman; & Robinson. 2007: 9293)
ส่วน แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากเด็ก (Child Oral Health Quality of Life
Questionnaire: COHQOL)ถูกพัฒ นามาจากแบบวัดคุณ ภาพชี วิตสํ าหรั บเด็กและเยาวชน กลุ่ม
คณาจารย์และทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยโตรอนโต (Locker; et al. 2005: 262) ได้ สร้ างและปรับปรุง
ข้ อคําถามจากข้ อมูลสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยเด็กที่มีโรคในช่องปากหรื อความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลก
ศีรษะเช่น ฟั นผุ สบฟั นผิดปกติ ปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่ เป็ นต้ น รวมทังบิ
้ ดามารดาของผู้ป่วย
และแพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาวัตถุประสงค์ของแบบวัดนี ้เพื่อวัดผลลัพธ์ ทางคลินิกและประเมินผลกระทบ
ของโรคหรื อความผิดปกติตอ่ คุณภาพชีวิตของเด็กทัว่ ไปและผู้ป่วยเด็กอายุ 6-14 ปี แบบวัด COHQOL
มี 2 ฉบับ คื อ แบบสอบถามการรั บ รู้ ของบิ ด ามารดา (Parental-Caregiver Perceptions
Questionnaire: P-CPQ) และแบบสอบถามการรับรู้ ของเด็กอายุ 6-7, 8-10 และ 11-14 ปี (Child
Perceptions Questionnaire: CPQ)แบบวัด CPQ11-14ฉบับเต็มมี 37 ข้ อ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1)
การแสดงอาการของอวัยะในช่องปาก (oral symptoms) จํานวน 6 ข้ อ 2) การทําหน้ าที่ของอวัยวะใน
ช่องปาก (functional limitation) จํานวน 9 ข้ อ 3) ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพช่องปาก
(emotional well-being) จํานวน 9 ข้ อและ 4) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (social well-being) จํานวน
13 ข้ อ ลัก ษณะข้ อ คํ า ถามคื อ “ช่ ว งเวลา 3 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ท่ า น...เพราะฟั น ปาก ริ ม ฝี ปาก หรื อ
ขากรรไกรของตนเองบ่อยแค่ไหน” ตัวอย่างเช่น ท่านขาดเรี ยน ท่านหลีกเลี่ยงการอ่านหรื อพูดในชัว่ โมง
เรี ยน ท่านหลีกเลี่ยงการยิ ้ม ท่านถูกเพื่อนล้ อเลียน ท่านขัดแย้ งกับเพื่อนหรื อครอบครัว เป็ นต้ น เด็ก
รายงานตนเองเกี่ยวกับความถี่ของประสบการณ์ในรอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา แต่ละข้ อคําถามมี 5 หน่วย
ตังแต่
้ “ไม่เ คย” “1-2 ครั ง้ ” “บางครั ง้ ” “บ่อย” และ “ทุกวันหรื อเกื อบทุกวัน”รวมคะแนนแยกแต่ล ะ
องค์ประกอบ คณะผู้วิจยั ได้ ทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือว่ามีความน่าเชื่อถือในหลายประเทศ
อาทิ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ซาอุดอิ าราเบีย ฮ่องกง และแคนาดา
ต่อมา ลัวและคนอื่ นๆ (Lau; et al. 2009) ได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ของแบบวัด CPQ11-14 กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่นชาวฮ่องกงอายุ 12 ปี
จํานวน 504 คน แบบวัด CPQ11-14ที่ถูกลดจํานวนข้ อคําถามด้ วยเทคนิคถดถอยพหุคูณแบบลําดับ
(Stepwise Regession Method) เหลือ 16 ข้ อ ผู้วิจยั กําหนดโครงสร้ างองค์ประกอบไว้ 4 องค์ประกอบ
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แต่ละองค์ประกอบมีดชั นี 4 ตัว ในแบบจําลองลําดับที่หนึ่ง พบว่ามีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.40-.87 และค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง .42-.90 แสดงว่ า ทุก
องค์ประกอบมี ความสัมพันธ์ กัน จากนัน้ ผู้วิจัยกํ าหนดโครงสร้ างองค์ประกอบอี กลํ าดับรวมเป็ น 1
องค์ประกอบในแบบจําลองลํ าดับที่สอง พบว่ามี ค่านํ า้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .44-.86 เมื่อ
พิ จ ารณาดัช นี แ สดงความเหมาะสมสอดคล้ องของแบบจํ า ลองกับข้ อมูล พบว่ าแบบจํ า ลองความ
สอดคล้ องเหมาะสมกับข้ อมูลมาก (ค่า GFI=.87, /df =1.91, p-value<.0001, RMSEA=.043,
CFI=.99, NFI=.97) ดังนัน้ CPQ11-14ฉบับย่อมีความน่าเชื่อถือในคุณภาพแบบวัดเช่นเดียวกับฉบับเต็ม
ผู้วิจยั เห็นว่า แบบวัด CPQ11-14 มีความสอดคล้ องและครอบคลุมการประเมินคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพตามกรอบแนวคิด ICF คือ 1) องค์ประกอบการทํางานของร่างกายและจิตใจของ ICF วัด
ด้ วยด้ านการแสดงอาการและด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ 2) องค์ประกอบการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจํ าวันของ ICF วัดด้ วยด้ านการทําหน้ าที่ของร่ างกาย และ 3) องค์ประกอบการเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมของ ICF วัดด้ วยด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ยิ่งไปกว่านัน้ แบบวัด CPQ11-14 ยังครอบคลุมทัง้ 2 ประเภทของการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ
คือ 1) ระดับสถานภาพทางสุขภาพหรื อเชิงปรนัย (objectivity) วัดด้ วยด้ านการแสดงอาการและด้ าน
การทําหน้ าที่ของร่างกาย และ 2) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรื อเชิงอัตวิสยั (subjectivity) วัดด้ วย
ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพและด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ าน
สุข ภาพ ตามมุม มองของวัยรุ่ น ที่ มี ป ระเภทปากแหว่ง เพดานโหว่แตกต่างกัน ในการวิ จัย ระยะที่ 1
จากนัน้ วิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพให้ ได้ องค์ประกอบและกําหนดนิยามของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
นํามาพัฒ นาเครื่ องมื อวัดคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้ เป็ นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า จากนัน้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหากับผลการวิจยั
ระยะที่ 1 และเทียบเคียงแบบวัด Child Perceptions Questionnaire ฉบับย่อสําหรับวัยรุ่นอายุ 11-14
ปี (CPQ11-14) ของ โจโควิกและคนอื่นๆ (Jokovic; et al. 2002) เพื่อพัฒนาแบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือในการวิจยั ระยะที่ 2

ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ผู้วิจยั สรุ ปจากการประมวลเอกสาร ตํารา ผลการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศได้ ว่า ผลลัพธ์
ของสุ ข ภาพช่ อ งปากหรื อ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพช่ อ งปากเกิ ด จากสาเหตุห ลัก 3 ประการคื อ
1) ลักษณะทางจิต หมายถึง ลักษณะของจิตใจที่ส่งผลผลักดันให้ เกิดสุขภาพช่องปาก อาจอยู่ภายใต้
อิทธิ พลของสถานการณ์ ปัจจุบนั หรื อไม่ก็ได้ 2) ประสบการณ์ ทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ หรื อ

33
สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่บคุ คลเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั ซึง่ เป็ นลักษณะเอื ้อหรื อขัดขวางการมีสขุ ภาพช่อง
ปากที่ดีของบุคคล และ 3) สภาวะสุขภาพช่องปาก หมายถึง ความผิดปกติหรื อโรคที่เกิดขึ ้นในช่องปาก
อันเป็ นเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละบุคคล
จากข้ อสรุ ปดังกล่าวข้ างต้ น สํ าหรับการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยจึงทําการประมวลเอกสาร
เกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพได้ มา4 กลุ่มตัวแปรซึ่งคาดหมายว่าจะเป็ นปั จจัยเชิงเหตุสําคัญของ
การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีมากถึงน้ อยของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ประกอบด้ วย 1) กลุ่มตัว
แปรลัก ษณะทางจิ ต ได้ แ ก่ ตัว แปรความหยุ่น ตัวตัวแปรการมองโลกในแง่ ดี และตัว แปรการรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด2) กลุ่มตัวแปรประสบการณ์ทางสังคม ได้ แก่ ตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและตัวแปรการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น 3) ตัวแปรสภาวะสุขภาพช่องปาก ได้ แก่ ประเภทปาก
แหว่งเพดานโหว่ และ 4) กลุม่ ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ได้ แก่ เพศ และระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว รายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย การวัด และหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแต่
ละตัวกับตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ จะกล่าวตามลําดับ ดังต่อไปนี ้

ลักษณะทางจิตของวัยรุ่ นกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
อาศัยพื ้นฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ เลือกพิจารณาลักษณะทางจิตเชิงบวก 3 ตัว
แปร คือ ความหยุน่ ตัวการมองโลกในแง่ดี และการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
เป็ นปั จจัยเชิง เหตุข องคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรดังกล่าว มีตอ่ ไปนี ้
ความหยุ่นตัวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
resilience ภาษาลาตินประกอบด้ วยคําว่า salire แปลว่า กระโดดขึ ้น (to spring, spring
up) และ resilire แปลว่า กระโดดกลับ (spring back) คํานี ้ถูกนํามาใช้ ในงานวิจยั ด้ านพัฒนาการเด็ก
และการฟื ้น ฟู เ ยี ย วยาจิ ต ใจภายหลัง อุบัติเ หตุนัก จิ ตวิ ท ยาตะวัน ตกนิ ยาม resilience ไว้ 3 ยุค คื อ
(Richardson. 2002: 308)
ยุคแรก นิยามเป็ นคุณลักษณะของบุคคล (resilient quality) เช่น “ความสามารถในการดํารง
อยู่อย่างมีประสิทธิ ภาพทังๆที
้ ่เคยเผชิญกับสภาวะเครี ยดรุ นแรง สถานการณ์ เสี่ยงหรื อประสบการณ์
ยากลําบากมาก่อน” (Rutter. 1999: 119; 2000: 651.) เน้ นปั จจัยปกป้องให้ เผชิญอุปสรรคต่างๆได้ เช่น
ความภาคภูมิใจตนเอง (self-esteem) ความเข้ มแข็งจิตใจ (hardiness) และการรับรู้ความสามารถตน
เป็ นต้ น
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ยุคที่ สอง นิยามเป็ นกระบวนการปรับตัว (the resiliency process) “ปรากฎการณ์ที่มี
ผลลัพธ์ การปรับตัวทางบวกภายใต้ สถานการณ์วิกฤตหรื อเสี่ยงในชีวิต” (Masten; & Reed. 2002:75)
เน้ นกระบวนการจัดการความเครี ยดและรับมือการเปลี่ยนแปลง
ยุคที่สาม นิยามเป็ นความหยุ่นตัวที่มีมาแต่กําเนิด (innate resilience) เน้ นกระตุ้นแรงผลัก
ของตนเองและกลุม่ คน
ลูธาร์ และซิเชตติ (Luthar; & Cichetti. 2000: 858) สรุปว่า resilience มี 2 องค์ประกอบ
สําคัญคือ การเผชิญอุปสรรค (adversity) และผลลัพธ์ การปรับตัวทางบวก (positive adjustment
outcomes) ตัวอย่างสถานการณ์เสี่ยงและกดดันเช่น อุบตั ิเหตุ สูญเสียคนที่รัก สงคราม ความยากจน
ภัยพิบตั ิ ด้ อยโอกาส การผ่าตัด และทารุณกรรม
ในประเทศไทย ราชบัณฑิตยสถานศัพท์แพทยศาสตร์ (2547) ให้ ความหมาย Resilience ว่า
“ความหายจากโรคได้ ” จิตแพทย์และนักจิตวิทยาหลายท่านให้ คําแปลและความหมายต่างกัน ดังนี ้
ความหยุ่นตัว (resilience) หมายถึง การรักษาความสมดุลของจิตใจเมื่อเผชิญสถานการณ์
วิกฤตในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปรับตัวเองให้ เข้ ากับสถานการณ์และฟื น้ ฟูจิตใจเพื่อให้ กลับมาดําเนิน
ชีวิตตามปกติ ความหยุ่นตัวใช้ แนวคิดแบบจําลองการฟื น้ ตัว (recovery model, Ralph. 1999) มี 3
ด้ าน คือ 1) ความอดทนเข้ มแข็ง มีกําลังใจพึ่งตนเองได้ รับผิดชอบคนอื่น มีที่พึ่งทางใจ 2) มีคนที่รัก
ห่วงใย มีคนให้ คําปรึ กษาหรื อช่วยเหลือ และ 3) มีทกั ษะในการคิดแต่สิ่งที่เห็นประโยชน์ ทักษะการ
พูดคุยแก้ ปัญหา ดูแลจิตใจตนเองให้ สงบ (เบญจพร ปั ญญายง. 2551)
ความเข้ มแข็งทางใจ (resilience) หมายถึง ความสามารถในการจัดการปั ญหาและวิกฤตใน
ชีวิตแล้ วฟื ้นตัวกลับคืนมาได้ ในเวลาอันรวดเร็ วด้ วยการเรี ยนรู้ เพื่ อเติบโตขึน้ ความเข้ มแข็งทางใจมี
แนวคิดความเข้ มแข็ง (hardiness) แนวคิดการเผชิญอุปสรรค (adversity quotient) แนวคิดปรี ชาเชิง
อารมณ์ (emotional quotient) และทักษะชีวิต (lifeskills) ความเข้ มแข็งทางใจมี 4 ด้ านคือ รู้สึกดีกบั
ตัวเอง จัดการชีวิตได้ มีสายสัมพันธ์เกื ้อหนุน และมีจดุ หมายในชีวิต (ประเวช ตันติพิวฒ
ั นสกุล. 2552)
ในเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ ยงสูงหรื อมีความสําคัญต่อชี วิตอย่างยิ่ง การแก้ ไขปั ญหาต้ องใช้
หลายวิธีร่วมกันแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ส่วนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงตํ่า
บุคคลสามารถมีความหยุ่นตัวได้ โดยใช้ กลไกการจัดการภายในตัวเอง (self-organization) เช่น การ
มองโลกแง่ดี และการควบคุมตนเอง เป็ นต้ น (Rutter. 2006: 2; 2007: 206)
กล่ า วได้ ว่ า ความหยุ่ น ตัว มี ห ลัก การซั บ ซ้ อ นเป็ นกระบวนการพลวั ต บุ ค คลที่ ป ระสบ
เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจมาแล้ วเติบโตต่อไปทางบวกหรื อกลับมาทําหน้ าที่ได้ ตามปกติ ความ
หยุน่ ตัวเป็ นจิตลักษณะเดิมของการปรับตัวจากความเครี ยดภายในและภายนอก ช่วยผลักดันบุคคลให้
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เปลี่ยนประสบการณ์ทางลบในอดีตกลายเป็ นภูมิต้านทาน เสริ มความเข้ มแข็งมากขึ ้น ซึ่งแต่ละบุคคล
จะแตกต่างกันจากที่ ผ่านมา นักวิชาการไทยนําคําว่า “resilience” มาใช้ เป็ นภาษาไทยในหลาย
รู ปแบบดังข้ างต้ น ผู้วิจยั กํ าหนดความหมายของ ตัวแปรความหยุ่นตัว(resilience) ของงานวิจยั นี ้ว่า
หมายถึงคุณลักษณะของวัยรุ่ นที่สามารถปรับสมดุลจิตใจให้ ไปทางบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น และดําเนินชีวิตอย่างเป็ นปกติสขุ เมื่อเผชิญสถานการณ์ตงึ เครี ยดหรื อความทุกข์ยากในชีวิต
การวัดความหยุ่นตัว
ยุคแรกประเมินความหยุ่นตัวจากการไม่มีปัญหาปรากฏให้ เห็นภายนอก เช่น ไม่มีโรคทางจิต
เวช ไม่มีอาการแสดงทางคลิ นิก ไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็ นต้ น ยุคต่อมาดูพ ฤติกรรมว่าปรั บตัว
ได้ มากหรื อน้ อย เช่น ความสําเร็ จในหน้ าที่การงาน การอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสขุ และเหมาะสมกับ
พัฒ นาการตามวัย ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง (self-esteem) และการมี ทักษะสัง คมอย่า งดี เ ยี่ ย ม
(social competence) เป็ นต้ น การวัดความหยุ่นตัวควรพิจารณาแบบระดับต่อเนื่อง (continuous)
มากกว่าการแบ่งชัดเจนว่ามีหรื อไม่มี และพิจารณาการปรับตัวในภาพรวมครอบคลุมหลายทังการรู
้ ้ คิด
พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้ สึก และสังคมอย่างเป็ นพหุมิติ งานวิจยั ที่ผ่านมามักเก็บข้ อมูลจากบุคคล
ข้ างเคียง เช่นครูและผู้ปกครอง เป็ นต้ น ทําให้ ไม่ครอบคลุมทุกมุมมองและสถานการณ์ของเด็ก จึงควร
เก็บข้ อมูลจากตัวเด็กโดยตรงร่วมด้ วย ส่วนรูปแบบการวัดสามารถใช้ ได้ ทงการตอบแบบสอบถาม
ั้
การ
สัมภาษณ์และการสังเกต (Luthar; & Cicchetti. 2000: 857-885; Lerner; et al. 2003: 373-389)
แบบวัด The Resilience Scale (RS) ของแวกนิลและยัง (Wagnild; & Young. 1993)
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี จนได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง แบบวัด RS ฉบับเต็มมี 25 ข้ อ ใช้
วัด คุณ ลัก ษณะการปรั บ ตัว ของบุค คลประกอบด้ ว ย 5 ด้ า นคื อ การมี ชี วิ ต อยู่อ ย่ า งมี ค วามหมาย
(meaningfulness) จํานวน 7 ข้ อ การปรับสมดุลของจิตใจ (equanimity) จํานวน 6 ข้ อ ความเชื่อใจใน
ตนเอง (self-reliance) จํานวน 6 ข้ อ ความมุมานะบากบัน่ (perseverance) จํานวน 3 ข้ อ และ การ
ยืนหยัดด้ วยตนเอง (aloneness) จํานวน 3 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินรวมค่า 7หน่วย ให้ คะแนน“จริ ง
ที่สุด”7 คะแนน จนถึง “ไม่จริ งเลย”ให้ 1 คะแนนแบบวัดทังชุ
้ ดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ าเท่ากับ .91 ส่วนแบบวัดฉบับย่อมี 14 ข้ อ ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถส่วน
บุคคลที่ทําให้ ผ่านพ้ นอุปสรรคของชีวิตไปได้ สําเร็ จ (personal competence) และ 2) การยอมรับชีวิต
ของตน(acceptance life and self) แบบวัด RS ถูกแปลเป็ นภาษารัสเซียและสวีดิช จากการสังเคราะห์
แบบวัดความหยุ่นตัวจํานวน 6 ชุด พบว่า แบบวัด RS มีความน่าเชื่อถือสูงสุด (Ahern; et al. 2006:
121) ผู้วิจยั จึงนําแบบวัดดังกล่าวมาใช้ วดั ความหยุ่นตัวของวัยรุ่นกลุม่ ตัวอย่างนี ้
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ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ความหยุ่นตัวประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถ
ส่วนบุคคลที่ ทําให้ ผ่านพ้ นอุปสรรคของชีวิตไปได้ สําเร็ จ เช่น ความยืดหยุ่นหลังจากถูกกดดัน จิตใจ
มัน่ คงเข้ มแข็ง ไม่ย่อท้ อ เป็ นต้ น และ 2) การยอมรับชีวิตของตนให้ ดํารงอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่าเช่น การปรับ
มุมมองต่อชีวิต ตังเป
้ ้ าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เป็ นต้ น วัดโดยแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงจากแบบวัดResilience Scale ฉบับย่อของแวกนิลและยัง (Wagnild; &
Young. 1993) แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่มีความหยุน่ ตัวสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจัยความหยุ่นตัวที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
งานวิจยั คุณภาพของ ไอเซอร์ แมน (Eiserman. 2001: 236-244) ศึกษาผลดีทางจิตสังคม
จากความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ กลุ่มตัวอย่างเป็ นมารดาของเด็กอเมริ กันที่มีความ
ผิดปกติอายุ 2-15 ปี จํานวน 11 คน และผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติอายุเฉลี่ย 29 ปี จํานวน 11 คน จาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วยการตอบแบบสอบถามปลายเปิ ด 14 ข้ อ และปลายปิ ด 40 ข้ อ
รวมทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์งานวิจยั นี ้ค้ นพบว่า มารดาของเด็กและผู้ใหญ่กรณีศกึ ษา
เล็งเห็นผลดีกับตนเองที่ เกิดขึ ้นจากความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะความผิดปกติ ได้ แก่
ความสามารถทางการสื่อสาร การช่วยเหลือเอื ้อเฟื อ้ ผู้อื่น ทักษะการสังเกต ความเข้ มแข็งของจิตใจ
การตังคํ
้ าถามต่อสัง คม การเห็นคุณค่าเครื อข่ายทางสัง คม และการรับรู้ ความเป็ นปกติจากความ
แตกต่าง (perceptions of being normal because of the difference) กรณีศกึ ษาจํานวนครึ่งหนึ่งยัง
ตัดสินใจเลื อกเกิ ดมามีความผิดปกติบนใบหน้ าเหมือนเดิมเพื่อให้ มีประสบการณ์ ชีวิตที่ดีเหล่านีก้ ับ
ตนเอง ไอเซอร์ แมนอภิปรายว่าผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าในงานวิจยั เรื่ องอื่นมักรับรู้ ผลเสียที่เกิด
ขึน้ กับชี วิตเท่านัน้ ผู้วิจัยสรุ ปจากข้ อค้ น พบของไอเซอร์ แมนว่า ผู้ใ หญ่ ที่ มี ความผิดปกติบนใบหน้ า
สามารถพลิ กฟื ้น จิ ตใจและปรั บตัวให้ เ ห็น ความงดงามในชี วิตของตนเองจนดําเนิน ชี วิตได้ ประสบ
ความสําเร็ จ ส่วนมารดาของเด็กที่มีความผิดปกติเป็ นบุคคลใกล้ ชิดและประสบอุปสรรคชีวิตร่ วมกับ
บุตร มารดาก็สามารถยอมรับบุตรแล้ วเข้ าใจสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตนเอง
งานสังเคราะห์เอกสารของ สเตราส์และเฟนสัน (Strauss; & Fenson. 2005: 14-18)
เกี่ ยวกับการใช้ ชีวิตอย่างมี ความสุขของผู้ที่มี ความผิดปกติบนใบหน้ า เพื่อทํ าความเข้ าใจชีวิตและ
เงื่ อนไขที่นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยคัดเลือกจากนวนิยาย อินเตอร์ เน็ตและบทความต้ นฉบับ
พบว่า คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ใ หญ่ ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ บ นใบหน้ า ประกอบด้ ว ย 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม
บุคลิกภาพและจิตลักษณะแบ่งเป็ น 6 ประเด็นได้ แก่ ความหยุน่ ตัว การเปรี ยบเทียบกับผู้ที่ด้อยกว่าและ
มองอนาคต การพลิกสถานการณ์เป็ นบทเรี ยนชีวิต การให้ ความสนใจด้ านอื่นของชีวิตยกเว้ นใบหน้ า
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อารมณ์ขนั และศรัทธา ความเชื่อ จิตวิญญาณที่เข้ มแข็ง 2) กลุ่มครอบครัว ที่ทํางานและความสัมพันธ์
ทางสัง คมแบ่ง เป็ น 2ประเด็ น ได้ แ ก่ ศัก ยภาพและการสนับ สนุน จากครอบครั วการสนับสนุน และ
ความสัมพันธ์ ทางสังคมและ 3) กลุ่มวัฒนธรรมและสังคมแบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้ แก่ วัฒนธรรมของ
สื่อมวลชนและความหลายหลายทางการเมือง
จากการประมวลงานวิจยั เกี่ยวกับความหยุน่ ตัวพบว่า ความหมายของชีวิตและความเข้ มแข็ง
ของจิตใจเป็ น2 องค์ประกอบของตัวแปรความหยุ่นตัวดังเช่นผลการวิจยั 2 เรื่ องข้ างต้ น (Eiserman.
2001; Strauss; & Fenson. 2005) ความสามารถของบุคคลในการฟื น้ สมดุลจากความผิดปกติบน
ใบหน้ าหรื อสภาพจิตใจทางลบ มาสู่การปรับตัวทางจิตใจที่ดีและเห็นคุณค่าของการใช้ ชีวิตในสังคม
ต่อไปอย่างปกติสุข ผู้วิจยั จึงคาดว่าความหยุ่นตัวน่าจะมีความสัมพันธ์ ทางตรงกับคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปร
ต่างๆ ดังนี ้ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.1ความหยุน่ ตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
การมองโลกในแง่ ดีกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ลักษณะบุคลิกภาพแบบการมองโลกในแง่ดีนี ้ เป็ นการรับรู้ และอารมณ์ของบุคคล เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ ต่างๆ ที่ เ กิ ดขึน้ กับตนเอง และผู้อื่น เป็ นเหตุการณ์ ที่อาจเกิ ดมาแล้ วในอดีต กํ าลังเกิดใน
ปั จจุบนั หรื อจะเกิดในอนาคต โดยบุคคลรับรู้วา่ เหตุการณ์ที่จะนําผลดี และความสุข ความสําเร็ จมาให้
ได้ มาก ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย ซึ่งเป็ นลักษณะที่ตรงข้ าม อาจวัดแยกจากกันได้ นนั ้ มักเป็ นลักษณะ
ของผู้ที่รับรู้ เน้ นยํ ้า และคาดถึงแต่เรื่ องเลวร้ าย ที่เป็ นผลเสีย ไม่น่าปรารถนา ที่เกิดกับตน หรื อคนอื่น
การมองโลกแง่ดีนนั ้ อาจมีได้ 2 ประเภท คือ เป็ นการรับรู้ อย่างบิดเบือนไม่เป็ นไปตามความจริ ง หรื อ
เป็ นการมองเหตุการณ์ ได้ ตรงตามความเป็ นจริ ง แต่ให้ นํา้ หนัก ให้ ความสําคัญ ให้ ความสนใจ แง่ดี
มากกว่ า แง่ ร้ าย การศึก ษาจิ ต ลัก ษณะการมองโลกแง่ ดี มัก จะเกี่ ย วกั บ ความเป็ นจริ ง (realistic
optimism) มากกว่าด้ านตรงข้ าม (Schneider. 2001) การมองโลกในแง่ดีจดั เป็ นคุณสมบัติของการมี
ภูมิค้ มุ กันตน เนื่องจากผู้ที่มองโลกในแง่ดีเป็ นผู้ที่หายจากอาการเจ็บป่ วยอย่างรวดเร็ ว มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีกว่าบุคคลประเภทตรงกันข้ าม (Scheier; et al. 1989) เช่นเดียวกับ บาร์ ออน (Bar-On. 1997)
เสนอแนะว่าการมองโลกในแง่ดีเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของปรี ชาเชิงอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)
ที่จะช่วยจัดการชีวิตและสภาพแวดล้ อมด้ านที่กดดันได้ อย่างประสบความสําเร็จในชีวิต
รู ปแบบการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิดของเซลลิกแมน (Seligman. 1998.) การมองโลกใน
แง่ดีเป็ นคุณลักษณะของผู้ที่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดกับตนเป็ นเพียงชัว่ คราว เกิดขึ ้นไม่นานนักและ
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ไม่คิดว่าการพ่ายแพ้ หรื อทํางานไม่สําเร็ จเป็ นความผิดของตนแต่ผ้ ูเดียวหรื อโชคร้ ายที่เกิดจากผู้อื่น
ดัง นัน้ เมื่ อเผชิ ญ สถานการณ์ ที่ไ ม่ดี คนที่ ม องโลกในแง่ดีจึง มักคิดว่า เป็ นสิ่ง ที่ ท้ าทายและมี ความ
พยายามมากขึ ้น เซลิกแมนเห็นว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมีความหยุ่นตัว (resilience) สามารถฟื น้ ตัวจาก
เหตุการณ์ที่เลวร้ ายได้ และเริ่ มต้ นชีวิตได้ อีก ทําให้ บุคคลที่มองโลกในแง่ดีประสบความสําเร็ จในชีวิต
ในการทํางาน ในการเรี ยน และในการแข่งขัน ตลอดจนมีสขุ ภาพกายและจิตที่ดี นอกจากนี ้ เซลลิกแมน
ได้ เสนอรู ปแบบการอธิบายถึงสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของบุคคล จากการให้ บคุ คลบรรยาย
เกี่ยวกับตนเอง สามารถบ่งบอกได้ วา่ บุคคลนันมี
้ มมุ มองชีวิตในลักษณะใด เป็ นการมองโลกในแง่ดีหรื อ
มองโลกในแง่ร้าย รู ปแบบการอธิบายถึงความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้ เกิดเหตุการณ์ที่ดี
หรื อไม่ดีกบั ตนเอง ประกอบด้ วยมิติสําคัญ 3 มิติ (ดังตาราง 3) ได้ แก่ 1) ความคงทนของเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้น (permanence: sometimes vs always) ระยะเวลาการดําเนินเหตุการณ์เพียงชัว่ คราวหรื อ
ถาวร 2) ความครอบคลุมหรื อผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น (pervsiveness: specific vs global)
กระทบเฉพาะกรณี หรื อสากลทั่วไปและ 3) ความเป็ นตนเองที่ จะรั บผิดชอบต่อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้
(personalization:internal vs external) ตนเองหรื อผู้อื่นควรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
จากรูปแบบการอธิบายเหตุการณ์ใน 3 มิติ ดังกล่าว ทําให้ บคุ คลเกิดมุมมองที่แตกต่างกันไป
ตาราง 3 ตัวอย่างวิธีการอธิบายถึงสาเหตุของเหตุการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นของคนที่มองโลกในแง่ดี
และในแง่ร้ายตามมิติ 3 ด้ าน
มิติ

ลักษณะคนที่มองโลก
แง่ดี
ความคงทน
-ถาวร
ถาวร
ฉันโชคดีตลอดเวลา
ตาราง 3 (ต่อ)
-ชัว่ คราว
หัวหน้ าอารมณ์ไม่ดี
ความครอบคลุม -สากล
ฉันเป็ นคนเก่ง
-เฉพาะ
อาจารย์ ก ไม่ยตุ ธิ รรม
ความเป็ นตนเอง -ภายในตนเอง
ฉันสามารถทําสิ่งนี ้ได้

ประเภท
เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ดี

ลักษณะคนที่มองโลกแง่ร้าย

-ชัว่ คราว
วันนี ้ฉันโชคดี
เหตุการณ์ที่ไม่ดี -ถาวร
หัวหน้ าเลวร้ าย
เหตุการณ์ที่ดี
-เฉพาะ
ฉันเป็ นคนเก่งเลข
เหตุการณ์ที่ไม่ดี -สากล
อาจารย์ทกุ คนไม่ยตุ ธิ รรม
เหตุการณ์ที่ดี
-ภายนอกตนเอง
เพื่อนของฉันช่วยทําให้ สิ่งนี ้สําเร็จได้
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มิติ

ลักษณะคนที่มองโลก
แง่ดี
-ภายนอกตนเอง
ข้ อสอบยาก

ประเภท
ลักษณะคนที่มองโลกแง่ร้าย
เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ไม่ดี -ภายในตนเอง
ฉันไม่เก่ง

ที่มา: Seligman (1998) อ้ างอิงจาก อรพินทร์ ชูชม (2544)
นักปราชญ์และนักวิชาการในประเทศไทย ดังเช่น ว.วชิรเมธี (2545:1) ได้ ให้ ความหมาย การ
มองโลกในแง่ดี คือ การรู้จกั มองหาแง่ดี แง่งาม แง่ที่เป็ นคุณซุกซ่อนแทรกซึมอยูใ่ นงาน ปั ญหา อุปสรรค
บุคคล เหตุการณ์ คําวิพากษ์ วิจารณ์ ติฉินนินทา อันไม่เจริ ญโสตประสาทที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตแต่ละวัน
แล้ วน้ อมนํามาปรุ งความคิด จิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมและการงานของตนในทางที่สร้ างสรรค์ ส่วน
กรมสุขภาพจิต (2544: 2) เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีควรจัดอยูใ่ นความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ในการวิจยั นี ้ การมองโลกในแง่ดี หมายถึงวิธีคดิ หรื อความคาดหวังของวัยรุ่นในการปรับตัวเมื่อ
เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายหรื อปั ญหาในชีวิต วัยรุ่นจะยังคงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที่
ตนเชื่อว่ามีความสําเร็ จอย่างที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ เกิดขึ ้นตามมา วัยรุ่ นจะคิดในลักษณะมองโลกแง่ดีมากน้ อย
เพียงใด เมื่ อเผชิญกับอุปสรรคหรื อปั ญหา สามารถประเมินจากการตอบคําถามใน 3 ประเด็น คือ
1) ใครคือผู้ที่ควรจะรับผิดชอบ ถูกตําหนิในปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุได้ หลายด้ านหรื อเกิดจากตน
เพียงผู้เดียว 2) ปั ญหานัน้ ส่งผลกระทบในวงจํากัดหรื อแผ่ขยายผล ไปในหลายสถานการณ์ในชีวิต
และ 3) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องชัว่ คราวหรื อถาวรทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและในกรณีที่กําลังเผชิญกับปั ญหา
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่คิดแบบมองโลกในแง่ดีมาก คือ คิดว่าปั ญหาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เป็ น
เหตุการณ์ชวั่ คราว และมีผลในวงแคบเฉพาะ หรื อส่งผลในระยะสัน้
การวัดการมองโลกในแง่ ดี
การมองโลกในแง่ดียงั มีเนื ้อหาครอบคลุมได้ หลายด้ าน ทังเป็
้ นเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเอง หรื อ
เกิดระหว่างบุคคล (ตนเองกับผู้อื่น) หรื อเป็ นเหตุการณ์ในสถานการณ์ ทวั่ ไปก็ได้ (Petersen. 2000)
นอกจากนี ้ การวัดลักษณะการมองโลกในแง่ดีกบั แง่ร้ายนัน้ มีนกั วิชาการเสนอว่าควรมีข้อที่วดั ทังสอง
้
ด้ านนี ้แยกจากกันจะครอบคลุมกว่า (Chang; & Sanna. 2001)
ในประเทศไทย อรพินทร์ ชูชม (2544: 43-46) ได้ ศึกษาแนวคิดของเซลิกแมน (Seligman.
1998) ที่เชื่อว่ารู ปแบบการอธิบายตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ น
การมองโลกในแง่ดีหรื อมองโลกในแง่ร้าย ล้ วนเป็ นสิ่งสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล บุคคล
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ที่มองโลกในแง่ดีอธิ บายตนเองได้ ใน3 มิติ ดังนี ้ มิติความคงทนถาวรว่าสาเหตุของเหตุการณ์ ที่ดีกับ
ตนเองเกิดอย่างถาวร แต่สาเหตุของเหตุการณ์ที่ไม่ดีกบั ตนเองเกิดเพียงชัว่ คราว มิติความครอบคลุมว่า
สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองเป็ นสิ่งสากลทัว่ ไป แต่สิ่งเลวร้ ายกับตนเองเป็ นเฉพาะเหตุการณ์เท่านัน้ และ
มิติความเป็ นตนเองที่ ทําให้ เกิ ดเหตุการณ์ ที่ดีขึน้ การมองโลกในแง่ดีจึงควรวัดจาก 3 มิติข้างต้ น
ประกอบกันเพื่อประเมินว่าบุคคลนันมี
้ มมุ มองชีวิตในลักษณะไหน นอกจากนี ้ โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
เครื่ องมือวัดจิตลักษณะแบบพหุระดับในบริ บทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดุจเดือน พันธุมนาวิน
และงามตา วนินทานนท์ (2551) ได้ สร้ างแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าของการมองโลกในแง่ดี
32 ข้ อ ภายใต้ ความหมาย 2 ด้ าน คือกรณีปกติ อันประกอบด้ วย เรื่ องที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทวั่ ไป เกิดกับ
ครอบครัว เกิดกับเพื่อน หรื อเกิดกับตนที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น จํานวนรวม 20 ข้ อ ด้ านที่สอง คือกรณีที่มี
ปั ญหาเกิดขึ ้นแล้ ว โดยปั ญหามีหลายประเภท ตังแต่
้ ปัญหาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะ ปั ญหาด้ านสุขภาพ
ด้ านการทํ างาน และปั ญหาของคนอื่ นที่ ตนจะต้ องเข้ าไปแก้ ไข จํานวน 12 ข้ อ ในกรณี นีม้ ีคําถาม
เกี่ยวกับ การมองโลกในแง่ดี 19 ข้ อ และการมองโลกในแง่ร้าย 13 ข้ อ นับว่าเป็ นแบบวัดที่ครอบคลุม
ด้ านต่างๆของจิตลักษณะนี ้อย่างกว้ างขวาง เมื่อนําไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน 1,142 คน วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง สํ ารวจ (exploratory factor analysis) และวิเ คราะห์ องค์ประกอบเชิงยื นยัน
(confirmatory factor analysis) ตัดข้ อคําถามที่ใช้ จริ งเหลือเพียง 11 ข้ อ พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ
(t-ratio) ของข้ อที่ เลื อกอยู่ระหว่าง 2.70 ถึง 5.80 ค่าความเชื่อมั่นทังฉบั
้ บแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า
เท่ากับ .69ซึง่ ถือเป็ นแบบวัดที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้
การวิจยั ครัง้ นี ้ วัดการมองโลกในแง่ดีด้วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั นํามา
จากแบบวัดการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มการมีภูมิค้ มุ กันตนสําหรับนักเรี ยนของดุจเดือน พันธุมนาวิน
และ งามตา วนินทานนท์ (2551) แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย”
ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่มีการมองโลกในแง่ดีสงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจัยการมองโลกในแง่ ดีท่ ีเกี่ยวกับจิตลักษณะและคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ด้ วยความเชื่อที่วา่ บุคคลจะยังคงใช้ ความพยายามต่อไปที่จะเอาชนะปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่ มี อยู่ตราบใดที่ เขายังมี ความหวัง ว่าจะมี เหตุการณ์ ที่ ดีเ กิ ดขึน้ และเขาจะประสบความสําเร็ จตาม
เป้าประสงค์ในที่สดุ จากการศึกษาของเชียเออร์ และคนอื่นๆ (Scheier; & Carver. 1985; Scheier;
et al. 1994) พบว่า บุคคลที่ มองโลกในแง่ดีมกั ใช้ กลวิธีจดั การกับปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนด้ วยการ
พยายามวางแผนจัดการกับปั ญหา เช่น วางแผนที่จะแก้ ไขปั ญหา มีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ ที่ดีจะ
เกิดขึ ้น มีความอดทนต่อการจัดการกับปั ญหาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งมีงานวิจยั ที่สอดคล้ องกับแนวคิด
ดังกล่าวนี ้ เช่น กลุ่มผู้หญิงที่ป่วยเป็ นมะเร็ งเต้ านม ต้ องปรับตัวเพื่อรับมือกับอาการป่ วยและการตรวจ
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ชิ ้นเนื ้อมะเร็ ง โดยความพยายามในการจัดการกับปั ญหาเป็ นตัวแปรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการ
มองโลกในแง่ ดีกับ การปรั บตัวด้ า นจิ ต ผลการวิจัย ในกลุ่ม คล้ ายคลึง กับผลที่ พ บในกลุ่ม นักศึกษา
มหาวิทยาลัย การใช้ วิธีจดั การปั ญหาต่างๆที่เผชิญในการเรี ยน เป็ นปั จจัยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะการมองโลกในแง่ดี กับการปรับตัวในการเรี ยนได้ ดีในช่วงเวลาต่อมาของนักศึกษา (Hollahan;
et al. 1996: 32)
นอกจากการปรับตัวและการจัดการกับปั ญหาจะมีความสัมพันธ์ กับการมองโลกในแง่ดี ยัง
ส่งผลถึงความสัมพันธ์ ที่ดีกับคนรอบข้ างด้ วย อาทิ งานวิจยั ของคาเรน และคนอื่นๆ (Karen; et al.
1999: 104-113) ศึกษาการมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายต่อลักษณะความวิตกกังวลในการเข้ าสังคม
พบว่า ผู้ที่มีลกั ษณะการมองโลกในแง่ร้าย จะมีลักษณะวิตกกังวลในการเข้ าสังคมและไม่ไว้ ใจผู้อื่น
มากกว่าผู้ที่ม องโลกในแง่ ดี ดัง นัน้ การมองโลกในแง่ดีทํ าให้ มี สัม พัน ธภาพที่ ดีกับผู้อื่ น ให้ อภัยใน
ความผิดของผู้อื่น และพร้ อมสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาว และงานวิจยั ของเอกทรี เมร่ าและคนอื่นๆ
(Extremera; et al. 2007: 1069-1079) ศึกษาการมองโลกในแง่ดีกบั การปรับตัวทางจิตด้ านการรับรู้
ความตึงเครี ยดและด้ านความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่นสเปนจํานวน 498 คน พบว่า วัยรุ่นมีลกั ษณะ
การมองโลกแง่ดีมากรับรู้ความตึงเครี ยดน้ อย (r=.32, p< .01) และมีความพึงพอใจในชีวิตมาก (r=.26,
p < .01) การมองโลกในแง่ดีกบั ความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึง
พอใจในชีวิตของวัยรุ่ นได้ ร้อยละ14ล่าสุด แกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 40) ได้ พฒ
ั นา
แบบจํ าลองความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุร ะหว่าง ความภาคภูมิใ จในตน การมองโลกในแง่ดี แนวคิด
เกี่ยวกับร่างกายตน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ในกลุ่ม
ตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 10-16ปี จํานวน 3,195 คน การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร พบว่า ลักษณะทางจิตประกอบด้ วยการมองโลกในแง่ดีและความภาคภูมิใจในตน มีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .38, p<.01)
ในประเทศไทย กรกนก สุพ รรณวรรษา (2544) ได้ วิจัยความเกี่ ยวข้ องระหว่างรู ปแบบการ
อธิบายสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์แบบการมองโลกในแง่ดีหรื อแง่ร้ายกับกลวิธีการเผชิญปั ญหาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 743 คน โดยอาศัยแนวคิดของเซลิกแมน พบว่า นักศึกษาที่มีรูปแบบ
การอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในแง่ดี มักใช้ วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการปั ญหาสูงกว่า
นักศึกษาที่มองโลกในแง่ร้าย โดยนักศึกษาผู้มองโลกในแง่ดีใช้ วิธีการเผชิญปั ญหาแบบแสวงหาการ
สนับสนุนจากคนอื่ น และแบบหลี กเลี่ยงปั ญหาน้ อยกว่าผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย ส่วนนักศึกษาหญิ งใช้
วิธีการเผชิญปั ญหาด้ วยการแสวงหาการสนับสนุนจากคนอื่นมากว่านักศึกษาชาย
งานวิจยั ของนพมาศ แซ่เสี ้ยว (2550) ศึกษาการปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วยั กลางคนจํานวน 645 คน พบว่า ผู้ใหญ่ที่มีการมองโลกในแง่ดี
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มากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตแต่ละด้ าน (ด้ านทํางาน ครอบครัว และสังคม) มากกว่าผู้ที่มีการมองโลกใน
แง่ดีน้อย เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การมองโลกในแง่ดีเป็ นตัวทํานายที่สําคัญของคุณภาพชีวิตและ
เป็ นปั จจัยเชิงเหตุของการรับรู้ ความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดในผู้ใหญ่วัยกลางคน โดย
การมองโลกในแง่ดีและการรับรู้ ความสามารถในการจัดการความเครี ยดเข้ าร่ วมทํานายคุณภาพชีวิต
ด้ านการทํางาน ครอบครัว สังคม และด้ านรวมได้ ร้อยละ 29.5, 13.7, 18.8, และ 24.2 ตามลําดับ
จากการประมวลงานวิจยั เกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี สรุ ปว่า รู ปแบบการอธิบายสาเหตุของ
เหตุการณ์ หรื อปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ นํ าไปสู่การเลือกกลวิธีและความพยายามเผชิญปั ญหาที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้ องดิ ้นรนต่อสู้กบั การมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนด้ านลบเช่นวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ หากมีทกั ษะการคิดแบบมองโลกในแง่ดีน่าจะมีการจัดการกับความเครี ยดของตนได้ ดีและ
ฟื น้ ฟูจิตใจไปทางบวกได้ สําเร็ จ ผู้วิจยั จึงคาดว่าการมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ ทางตรงกับความ
หยุ่นตัวและการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ซึ่งความหยุ่นตัวและการรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด อาจจะเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างการมองโลกแง่ดี
กับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.2 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว
สมมติฐานย่ อยที่ 1.3 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตน
ในการจัดการความเครี ยด
การรั บรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถของตน (perceived self-efficacy หรื อ self-efficacy) เป็ นแนวคิด
ของของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ในทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม (social cognitive theory)
ความเชื่อพื ้นฐานว่า พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่างปั จจัยภายในบุคคล ปั จจัย
สิ่งแวดล้ อม และปั จจัยทางพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทางปั ญญาหรื อพฤติกรรมภายใน เป็ น
การที่บคุ คลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในสถานการณ์ที่บางครัง้ อาจจะคลุมเครื อ ไม่ชดั เจนมีความแปลกใหม่ไม่
สามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ซึ่งสภาพเหล่านี ้จะทําให้ เครี ยดได้ การรับรู้ความสามารถไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
ทักษะที่ มีอยู่ในขณะนัน้ เท่านัน้ แต่ร วมถึงการตัดสินใจว่าจะกระทํ าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้
สํ าเร็ จ หรื อ ไม่ใ นระดับใดด้ วยทักษะที่ เ ขามี อยู่ (ประที ป จิ น งี่ . 2540: 110-117; อ้ างอิ ง จาก
Bandura.1986) อาจกล่าวได้ แบนดูรา (Bandura. 2000: 212) ให้ นิยาม“การรับรู้ความสามารถของ
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ตน”ว่าหมายถึง ความเชื่ อในความสามารถดําเนินการต่างๆด้ วยตนเองตามแนวทางที่ทํ าให้ บุคคล
ควบคุมเหตุการณ์ที่สง่ ผลต่อชีวิตได้ การรับรู้ความสามารถของตนถือเป็ นความเชื่อในอนาคต (futureoriented belief) เกี่ยวกับระดับความสามารถของบุคคลที่คาดว่าจะแสดงออกในสถานการณ์ตา่ งๆเมื่อ
ต้ อ งเผชิ ญ โดยความเชื่ อ นี จ้ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ทัง้ แบบแผนการคิ ด (though patterns)และอารมณ์
ความรู้ สึก (emotions) อัน จะนํ า ไปสู่ก ารกํ า หนดพฤติ ก รรมการแสดงออกของบุค คล การรั บ รู้
ความสามารถของตนเป็ นตัวกํ าหนดว่าเมื่อบุคคลต้ องเผชิญกับสถานการณ์กดดันหรื อล้ มเหลวหลาย
ครัง้ บุคคลจะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและฝึ กฝนตนเองเพื่อให้ ควบคุมสถานการณ์
ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อเขาได้ มากน้ อยเพียงใด หากบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถมากก็จะยิ่งทุ่มเท
ความพยายามมีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนันๆอย่
้
างไม่ย่อท้ อ (Bandura. 2001: 13815;
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542: 175-176)
แบนดูรา กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเกิดจาก 4 แหล่งที่สําคัญ คือ 1) การประสบ
ความสําเร็ จจากการกระทํา (enactive mastery experience) เป็ นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สดุ เพราะ
เป็ นประสบการความสําเร็จที่แท้ จริงของบุคคล ความสําเร็ จทําให้ ประเมินตนเองสูง ส่วนความล้ มเหลว
บ่อยทําให้ ประเมินความสามารถตนเองตํ่า 2) การสังเกตตัวแบบในสถานการณ์ที่ใช้ แทนประสบการณ์
(vicarious experience) การที่เห็นบุคคลคล้ ายคลึงกับตนประสบความสําเร็ จ ก็สามารถเพิ่มการรับรู้
ความสามารถของตนได้ คือ บุคคลจะเห็นว่าตนก็มีความสามารถที่จะทํากิจกรรมทํานองเดียวกันนันได้
้
สําเร็ จเช่นกัน และการสังเกตเห็นว่าผู้อื่นที่มีความสามารถใกล้ เคียงตนล้ มเหลวแม้ จะพยายามมากแล้ ว
ก็จะทําให้ การตัดสินความสามารถของตนตํ่าลงได้ 3) การพูดชักจูง (verbal persuation) เป็ นวิธีการที่
ทําให้ บคุ คลเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะทํากิจกรรมในเรื่ องที่เป็ นไปได้ ให้ สําเร็ จ การพูดชักจูงในเรื่ อง
ที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง อาจทําลายความเชื่อมั่นในความสามารถตนและไม่เชื่อถื อผู้ชักจูง
และ4) สภาวะทางกายและอารมณ์ (physiological and affective state) บุคคลมักใช้ ข้อมูลทางกาย
และอารมณ์ในการประเมินความสามารถของตน เช่น บุคคลคาดว่าตนจะทําได้ สําเร็ จเมื่อภาวะทาง
กายปกติ ไม่เครี ยดหรื อเหนื่อยง่าย
จากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy theory) แบนดูรากล่าวถึงพฤติกรรม
จัดการความเครี ยดอย่างมีประสิทธิภาพจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อบุคคลรับรู้ในความสามารถด้ านนี ้ของตน
(Bandura. 1994: 5) ความเครี ยดตามความหมายของทฤษฎีความเครี ยดและการจัดการความเครี ยด
(Stress and Coping Theory) คือ ความต้ องการหรื อข้ อเรี ยกร้ องจากภายในและภายนอกที่บคุ คล
ประเมินว่าเกิ นกว่าความสามารถที่ ตนมีอยู่ การจัดการความเครี ยดจะมีลักษณะเป็ นกระบวนการ
(process) เริ่ มจากขันประเมิ
้
นตนเอง (primary appraisal) เป็ นการประเมินหรื อรับรู้ ด้วยตนเองใน
สถานการณ์ นนว่
ั ้ าสิ่งที่มีอยู่ (resource) กับสิ่งที่ต้องใช้ (demand) เพื่อแก้ ปัญหามีความแตกต่างกัน
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มากน้ อยเพี ยงใด การจัดการความเครี ยด (coping) เป็ นการแสดงพฤติกรรมหรื อคิดหาวิธีจัดการ
สถานการณ์ การจัดการความเครี ยดมี 2 วิธี คือ แบบมุ่ง จัดการกับอารมณ์ (emotional-focused
coping) เป็ นการควบคุมอารมณ์ หรื อความรู้ สึกทุกข์ใจจากสถานการณ์ นนั ้ และแบบมุ่งจัดการกับ
ปั ญหา (problem-focused coping) เป็ นการคิดทําความเข้ าใจหรื อปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปั ญหา
กระบวนการในขัน้ ต่อมานี เ้ รี ยกว่า secondary appraisal บุคคลตัดสินใจ (judgement) เลือกวิธี
จัดการความเครี ยด (coping strategy) โดยตังคํ
้ าถามประเมินความสามารถของตน (self-efficacy)
ว่า “ตัวเราเองทํ าอะไรได้ บ้าง”เพื่ อควบคุมผลลัพธ์ ที่จะเกิดตามมาจากสถานการณ์ (Lazarus; &
Forkman. 1984: 68-70) การจัดการความเครี ยดมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะการจัดการความเครี ยดได้
ไม่ดี (maladaptive coping) เป็ นความล้ มเหลวจากการใช้ วิธีม่งุ จัดการกับปั ญหาในสถานการณ์ที่เกิน
คาดคิดหรื อใช้ วิธีมงุ่ จัดการกับอารมณ์ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ และลักษณะการจัดการความเครี ยด
ได้ ดี (adaptive coping) เป็ นความเหมาะสมระหว่างวิธีจดั การความเครี ยดกับการควบคุมสถานการณ์
(Chesney; et al. 2006: 422) จากทฤษฎีข้างต้ น การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ย ด (perceived coping-efficacy) หมายถึ ง ความสามารถของบุค คลในการกระทํ า
พฤติกรรมควบคุมสิ่งแวดล้ อมที่คกุ คาม (stress-arousing context) (Bandura. 1997: 11) การรับรู้
ความสามารถของตนอยู่ใ นกระบวนการจัด การความเครี ย ด 2 ระยะ คื อ ระยะตัด สิ น ใจใน
ความสามารถควบคุมผลของสถานการณ์เครี ยด และระยะประเมินว่าตนสามารถกระทําตามวิธีจดั การ
ความเครี ยดที่เลือกได้
แบนดูร ายื น ยัน ว่า การรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การความเครี ย ด (perceived
coping-efficacy) มี บ ทบาทต่อพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง หรื อผู้พิการที่ เ ชื่ อว่าตนเองมี
ความสามารถดูแ ลตนเองทํ าให้ ผ ลการรั กษาพยาบาลดี ขึน้ และระบบภูมิ ค้ ุม กัน ในร่ างกายเพิ่ ม ขึ น้
แบนดูราชีใ้ ห้ เห็นว่าความเชื่อนีท้ ําให้ เกิดความพยายามทุ่มเท ยืนหยัดเผชิญอุปสรรคความเจ็บป่ วย
การปรับตัวหรื อคืนสูส่ ภาพเดิมเมื่อต้ องเผชิญสถานการณ์กดดัน ความล้ มเหลว ความเครี ยด และความ
ทุก ข์ ใ จที่ เ กิ ดขึ น้ ถ้ า บุค คลจัด การความเครี ย ดและรั บ รู้ ว่ า ตนเองสามารถเผชิ ญ ความเครี ย ดหรื อ
อุปสรรคปั ญหาต่างๆไปได้ ก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต (Bandura. 2007: 191-193)
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ กํ า หนดความหมายของการรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การ
ความเครี ยด หมายถึง ปริ มาณความมัน่ ใจในความสามารถของวัยรุ่นที่จะจัดการกับความคิด อารมณ์
และพฤติกรรมของตน เมื่อเผชิญกับผลกระทบด้ านลบจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานการณ์
การเรี ยน ครอบครัว และในสังคม
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การวัดการรั บรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ลีและบอบโก (Lee; & Bobko. 1994: 364) ได้ รวบรวมการวัดการรับรู้ความสามารถของตนมี
4 วิธีคือ 1) การวัดความเข้ มหรื อความมัน่ ใจ เป็ นวิธีการที่นํามาใช้ วดั การรับรู้ความสามารถของตนมาก
ที่สุด ทําได้ โดยการถามผู้ตอบถึงความมั่นใจว่า สามารถปฏิบตั ิงานที่มีความยากเพิ่มขึน้ ได้ เพียงใด
ประเมินระดับความมั่นใจจาก 0 ถึง 1002) การวัดระดับความยาก เป็ นวิธีที่นิยมรองลงมา โดยใช้
คําถามเช่นเดียวกับวิธีแรก แต่คําตอบเป็ น ใช่-ไม่ใช่ (1-0)3) การวัดแบบผสมระหว่างวิธีแรกกับวิธีที่สอง
โดยข้ อคําถามเดียวกันจะให้ ตอบใน 2 ลักษณะทังความมั
้
่นใจและระดับความยาก และ 4) การวัด
ความเข้ มหรื อความมัน่ ใจต่องานที่กําหนด โดยการพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อแล้ วประเมินว่ามัน่ ใจใน
ความสามารถของตนในการจัดการกับสถานการณ์ ที่เผชิญอยู่มากน้ อยเพียงใดในข้ อความนัน้ ด้ วย
มาตรวัดแบบลิเคิร์ต
นพมาศ แซ่เสี ย้ ว (2551) ได้ ใ ช้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดที่เกิ ดจากการทํางาน ครอบครัว และสังคมของผู้ใหญ่วัยกลางคน โดยประเมินการรั บรู้
ความสามารถของตนด้ วยวิธีวดั ความมัน่ ใจต่อสถานการณ์ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ อง แบบวัดมีลกั ษณะเป็ น
ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ จํานวน 21 ข้ อ เป็ นมาตรประเมินรวมค่าประกอบด้ วยมาตร 6 หน่วย จาก
“มั่นใจมากว่าทํ าได้ ” ถึง “ไม่มั่นใจเลยว่าทําได้ ” วิเคราะห์คุณภาพแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่าง 645 คน
เลือกข้ อคําถามไว้ 14 ข้ อ พิสยั ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อระหว่าง .39 ถึง .67 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .85
ต่อมา แบนดูราเสนอเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ว่าต้ องวัดแต่ละข้ อคําถามใน 3 มิติ (Bandura. 2000; 42-45) คือ 1) ระดับความยากง่าย (level)
หมายถึ ง เป้ าหมายที่ ต้ อ งทํ า ให้ บรรลุ ผ ลควรท้ าทายความสามารถของบุ ค คลตามบริ บ ทของ
สถานการณ์หรื อจูงใจให้ แสดงพฤติกรรมออกมา 2) ความทัว่ ไป (generality) หมายถึง กิจกรรมหรื อ
สถานการณ์ เป้าหมายควรเกิดขึน้ ได้ กับกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่จะเชื่อได้ ว่าตนเองมีความสามารถนัน้
และ 3) ความมัน่ ใจ (strength) หมายถึง บุคคลมีความมุง่ มัน่ ตังใจอย่
้
างแน่วแน่ตอ่ ความเชื่อว่ามีทกั ษะ
และความสามารถเพียงพอจะฟั นฝ่ าอุปสรรคยากลําบากนันไปได้
้
โดยสเกลการรับรู้ จะเป็ นทางเดียว
รู ปแบบตัดสินครัง้ เดียว (single-judgement format) ด้ วยมาตรวัด 11 หน่วย ตังแต่
้ 0-10 แต่ละข้ อ
คําถามต้ องวัดความเชื่ อต่อความสามารถตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่มีความยากระดับใดระดับ
หนึง่ และมีความเฉพาะเจาะจงของบริ บทแวดล้ อม
แบบวัด Coping Self-Efficacy Scale (CSES) ถูกพัฒนาโดยเชสนีและคนอื่นๆ (Chesney;
et al. 2006) เมื่อ ค.ศ. 1996 เพื่อใช้ ในการประเมินโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนใน
การจัดการความเครี ยดของผู้ติดเชื อ้ เอชไอวี เชสนีและคนอื่นๆสร้ างข้ อคําถามมาจากทฤษฎี stress
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and coping theory และแบบวัด the Ways of Coping Questionaire โดยมีแบนดูราร่ วมเป็ นที่
ปรึ กษา แบบวัดฉบับเต็มมี 26 ข้ อให้ ผ้ ูตอบรายงานตนเอง ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ 1) การจัดการ
ความเครี ยดแบบมุ่งปั ญหา (use problem-focused coping) จํานวน 12 ข้ อ 2) การควบคุมอารมณ์
และความคิดทางลบ (stop unpleasant emotions and toughts) จํานวน 9 ข้ อ และ 3) การแสวงหา
การสนับสนุนจากเพื่อนกับครอบครัว (get support from friends and family) จํานวน 5 ข้ อ แต่ละข้ อ
ประกอบด้ วย 11 ระดับ เกณฑ์คะแนน “มัน่ ใจว่าทําได้ แน่นอน” ให้ 10 คะแนน “มัน่ ใจว่าสามารถทําได้
ปานกลาง” ให้ 5 คะแนนและ “ไม่สามารถทําได้ แน่” ให้ 0 คะแนน แบบวัดทังชุ
้ ดมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .95เมื่อปี ค.ศ. 2006 เชสนีและคนอื่นๆยังได้ พฒ
ั นาแบบวัด CSES ฉบับย่อ
จํานวน 13 ข้ อ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านจัดการความเครี ยดแบบมุ่งปั ญหาจํานวน 6 ข้ อ มีคา่
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .912) ด้ านควบคุมอารมณ์และความคิดทางลบจํานวน 4
ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .91 และ 3) ด้ านแสวงหาการสนับสนุนจากเพื่อน
กับครอบครัวจํานวน 3 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .80
ข้ อจํากัดสําคัญที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่นําแบบวัด CSES มาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจาก ข้ อคําถาม
เป็ นประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยดทัว่ ๆไป ไม่ได้ เจาะจง
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ความเครี ยด ซึ่งทําให้ ขอบเขตของการเผชิญปั ญหามีได้ หลากหลาย และ
ทดสอบคุณภาพแบบวัดกับกลุม่ ตัวอย่างผู้ชายที่ติดเชื ้อ เอชไอวี เท่านัน้
ดังนัน้ การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วัดการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดด้ วย
แบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นใหม่ตามแนวคิดของแบบดูรา (Bandura. 1997;
2000) แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 11 หน่วย จาก “มัน่ ใจมากที่สดุ ว่าทําได้ ” ถึง “ไม่สามารถทําได้ ” ผู้ตอบ
ที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้มีการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดสูงกว่าผู้ที่
ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจัยการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ
ในประเทศไทย งานวิ จัยของนพมาศ แซ่เ สีย้ ว (2550) ศึกษาการปรั บตัวทางจิ ตสัง คมและ
ลักษณะสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วยั กลางคนจํานวน 645 คน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรั บรู้ ความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดที่ เ กิ ดจากการทํ างาน
ครอบครัว และสังคมเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่สองของคุณภาพชี วิตด้ านครอบครัว ด้ านสังคมและ
ด้ านรวม การรับรู้ความสามารถในการจัดการกับความเครี ยดเพิ่มอํานาจการพยากรณ์คณ
ุ ภาพชีวิตแต่
ละด้ านมากขึ ้นจากปริ มาณที่กลุ่มตัวแปรสถานการณ์เคยทํานาย โดยการมองโลกแง่ดีร่วมกับตัวแปร
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อื่นทํานายการรับรู้ความสามารถจัดการความเครี ยด และการรับรู้ความสามารถจัดการความเครี ยดเข้ า
ร่ วมทํานายคุณภาพชีวิตด้ านรวมและด้ านสังคมได้ ร้อยละ 54.2 และ 48.3 ตามลําดับ ผู้วิจยั สรุปว่า
การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดและการมองโลกแง่ดีเป็ นปั จจัยปกป้องที่ช่วย
ส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวิตของผู้ใหญ่วยั กลางคน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับการวิจยั ของอรพินทร์
ชูชม และคนอื่นๆ (2547) ที่วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สมั พันธ์กบั จิตสํานึกทางปั ญญาและคุณภาพ
ชีวิตของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 3 จํานวน 1,312 คน พบว่า ความสามารถในการแก้ ปัญหามี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิต (คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีความสุข พอใจในชีวิต
มีการเห็นคุณค่าในตนเอง มี ความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีการพัฒนาตนเอง และมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ ) (r= .64, p<.01) และความสามารถในการแก้ ปัญหามีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิต (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .42)
สําหรับวัยรุ่นในต่างประเทศ แซนเดอล์และคนอื่นๆ (Sandler; et al. 2000: 1105) ศึกษาการ
รับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดและปั ญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่บิดามารดาหย่า
ร้ าง กลุม่ ตัวอย่างคือวัยรุ่ นอเมริ กนั อายุ 9-12 ปี จํานวน 356 คน พบว่า วิธีการจัดการความเครี ยดแบบ
ลงมือกระทํามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อปั ญหาสุขภาพจิตผ่านการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยด (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .48 และ .68, p<.01) และจาก การสั ง เคราะห์ ง านวิ จัย
ของ เอ็ดเวิร์ดและคนอื่นๆ (Edwards; et al. 2003: 234) ในประเด็นคุณภาพชีวิตของวัยรุ่ นพิการ
พบว่า ความคิดทางบวกต่อสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น ทําให้
ลดผลกระทบทางลบจากโรคเรื อ้ รังหรื อความพิการ และเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตมากขึ ้นการควบคุม
อารมณ์ แ ละความคิ ด ทางลบเป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการรั บ รู้ ความสามารถตนในการจัด การ
ความเครี ยด
จากงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า วัยรุ่นที่รับรู้ว่าตนมีความสามารถ
ในการจัดการความเครี ยดเป็ นวัยรุ่ นที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุขใจมาก ปรับตัวทางสังคมได้ มากกว่า
วัยรุ่ นที่มีปัญหาการจัดการความเครี ยด ทําให้ คาดได้ ว่า การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดมีความเกี่ยวข้ องทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครัง้ นี ้ โดย
ผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.4 การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดมีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
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ประสบการณ์ ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ในส่วนนี ้เป็ นการประมวลแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยั เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความเกี่ยวข้ อง
ระหว่างประสบการณ์ ทางสังคมและลักษณะทางจิตกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ ประกอบด้ วยสถานการณ์ภายในครอบครัว คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา และสถานการณ์ ภ ายนอกครอบครั ว คื อ การยอมรั บทางสัง คมจากเพื่ อน และการสื่ อสาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ ่ น ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเหตุกบั คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
มากน้ อยเพียงใด
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
การสนับสนุนทางสังคม (social support) ถูกกําหนดความหมายขึ ้นภายใต้ ข้อตกลงเบื ้องต้ น
ว่า คนเราทัว่ ไปต้ องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม จึง
เป็ นสิ่งที่ทกุ คนปราถนา มีความหมายรวมถึง การได้ รับการสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น การแสดงความ
รัก ความสนใจ เอาใจใส่ ให้ กําลังใจ เป็ นต้ น การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารที่สําคัญ เช่น การให้
คําปรึ กษา การประเมินสถานการณ์ให้ ทราบ เป็ นต้ น และการให้ ความช่วยเหลือด้ านวัตถุสิ่งของ เช่น
ช่วยเหลื อด้ านการเงิ น วัส ดุอุป กรณ์ ที่ ต้องการ และที่ พักอาศัยที่ ส ะดวกและปลอดภัยเป็ นต้ น การ
สนับสนุนในความหมายดังกล่าว ถูกเชื่อมโยงกับแนวคิดด้ านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ไม่ว่าบุคคลที่
ต้ องการการสนับสนุนจะอยู่ในสถานการณ์ วิกฤตหรื อไม่ก็ตาม (Cutrona. 1996: 3-4) แนวคิดที่ มี
ความหมายใกล้ ชิดกับการสนับสนุนทางสังคม คือ เครื อข่ายทางสังคม (social network) ซึ่งหมายถึง
ความเกี่ยวข้ องกันทางสังคมที่บคุ คลหนึ่งมีกบั ผู้อื่น ที่คบหาพบประสังสรรค์ด้วยตามปกติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เช่น คนในครอบครัว เพื่อน เป็ นต้ น ยิ่งบุคคลรับรู้ ว่าตนมีคนรอบข้ างให้ ความช่วยเหลือ
เกื ้อหนุนยามต้ องการมากก็จะมีความรู้สกึ เป็ นสุขมากเช่นกัน (Cutrona. 1996: 8)
การให้ ความหมายและการวัดปริ มาณและคุณภาพของการสนับสนุนทางสังคมที่วยั รุ่นได้ รับ
นันก็
้ เป็ นเรื่ องสําคัญ ได้ มีผ้ ปู ระมวลความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้ (Lin; et al. 1986: 17)
สรุปได้ วา่ การสนับสนุนทางสังคม ควรประกอบด้ วย สายสัมพันธ์ จากบุคคลเป้าหมายไปสู่คนรอบด้ าน
ในรู ปของเครื อข่ายทางสังคม โดยอาจวัดได้ ในรูปของจํานวนผู้ใกล้ ชิดที่คอยช่วยเหลือ แต่ที่สําคัญ คือ
คุณภาพของความสัมพันธ์ เหล่านัน้ ต้ องแสดงออกซึ่งความเอื ้ออาทร ความรัก และการช่วยเหลือกัน
เพื่อที่จะบําบัดความต้ องการทางสังคม เช่นความมัน่ คงปลอดภัย การยอมรับเป็ นพวกพ้ อง การส่งเสริ ม
สนับสนุน เป็ นต้ น ตลอดจนปริ มาณการสนับสนุนที่ได้ รับจากฝ่ ายต่างๆด้ วย
วอร์ ธแมน (Worthman.1984: 25-34) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการลด
อุบตั ิการณ์การเกิดเหตุการณ์เครี ยดในชีวิต ทําให้ สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ของบุคคลต่อ
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ภาวะเครี ยด และสามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะเครี ยด ช่วยแก้ ไขความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความรุ นแรงของความเครี ยดกับระดับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้ าที่ของบุคคล สามารถส่งเสริ มการ
เผชิ ญ ภาวะเครี ยดของบุคคลโดยการกระตุ้น ให้ ผ้ ูรับเกิ ดความรู้ สึกมี คุณ ค่าในตนเอง ทํ าให้ บุคคล
เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารเผชิ ญ ความเครี ย ด การได้ รั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จะทํ า ให้ ก ารรั บ รู้ ของบุ ค คลดี ขึ น้
เช่นเดียวกับที่ ครอฟอร์ ด (อ้ อมเดือน สดมณี; และอุษา ศรี จินดารัตน์. 2549: 8; อ้ างอิงจาก Crowford.
1976: 4) เสนอทฤษฎีการดูดซับทางความเครี ยดของการสนับสนุนทางสังคมไว้ ว่า การสนับสนุนทาง
สังคมทําให้ บุคคลเผชิญกับภาวะวิกฤตได้ ง่ายขึ ้น และทําให้ ภาวะวิกฤตนันลดความรุ
้
นแรงลงโดยการ
ได้ รับการสนับสนุนเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสาร ทําให้ บคุ คลรู้สึกว่ามีคณ
ุ ค่าในตนเอง ทําให้ บคุ คลเกิดความ
พยายามในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น การได้ รับการสนับสนุนด้ านอารมณ์ และความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคม ช่วยให้ บคุ คลมีความพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับ ลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984: 245) ที่สรุปว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจะส่งผลต่อการปรับตัว คือ การรับรู้ถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสําคัญต่อ
ความพึงพอใจตนเอง และความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจะช่วย
ป้องกันความเครี ยดและผลกระทบที่เกิดจากความเครี ยด ช่วยลดความรุนแรงของวิกฤตการณ์และเป็ น
แหล่งประโยชน์เพื่อการปรับตัวต่อวิกฤต การสนับสนุนทางสังคมจึงมีส่วนช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
เพื่ อการเพิ่มคุณค่าในตนเอง ทํ าให้ มีอารมณ์มั่นคง และมีความผาสุกในชีวิต ลดความเครี ยดที่อาจ
เกิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต เป็ นการดํ า รงไว้ ซึ่ ง สุข ภาพ การได้ รั บ การยื น ยัน รั บ รองทํ า ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจและ
คาดการณ์การกระทําของบุคคลว่า เป็ นที่ต้องการของสังคม และยังเป็ นตัวรองรับเหตุการณ์ที่เป็ นภาวะ
วิกฤตในชีวิต โดยมีอิทธิพลต่อการตีความเหตุการณ์และการตอบรับทางอารมณ์ของบุคคลทําให้ เกิด
การปรับตัวที่ดีขึ ้น (Pender. 1987)
ในครอบครัว วิธีการที่บิดามารดาปฏิบตั ิในการอบรมเลี ้ยงดูบุตรตังแต่
้ แรกเกิดจนเติบโตเป็ น
วัยรุ่ น ซึ่งบุตรรับรู้การปฏิบตั ิเหล่านันๆ
้ ได้ มีความสําคัญต่อลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของบุตร
อย่างยิ่ง การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุน จัดเป็ นวิธีการเลี ้ยงดูในสังคมไทยที่มีหลักฐานงานวิจยั ว่า
ให้ ผลดีตอ่ จิตใจและพฤติกรรมที่น่าปรารถนาหลายด้ านในเด็ก ส่วนต่างประเทศมีสถิติแสดงว่า การที่
วัยรุ่ นประสบปั ญหาชี วิต เช่น มี อาการเจ็บป่ วยทางจิต มีผลการเรี ยนไม่ดี ต้ องลาออกจากโรงเรี ยน
กลางคัน กลายเป็ นวัยรุ่นที่กระทําผิดกฎหมาย ปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้ถูกระบุว่ามีสาเหตุคือ การขาดการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอจากบิดามารดา การอยู่อาศัยในชุมชนที่เสี่ยง และการได้ รับอิทธิพลด้ านลบ
จากเพื่ อ นร่ ว มวัย ดัง นัน้ การวิ จัย จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นเพื่ อ ทํ าความเข้ า ใจปั จ จัย ปกป้ อง (protective
factors)ที่เป็ นการสนับสนุนจากบิดามารดาในการช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยเสี่ยงมากมายต่อวัยรุ่น
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นวรัตน์ ศรี รัญเพชร (2539: 16-17) อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ ชิดและมีคณ
ุ ภาพของ
ครอบครัวทัว่ ไปประกอบด้ วย 5 ประการ คือ
1) การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัว ความพึงพอใจ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของกันและกัน
เป็ นพื น้ ฐานของความอบอุ่น มั่น คงในครอบครั ว รวมทัง้ หล่ อหลอมสมาชิ ก ให้ มี เ จตคติ ม องสัง คม
ส่วนรวมในแง่ดีด้วย
2) การมีเวลาอยูร่ ่วมกัน ได้ ทํากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันและทุกคนพอใจที่จะทํา
3) การมีพนั ธะต่อความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวร่วมกัน ส่งเสริ มให้ ทกุ คนมีความสุข
ห่วงใยกันและกันอย่างแท้ จริ ง
4) การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็ นอย่างดี มีเวลาพูดคุยกันโดยตรง ไม่เก็บไว้ ในใจหรื อ ไม่
จําเป็ นต้ องรับรู้เรื่ องราวของคนในครอบครัวผ่านบุคคลนอกครอบครัว
5) การมี ศรั ทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้ าจะพบในครอบครั วที่ มีความสัมพัน ธ์ กัน สูง ร่ วม
กิจกรรมทางศาสนาด้ วยกันหรื อมีส่วนจัดตังองค์
้ กรทางศาสนา ทําให้ มีสติ อดทนต่อกัน ให้ อภัยผู้อื่น
ระงับความโกรธและมีวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ดีหรื อเปลี่ยนสถานการณ์ วิกฤตให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ร่วมกันต่อสู้ปัญหา ให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน และร่วมคลี่คลายปั ญหาได้ ในที่สดุ
ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า บิ ด ามารดาที่ ส นับ สนุ น ทางสัง คมแก่ บุ ต ร เป็ นลัก ษณะของครอบครั ว ที่ มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและเป็ นครอบครัวคุณภาพ สําหรับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อาจจะเกิด
สัมพันธภาพที่ไม่ดีกบั บิดามารดาได้ เนื่องจากบิดามารดารู้สึกมึนงง ช็อก ยอมรับไม่ได้ ที่บตุ รของตนมี
ความพิการแต่กําเนิด ต่อมาบางคนจะรู้สึกโกรธ เศร้ า บางคนรู้ สึกผิด กล่าวโทษซึ่งกันและกันรวมทัง้
แพทย์ ทําให้ บิดามารดาไม่คอ่ ยให้ ความร่ วมมือในการรักษาพยาบาลเด็กหรื อขาดประสิทธิภาพการ
เลี ้ยงดูเด็กจนทํ าให้ เด็กไม่ได้ รับความรักการดูแลเอาใจใส่ เล่นด้ วยกันหรื อตอบสนองต่อกันน้ อยกว่า
ครอบครัวทั่วไป ผู้เลี ย้ งดูเครี ยดที่ เด็กมีปัญหาการดูดนมและการออกเสียง ซึ่งบิดามารดาต้ องการ
เวลาเพื่อปรับตัวและยอมรับความจริ งการยอมรับบุตรของบิดามารดาจะมีผลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการจิต
สังคมของเด็กต่อไป (นิรมล พัจนสุนทร. 2547: 551-553) นอกจากนี ้ เมื่อเข้ าสู่ช่วงวัยรุ่ นจะต้ องการ
ความเป็ นอิสระจากบิดามารดามากขึ ้นเพื่อไปเรี ยนรู้สงั คมอื่นภายนอกครอบครัวของตน (ศรี เรื อน แก้ ว
กังวาน. 2539: 336) จึงอาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่และบิดา
มารดาได้ ดังนันในวิ
้ จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สนใจศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในครอบครัว ด้ านการสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดาที่สง่ ผลต่อจิตลักษณะและคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ กําหนดการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา หมายถึง การรับรู้ของวัยรุ่ น
ถึง ปริ มาณการได้ รับความช่วยเหลื อจากบิดามารดาด้ านอารมณ์ (เช่น การพูดให้ กําลังใจ การพูด
ปลอบโยน ความห่วงใยเมื่อวัยรุ่ นถูกเพื่อนรังแก ให้ ความรัก ความเอือ้ อาทร ความเข้ าใจกัน เป็ นต้ น)
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ด้ านข้ อมูลข่าวสารและข้ อมูลย้ อนกลับ และการช่วยเหลือด้ านสิ่งของเมื่อต้ องการหรื อมีปัญหา ทําให้
ตนเองสามารถปรับตัวได้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยและสภาพแวดล้ อม
การวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
สาราซัน และคนอื่นๆ (Sarason; et al. 1983: 129-130) วัดการสนับสนุนทางสังคมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 602 คน ด้ วยแบบวัด Social Support Questionnaire (SSQ) จํานวน
27 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย ตังแต่
้ “พอใจมาก” ถึง “ไม่พอใจมาก” มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บแบบสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ .97 สําหรับประเทศไทย งามตา วนินทานนท์ และคน
อื่นๆ (2545) ได้ นําหลักการวัดการสนับสนุนทางสังคมของนักวิจยั 3 คณะ (Sarason; et al. 1983;
Zimet; et al. 1988; ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ. 2536) มาสร้ างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ประเภทมาตรประเมินรวมค่ามีจํานวนข้ อคําถาม 15 ข้ อ แต่ละ
ข้ อมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” เมื่อนําไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างอายุ 21-49 ปี จํานวน
962 คน มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .86
ส่วนแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนด้ านการเรี ยนจากบิดามารดา ของ งามตา วนินทานนท์
และอุษา ศรี จินดารัตน์ (2551) ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ สุมิตตรา เจิมพันธ์ (2545) มีจํานวน 10 ข้ อ
พิสยั ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .35 ถึง .56 และมีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ .77 เมื่อนํามาใช้ ศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 จํานวน 673 คน มี ค่า
ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .79 ถึง .84 เมื่อทําการวิจยั ช่วงยาวหลายระยะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วัดการสนับสนุนจากบิดามารดาด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมิน
รวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ งเพิ่มเติมจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัวของ
งามตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) และแบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนด้ านการเรี ยนจากบิดา
มารดา ของ งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรี จินดารัตน์ (2551) แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก
“จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่รับรู้การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดาสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจัยการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่เกี่ยวกับจิตลักษณะ
มีงานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบหลายเรื่ องแสดงผลว่าวัยรุ่ นทัว่ ไปที่รายงานว่า
ได้ รับการสนับสนุนจากบิดามารดาของตนมาก เป็ นผู้ที่มีคะแนนมากกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ใน
เรื่ องของความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเอง ความสุขทางจิตใจ เป็ นต้ น โดยในประเทศไทย
งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรี จินดารัตน์ (2551) ได้ ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตาม
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แนวปฏิรูปการศึกษา สภาพแวดล้ อมทางครอบครัว และโรงเรี ยน ที่มีตอ่ ความสุขใจและพฤติกรรมการ
เรี ย นของนัก เรี ยนระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายจํ านวน 673 คน พบว่า ความสุข ใจได้ รับ อิท ธิ พ ล
ทางตรงจากปั จจัยเชิงเหตุด้านสัมพันธภาพในครอบครัว (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .30, p<.05)
ในต่างประเทศวอยดานอฟและดอนเนลลี่ (Voydanoff; & Donnelly. 1999) ทําการศึกษาบิดามารดา
และบุตรวัยรุ่นอเมริ กนั จํานวน 922 ครอบครัว บุตรมีอายุ 10-17 ปี พบว่า พฤติกรรมของบิดามารดาใน
การสนับสนุนบุตรด้ านการติดตามทราบความเคลื่อนไหวของวัยรุ่ นเมื่ออยู่นอกบ้ านเป็ นตัวทํ านาย
ความรู้สกึ เป็ นสุขของวัยรุ่นได้ (ค่าเบต้ าเท่ากับ .15)
ในกลุ่มคนพิการก็ให้ ผลสอดคล้ องกับวัยรุ่ นทั่วไป ว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิต เช่น พิทกั ษ์ ทองสุข (2548) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการอายุ 21-25 ปี ที่สญ
ู เสียแขนและหรื อขาจํานวน 187 คน พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมเข้ าทํานายคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้ เป็ นลําดับแรกและร่วมทํานายความแปรปรวนได้ ร้อย
ละ 38.2 (p<.01) ส่วนงานวิจยั ในต่างประเทศสนับสนุนว่าการได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูอย่างอบอุ่นจาก
บิดามารดา เป็ นปั จจัยที่ ช่วยบรรเทาอารมณ์ ทางลบของวัยรุ่ น ได้ ดังปรากฎในงานวิจัยที่ศึกษาเชิ ง
ปริ มาณเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอเมริ กันอายุ 11-18 ปี ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าจํานวน
56 คน กับวัยรุ่นที่มีโรคเรื อ้ รังจํานวน 120 คน วัยรุ่ นไม่มีโรคเรื อ้ รังจํานวน 116 คน (Topolski; et al.
2005: 25-32) เก็บข้ อมูลด้ วยแบบวัดคุณภาพชีวิตวัยรุ่น (YQOL-R) พบว่าวัยรุ่นที่มีใบหน้ าผิดปกติมี
คุณภาพชีวิตด้ านการรับรู้ตนเอง (sense of self) ด้ านสิ่งแวดล้ อม/วัฒนธรรม (environment/culture)
และด้ านคุณภาพชีวิตทัว่ ไป (general quality of life) น้ อยกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีโรคเรื อ้ รัง ในขณะที่ วัยรุ่นที่
มีใบหน้ าผิดปกติและมีโรคเรื อ้ รังมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มี
โรคเรื อ้ รัง (p<.025) แสดงว่าวัยรุ่ นที่มีใบหน้ าผิดปกติอาจได้ รับการสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ใกล้ ชิดจาก
ครอบครัวทดแทนคุณภาพชีวิตด้ านอื่นส่วนงานวิจยั คุณภาพของพาเทลและโรส (Patel; & Ross.
2003: 471-480)ที่ทําการศึกษาประสบการณ์ปากแหว่งเพดานโหว่ของผู้ใหญ่อเมริ กาใต้ จํานวน 20 คน
ที่ได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขความผิดปกติแล้ วพบว่า ครอบครัวรู้สึกเสียใจมาก สะเทือนใจและค่อยๆยอมรับ
ความพิ ก ารของสมาชิ ก ในครอบครั ว แต่บิ ด ามารดาและสมาชิ ก คนอื่ น ในครอบครั วจะพยายาม
หลีกเลี่ยงประเด็นสนทนาเรื่ องปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ให้ ข้อมูลรู้ สึกว่าบิดามารดาจะเลี ้ยงดูตนเอง
แตกต่างจากพี่น้องคนอื่นในลักษณะการทุม่ เทความรักเอาใจใส่และการปกป้องมากเกินไป ผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนใหญ่จะยอมรับและสนับสนุนการรักษาพยาบาลที่ดีที่สดุ หากตนเองมีบตุ รที่ปากแหว่งเพดานโหว่
แต่ผ้ ูให้ ข้อมูลบางคนไม่ต้องการจะมี บุตรเพราะอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและชีวิตสมรสใน
อนาคต
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วิสซินกีและคนอื่นๆ (Wyszynki; et al. 2004: 185-191) ศึกษาสิ่งแวดล้ อมครอบครัวของเด็ก
อาเจนติน่าที่มีปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่อายุเฉลี่ย 6 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็ นบิดามารดาของเด็กที่มี
ปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่จํานวน 165 คน และบิดามารดาของเด็กปกติ จํานวน 180 คน เก็บข้ อมูล
ด้ วยแบบสอบถาม Moos Family Environmental Scale พบว่า ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ไม่มีผล
ต่อลักษณะครอบครัวของเด็ก ครอบครัวของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่มีความกลมเกลียวในครอบครัว
เด็กพึ่งตนเองได้ และบริ หารจัดการครอบครัวแบบองค์กร (organization) มากกว่าครอบครัวของเด็ก
ปกติน อกจากนี ้ ครอบครั ว ของเด็ ก ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ยัง มี ค วามขัด แย้ ง ในครอบครั ว น้ อ ยกว่ า
ครอบครัวของเด็กปกติ (p<.001) ผู้วิจยั สรุปว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ประเภทใดก็ตามรับรู้ความ
ขัดแย้ ง ระหว่างวัยรุ่ น กับบิดามารดาของตนน้ อยกว่าวัยรุ่ น ทั่วไป ผลการศึกษาเช่นนี ส้ อดคล้ องกับ
งานวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณนาของชาพาโดส (Chapados. 2000: 27-38) ที่ศกึ ษาประสบการณ์ชีวิตของ
วัยรุ่ นแคนาเดียนปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่อายุ 15-17 ปี จํานวน 10 คน พบว่า บิดามารดาเลี ้ยงดู
วัยรุ่นแบบปกป้องมากเกินไปทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างกัน
นอกจากนี ้ มีงานวิจยั จํานวนหนึ่งศึกษาปั จจัยเชิงผลของการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา พบผลสอดคล้ องกันว่า วัยรุ่นที่รับรู้ว่าตนได้ รับการสนับสนุนจากบิดามารดาของตนในปริ มาณ
มากเท่าใด ก็มีปรับตัวทางจิตสังคมได้ ดีจากผลกระทบของความผิดปกติอย่างชัดเจนบนใบหน้ าและ
กะโหลกศีรษะ (Campis; et al.1995: 65) การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดมาก
และมีอาการซึมเศร้ าน้ อย ดังปรากฏในการศึกษาของโมเชอร์ และเพโลว์ (Mosher; & Prelow. 2007:
883) ในวัยรุ่ นอเมริ กันอายุ 13-19 ปี จํานวน 243 คน พบว่า การมีส่วนร่ วมระหว่างวัยรุ่ นกับมารดา
(maternal involvemet) มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ผ่านวิธีการจัดการความเครี ยดแบบลงมือกระทํา (active coping) (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .504
และ .329, p<.001) วิธีการจัดการความเครี ยดแบบลงมือกระทํามีอิทธิพลทางอ้ อมต่ออาการซึมเศร้ า
ผ่านการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด (ค่าสัมประสิทธิ์ อิท ธิ พ ลเท่ากับ .459
และ .504, p<.001) และการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่า งวัย รุ่ น กับ มารดามี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด (ค่าสัมประสิทธ์อิทธิพลเท่ากับ .369, p<.001)
จากงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า วัยรุ่นที่รับรู้ว่าตนได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามาก เป็ นวัยรุ่นที่ปรับตัวทางจิตสังคมดีและมีความสามารถใน
การจัดการความเครี ยดมากกว่าวัยรุ่ นที่ได้ รับการสนับสนุนจากบิดามารดาน้ อย สรุปได้ ว่า วัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ที่รับรู้ ว่าตน ได้ รับการสนับสนุนจากบิดามารดาทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึกและด้ าน
การรักษาพยาบาลมาก มีความขัดแย้ งกับบิดามารดาน้ อย เป็ นผู้ที่จดั การกับปั ญหาการปรับตัวทางจิต
สัง คมได้ ดี และมี คุณภาพชี วิตมากทํ าให้ คาดได้ ว่า การสนับสนุน จากบิดามารดามีความเกี่ ยวข้ อง

54
ทางบวกกับการรับรู้ ความสามารถในการจัดการความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครัง้ นี ้และการ
รับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดอาจจะเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างการสนับสนุน
จากบิดามารดากับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพโดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.5 การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ผลการวิจัยการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ในครอบครัว
ผู้วิจยั พบว่า มีผลการวิจยั จํานวนหนึ่งสนับสนุนว่าวัยรุ่ นที่มีปัญหาการยอมรับทางสังคมใน
กลุ่มเพื่อนจะได้ รับการช่วยเหลือและให้ คําปรึกษาจากบิดามารดาของตน ฮันต์และคนอื่นๆ (Hunt; et
al. 2007: 304-311) ศึกษาการรับรู้ของบิดามารดาจํานวน 129 คน เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่นปากแหว่ง
และหรื อเพดานโหว่อายุ 8-18 ปี และวัยรุ่ นทัว่ ไปจํานวน 96 คน พบว่าบิดามารดารายงานว่าวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ถกู เพื่อนล้ อเลียนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ (p<.001) โดยเด็กที่ถกู เพื่อน
ล้ อเลียนจะมีความพึงพอใจใบหน้ าตนเองน้ อยกว่าวัยรุ่ นทั่วไป (p<.001) และ มีความวิตกกังวลกับ
ปั ญหาพฤติกรรมมากกว่าวัยรุ่ นทัว่ ไป (p<.01 และ p<.001 ตามลําดับ)ก่อนหน้ านี ้ ซไนเดอร์ และคน
อื่นๆ (Snyder; et al. 2005: 548-555)ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบิดาหรื อมารดา
กับการรายงานตนเองของวัยรุ่ นอเมริ กันอายุ 14-18 ปี ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ
จากกลุม่ ตัวอย่าง 64 คู่ (128 คน) พบว่า การรับรู้ของบิดาหรื อมารดาเกี่ยวกับการปรับตัวทางจิตสังคม
ด้ านปั ญหาการเรี ยนและด้ านความสัม พันธ์ กับเพื่อนของบุตรวัยรุ่ นมีความสัม พันธ์ ทางบวกกับการ
รายงานตนเองของวัยรุ่นอย่างมีนยั สําคัญ (r=0.27-0.87, p<.01)
จากงานวิจยั สองเรื่ องข้ างต้ น จะเห็นว่าบิดามารดารับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับวัยรุ่ น
ได้ สอดคล้ องกับการรับรู้ ของตัววัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เอง ไคล์นและคนอื่นๆ (Klein; et al. 2006:
590-597) ได้ ศึกษาเจาะลึกลักษณะการเลีย้ งดูของมารดาต่อบุตรวัยรุ่ นอเมริ กันที่มีความผิดปกติบน
ใบหน้ าและกะโหลกศีรษะอายุ 9-14 ปี จํานวน 9 คน แบ่งเป็ น วัยรุ่นหญิง 5 คน และวัยรุ่ นชาย 4 คน
เก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ พบว่าการเลี ้ยงดูของมารดามี 4 ประเด็น ที่เกี่ยวข้ องคือ ความวิตกกังวล
ของมารดา ความเข้ มแข็งของบุตรวัยรุ่ น พฤติกรรมเชิงรุกของมารดา (proactive maternal behavior)
และบทบาทของความผิ ด ปกติ ต่ อ ชี วิ ต ครอบครั ว มารดาจะเอาใจใส่ แ ละปกป้ องบุต รวัย รุ่ น จาก
ผลกระทบของความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพื่อนกับ
วัยรุ่ น บุตรแยกตัวออกจากสังคม และเข้ าร่ วมกิ จ กรรมได้ จํากัด ในขณะเดียวกัน มารดาพยายาม
สนับสนุนความเป็ นอิสระและปรับตัวทางจิตสังคมเพื่อให้ วยั รุ่นเข้ มแข็งและมองตนเองด้ านบวก
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ผลการวิจัยข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่า บิดามารดาของวัยรุ่ นที่รับรู้ ว่าบุตรไม่ได้ รับการยอมรั บจาก
เพื่อนวัยรุ่น มีความขัดแย้ งกับเพื่อน และตกอยู่ใต้ อิทธิพลกดดันของเพื่อนมาก บิดามารดามักเข้ าไปมี
บทบาทสนับสนุนให้ วยั รุ่นสามารถปรับตัวได้ เหมาะสมและดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทําให้ คาดได้ ว่าการ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาน่าจะมีอิทธิ พลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนของ
วัยรุ่น โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.6การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการ
ยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ตามแนวคิดทฤษฎี ด้านการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization approach) วัยรุ่ นจะสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้ ดีมากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในวัยเด็ก ช่วงวัยรุ่นจะเริ่ มสนใจเพศตรงข้ าม
ต้ องการความเป็ นอิสระจากบิดามารดา กลุม่ เพื่อนร่วมวัยมีอิทธิพลสูงต่อลักษณะจิตใจและพฤติกรรม
ของบุคคลวัยรุ่น เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่นมักเอาอย่างเพื่อนที่คบหาใกล้ ชิด เป็ นวัยที่มีความรู้สึกไว
ต่อการวิพากษ์ วิจารณ์ หรื อการประเมินจากบุคคลรอบข้ างและมีความต้ องการผูกสัมพันธไมตรี กบั ผู้อื่น
มาก กลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมจะมีความจงรักภักดี ยอมรับค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจด้ วยความเต็ม
ใจทําให้ ร้ ู สึกอบอุ่นใจและกล้ าแสดงความขัดขืนผู้ใหญ่ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาน. 2539: 336) การมี
ปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนช่วยส่งเสริ มพัฒนาการทางสังคม เข้ าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ ้น วัยรุ่ นจะสังเกต
จากปฏิกิริยาของกลุ่มเพื่อนว่ายอมรับหรื อไม่ยอมรับ เพื่อนํามาปรับปรุงและเลียนแบบกันภายในกลุ่ม
เพื่อน (Smetana; et al. 2006: 269; Kerr; et al. 2003: 402-403) ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มี
โอกาสประสบปั ญหาถูกเพื่อนประณามหรื อตังชื
้ ่อล้ อเลียนทําให้ ส่งผลกระทบต่อความรู้ สึกของวัยรุ่ น
อย่างมาก จนไม่อยากไปโรงเรี ยนและแยกตัวออกจากเพื่อน (นิรมล พัจนสุนทร. 2547: 551)
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงให้ ความหมายของการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนในการ
วิจยั นี ้ ว่าหมายถึง การที่วยั รุ่ นรับรู้ ว่าเพื่อนให้ ความไว้ วางใจ สนิทสนมกลมเกลียว คบหาสมาคม ให้
ข้ อมูลข่าวสารซึง่ กันและกัน มีเครื อข่ายของกลุม่ เพื่อนเพื่อทํากิจกรรมในโรงเรี ยนและสังคมร่วมกัน
การวัดการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน
ฮาเตอร์ สร้ างแบบวัดHarter Self-Perception Profiles for Children (SPPC; Harter.1985)
และแบบวัด Self-Perception Profiles for Adolescents (SPPA; Harter. 1988) เพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อมโนทัศน์เกี่ยวกับตนของเด็กและวัยรุ่น SPPA แบ่งออกเป็ น 8 องค์ประกอบได้ แก่ การยอมรับ
ทางสังคม (Social Acceptance) ความสามารถทางการกีฬา (Athletic Competence)ความสามารถ
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ด้ า นการเรี ย น (Scholastic Competence) รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก (Physical Appearance)
ความสามารถด้ านการทํางาน (Job Competence) ความดึงดูดใจเพศตรงข้ าม (Romantic Appeal)
การกล้ าแสดงออก (Behavioral Conduct) เพื่อนสนิท (Close Friendship) คุณค่าในตนเองโดยรวม
(Global Self-Worth) แบบวัดด้ านการยอมรับทางสังคมมีจํานวนข้ อคําถาม 6 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นมาตร
ประเมินรวมค่าประกอบ 4 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของแบบวัด SPPA ด้ านการยอมรับทางสังคมเท่ากับ .84 แบบวัดนี ้ถูกนําไปใช้ อย่างกว้ างขวาง
ในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นทั่วไปและวัยรุ่ นกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กปั ญญาเลิศ (gifted adolescent) วัยรุ่ น
บกพร่องทางกายและการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วัดการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมิน
รวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ งเพิ่มเติมจากแบบวัด Self-Perception Profile for Adolescents ด้ าน social
acceptanceของฮาเตอร์ (Harter. 1985) แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ ง
เลย” ผู้ตอบที่ ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้ที่รับรู้ การยอมรับทางสัง คมจากเพื่อนสูงกว่าผู้ที่ไ ด้
คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจัยการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อนที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
เกรคาและโลเปซ (Greka; & Lopes. 1998: 83-94) ทําการศึกษาวัยรุ่ นอเมริ กนั 250 คน
เกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเข้ าสังคม พบว่า การยอมรับทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
วิตกกังวลในการเข้ าสังคม (r=.52, p<.001) การยอมรับทางสังคมเป็ นตัวทํานายลําดับแรกของความ
วิตกกังวลด้ านสังคมแบบหลีกหนีและแบบคิดแง่ร้ายของวัยรุ่นหญิง โดยอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อย
ละ 43 และ 37 ตามลําดับ งานวิจยั ของกรี คาและคนอื่นๆ (Greca; et al. 2001: 131-143) ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ น
จํานวน 250 คน พบว่า ผู้ที่แยกตัวออกจากกลุม่ เพื่อนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าผู้ที่ได้ รับการ
ยอมรับจากเพื่อนอย่างมีนยั สําคัญ (p<.05)
งานวิจยั ในประเทศไทยของ วิภาวรรณ ลิขิตเลิศลํ ้า (2551) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
จํานวน 239 คน พบว่า การมีส่วนร่วมในสังคมและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและบุคคล
อื่น ความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิต (r=.49 และ .22, p<.01) การมีส่วนร่ วมในสังคมมี
ประสิทธิภาพทํานายคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุได้ สงู สุด (ค่าเบต้ าเท่ากับ .378, p<.01) สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ ประพิศ จันทร์ พฤกษา (2537) ที่ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ และ
การมีส่วนร่ วมสังคมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 205 คน พบว่า การมีส่วนร่ วมใน
สังคม มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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การศึกษาของ ฐิ ติมา กุลอัชชะกิจ (2543) เกี่ยวกับการยอมรับทางสังคมด้ านการทํางานของคนพิการ
จํานวน 59 คน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับทางสังคม คือ การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม ระดับ
ของความพิการ และประเภทของศูนย์ฟืน้ ฟูอาชีพ
นอกจากการยอมรั บทางสัง คมจะมี อิท ธิ พ ลต่อคุณ ภาพชี วิตของวัยรุ่ น ทั่วไปและผู้สูง อายุ
ผู้วิจยั ยังพบความสัมพันธ์เช่นนี ้ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้วย สเตราส์และคนอื่นๆ (Strauss; et al.
2007: 96-103) ศึกษาการถูกตีตราในวัยรุ่ นอเมริ กันที่ใบหน้ าผิดปกติอายุ 11-18 ปี จํานวน 185 คน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นวัยรุ่ นชายและมีความผิดปกติแต่กําเนิดโดยรายงานตนเองด้ วยแบบวัด
คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพเกี่ ยวกับความผิดปกติบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ (YQOL-FD) พบว่า
วัยรุ่ นมีประสบการณ์ถกู ตีตราจากเพื่อนค่อนข้ างบ่อยในช่วง 1 สัปดาห์หรื อ 1 เดือนก่อนให้ ข้อมูล โดย
ถูกเพื่อนจ้ องมองมากที่สดุ รองลงมาคือ เพื่อนมาพูดคุยด้ วยและทะเลาะวิวาท ผลการวิจยั ลักษณะนี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั เชิงคุณภาพของ พาเทลและโรส (Patel; & Ross. 2003: 471-480) ที่ศึกษา
ประสบการณ์ปากแหว่งเพดานโหว่ของผู้ใหญ่อเมริ กาใต้ จํานวน 20 คน ที่ได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขความ
ผิดปกติแล้ ว เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลอายุ 18-25 ปี เป็ นผู้ชาย สถานภาพโสด สีผิวขาว
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็ นนิ สิ ตนักศึกษา มี ภ าวะปากแหว่ง และหรื อเพดานโหว่ข้างเดี ย ว
เคยเข้ า รั บการผ่าตัด ครั ง้ ล่าสุดเมื่ ออายุ 3 เดือ นถึ ง 8 ขวบ และไม่ มี ความผิ ดปกติอื่น ร่ วมด้ วย ผล
การศึกษาพบว่ า ผลกระทบจากปากแหว่ ง เพดานโหว่ ทํ าให้ ขาดเรี ย นบ่อยและความสัม พัน ธ์ ไ ม่ดี
ระหว่างเพื่อนกับตนเอง ผู้ให้ ข้อมูลบางคนรู้ สึกไม่มนั่ ใจและไม่พึงพอใจใบหน้ าตนเองระหว่างคบหา
เพื่อนต่างเพศหรื อคูร่ ัก
จากการประมวลงานวิจยั จํานวนหนึ่งพบว่า การที่เพื่อนไม่ยอมรับทางสังคมมีผลต่อความ
พึงพอใจใบหน้ าของตน ความวิตกกังวล และปั ญหาการคบเพื่อน ตรงกันข้ ามกับวัยรุ่นที่ถกู ยอมรับจาก
กลุม่ เพื่อนมาก จะมีการคบเพื่อนในทางสร้ างสรรค์ ปรับตัวทางจิตสังคมได้ ดี ดังปรากฎในผลวิจยั เช่น
ฮันท์และคนอื่นๆ (Hunt; et al. 2006: 598-605) เห็นสอดคล้ องว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพื่อน
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการทําหน้ าที่ทางจิตสังคม (psychosocial functioning) ของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ โดยศึกษาวัยรุ่นไอริ ชที่มีปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่อายุ 8-21ปี จํานวน 160 คนและ
วัยรุ่ นทัว่ ไปจํานวน 113 คน เมื่อวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้ นพบว่า การถูกล้ อเลียนเป็ นตัวทํานายปั ญหา
พฤติกรรมและจิตใจของวัยรุ่ น (ค่าเบต้ าเท่ากับ 0.304, p<.001) และการศึกษาของสเตราส์และเฟน
สัน (Strauss; & Fenson. 2005: 14-18) ได้ สงั เคราะห์บทความเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีของผู้ป่วยใบหน้ า
และกะโหลกศีรษะผิดปกติ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในช่วงวัยรุ่นมีความสําคัญมาก โดยเพื่อน
ผู้ป่ วยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ด้ ว ยกัน จะพึ่ ง พาอาศัย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กัน ส่ ว นเพื่ อ นร่ ว ม
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ห้ องเรี ยนและครู เป็ นแรงบันดาลใจให้ ใช้ ชีวิตอย่างคนทัว่ ไป รวมทังให้
้ การสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อถูก
จ้ องมอง ล้ อเลียน ขาดเรี ยนไปผ่าตัดและถูกเพื่อนรังแก
สรุ ปว่าหลักฐานจากงานวิจยั ในต่างประเทศ ให้ ผลที่สอดคล้ องกันว่า การยอมรับจากเพื่อน
การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์กบั เพื่อน และการสนับสนุนจากเพื่อนในทางที่เหมาะสม เหล่านี ้อาจ
เป็ นปั จจัยเชิงเหตุที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและทําให้ วยั รุ่ นมีปัญหาการปรับตัว
น้ อ ยลงด้ ว ย อาจแสดงว่ า วัย รุ่ น ที่ รั บ รู้ ว่ า ตนได้ รั บ การยอมรั บ ทางสัง คมจากเพื่ อ นที่ มี พ ฤติ ก รรม
เหมาะสมมากเท่าใด ก็ มีคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพมากเท่านัน้ กล่าวคือ การยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อนน่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ และการยอมรับจากเพื่อนอาจจะเป็ นตัวแปร
คั่น กลางระหว่ า งการสนับ สนุน จากบิ ด ามารดากั บ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพ โดยผู้ วิ จัย กํ า หนด
สมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.7การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ

สุขภาพ

การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ กั บ ผู้ ป่ วยวั ยรุ่ นกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น

เบียนเวนนู (งามตา วนินทานนท์;และคนอื่นๆ. 2544: 42; อ้ างอิงจาก Bienvenu, 1970: 2627) ได้ ให้ ความหมายของคําว่า “การสื่อสาร”คือ การที่คนทัว่ ไปแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความหมาย
ในเรื่ องต่างๆ เมื่อต่างฝ่ ายต่างพยายามที่จะเข้ าใจทัศนะของกันและกัน การสื่อสารเป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สึก ทัศนคติ ความเป็ นจริ ง ความเชื่อ และความคิดระหว่างบุคคลหลายคนที่อาศัยอยู่
ร่ วมกัน การสื่อสารไม่ได้ เกิดจากการใช้ คําพูดเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากการฟั งเสียงสัญญาณ
ต่างๆ การแสดงสี หน้ า การใช้ ภาษาท่าทาง การสัม ผัส การใช้ สัญ ลักษณ์ โดยผู้ส่งสารและผู้รับสาร
สามารถทราบความหมายได้ สรุ ปว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความหมายรวมถึงความมุ่งหมาย
ทังหมดที
้
่จะทําให้ บคุ คลมีอิทธิพลต่อกันและกันได้
ปั ญหาและข้ อขัดข้ องที่พบบ่อยในการสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ได้ แก่ การขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลกรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยและ
ญาติ บุคลากรทางการแพทย์ พูดให้ ข้อมูลมากเกินไป การไม่เข้ าใจในปั ญหาและความกังวลใจของ
ผู้ป่วยอย่างแท้ จริ ง การสื่อสารทางเดียวกับผู้ป่วย การไม่ให้ ความสําคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้ป่วย และการชีแ้ นะเพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ กับผู้ป่วย ดังนัน้ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” เป็ นหนทาง
หนึง่ ที่จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับปั ญหาและความกังวลของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งจะช่วย
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ให้ บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถธํารงไว้ ซงึ่ สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ทําให้ ทกุ ฝ่ ายมีความสุขในการ
ให้ และรับบริ การในสังคมยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยความคาดหวัง (ชิษณุ พันธุ์เจริ ญ; และจรุ งจิตร์ งาม
ไพบูลย์. 2552:19)
แอคเคอร์ แมน (Ackerman. 2007: 13-21) กล่าวว่า การสื่อสารที่ดีระหว่างทันตแพทย์และ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นสามารถเกิดขึ ้นได้ 2 แนวทาง คือ
1) การซักประวัติเบื ้องต้ น เช่น สอบถามข้ อมูลทัว่ ไป สาเหตุหลักของการมารับการรักษา
เป็ นต้ น และการเก็ บ รวมรวมข้ อมู ล รายละเอี ย ดของผู้ ป่ วยเช่ น ลั ก ษณะจิ ต สั ง คม สถานะการ
เจริ ญเติบโต ประวัติครอบครัว การรักษาทันตกรรมที่ผ่านมาและประวัติทางการแพทย์ เป็ นต้ น เพื่อให้
คําวินิจฉัย ประเมินแรงจูงใจและความคาดหวังของผู้ป่วย ตลอดจนวางแผนการรักษาที่เหมาะสมแก่
ผู้ป่วย
2) ก่อนการรักษาทันตกรรมจัดฟั นอาจให้ ผ้ ปู ่ วยเซ็นต์ใบยินยอม (informed consent) ก่อน
โดยมีรายละเอียดชี ้แจง แผนการรักษา ผลการรักษาที่คาดว่าจะได้ รับภายหลัง การรักษาทางเลือกอื่น
ความเสี่ ยงหรื อผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ และโอกาสความสํ าเร็ จในการรั กษา ซึ่งทัน ตแพทย์ ควร
อธิบายและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ร่วมซักถามเสนอความคิดเห็น
การสื่ อ สารทางการแพทย์ มี ห ลายประเภทและควรเลื อ กใช้ ให้ เ หมาะสมสํ า หรั บ แต่ ล ะ
สถานการณ์ การสื่อสารที่ใช้ บ่อยทางการแพทย์มี 3 ประเภท ได้ แก่ 1) การให้ ความรู้ หรื อการแนะนํา
โดยตรง (direct guidance) หรื อการให้ สขุ ศึกษา (health education) เป็ นการสรุปเนื ้อหาสันๆให้
้ ผ้ มู า
รับบริ การได้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ อาจใช้ สื่อประกอบหรื อผู้ฟังมีหลายคน 2) การแนะนําล่วงหน้ า
(anticipatory guidance) เป็ นการให้ ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับผู้รับบริ การในอนาคตทังด้
้ านการ
ป้องกันและเฝ้าติดตาม และ 3) การให้ การปรึกษา (counseling) เป็ นกระบวนการสื่อสาร ซึ่งยึดหลัก
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง เน้ นการสื่ อสารสองทาง ส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับบริ การมีความเข้ าใจที่ชัดเจนเกี่ ยวกับ
ปั ญหาและความกังวลของตน สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บางอย่างของเขาได้ ผู้ให้ บริ การต้ องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ขัน้ สูงในการสื่อสาร (ชิษณุ พันธุ์เจริ ญ.
2551: 4-5)
แนวคิดในการสื่อสารทางการแพทย์แบบการให้ การปรึ กษา สามารถสรุปหลักสําคัญสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ได้ 8 ข้ อ (ชิษณุ พันธุ์เจริญ; และจรุงจิตร์ งามไพบูลย์. 2552:34-41) ดังนี ้
1. ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง แนวคิดการดูแลแบบเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (patient-centered
healthcare) หมายถึง การเข้ าใจความเป็ นมนุษย์หรื อบุคลากรการแพทย์พยายามมองความเจ็บป่ วย
ด้ วยมุมมองเดียวกับผู้ป่วยทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย บุคลิกภาพและประเภทแพทย์เฉพาะทางส่งผล
ต่อคุณ ภาพการดูแ ลรั กษาและความสัม พัน ธ์ ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย ผลของการดูแลผู้ป่วยเป็ น
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ศูนย์กลางทําให้ ผ้ ปู ่ วยเครี ยดลดลง แพทย์ทําหน้ าที่ดีขึ ้น ผู้ป่วยมีความดันเลือดปกติและเข้ ารับบริ การ
ทางการแพทย์มากขึ ้น (Bower; & Mead. 2007: 468-469) การดูแลผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางมี 5 ด้ าน คือ
(Mead; & Bower. 2000: 1087; Stewart; et al. 1995: 1428)
1) มุม มองชี วจิตสัง คม (biopsychosocial perspective) ระหว่างมุม มองบุคลากร
การแพทย์ตอ่ โรคร่วมกับมุมมองผู้ป่วยต่อความเจ็บไข้ ได้ ป่วย
2) ผู้ป่วยเป็ นมนุษย์ (patient as person) เน้ นทําความเข้ าใจบริ บทของผู้ป่วยแต่ละคน
ที่แตกต่างกันไป
3) แบ่ง ปั น อํ านาจและความรั บผิ ดชอบ (sharing power and responsibility)
ปรับเปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยให้ เป็ นลักษณะมีส่วนร่วมซึ่ง
กัน (mutual participation) อํานาจตัดสินใจ วางแผนการรักษาร่วมกัน
4) ความสัมพันธ์ ระหว่างการรักษา (therapeutic alliance) บรรยากาศความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรการแพทย์กบั ผู้ป่วยช่วยให้ ผลการรักษาดีขึ ้นได้
5) แพทย์เป็ นมนุษย์ (doctor as person) ความคิดอารมณ์ความรู้ สึกของแพทย์จะมี
อิทธิพลต่อการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย
2. เป็ นผู้รั บ ฟั ง ที่ ดี คื อ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูป่ วยและญาติไ ด้ พูด และแสดงความคิด เห็ น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความเชื่อและความรู้ที่มีมาแต่เดิม นอกจากนี ้ควรให้ ความใส่ใจใน
เรื่ องราวที่ผ้ ปู ่ วยและญาติเล่า โดยใช้ ทกั ษะต่างๆและแสดงออกว่ากําลังฟั งและให้ ความสําคัญในสิ่งที่
เขาพูด เช่น ทักษะทวนซํ ้า ทักษะเงียบ ทักษะสรุปความ การสบตา การพยักหน้ า เป็ นต้ น
3. การสื่อสารแบบสองทาง การพูดคุยกับผู้ป่วยและญาติควรมีลกั ษณะสนทนาด้ วคําถาม
ปลายเปิ ดและคําพูดที่ไม่มีลกั ษณะชี ้นําหรื อสรุ ปเอาเอง เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยเล่าเรื่ องราวด้ วยตนเอง
จากนัน้ อาจใช้ ทกั ษะทวนซํ ้า สรุปความ และคําถามกระตุ้นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
4. ให้ ความสําคัญกับความรู้ สึกของผู้ป่วยและญาติ โดยอาจเริ่ มการสนทนาด้ วยคําถาม
เกี่ยวกับความรู้สกึ ก่อน แล้ วสะท้ อนอารมณ์หรื อความรู้สกึ ของผู้ป่วยเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยรับรู้ว่ามีคนสนใจและ
ยินดีชว่ ยแก้ ไขปั ญหา
5. สร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี เป็ นกระบวนการต่อ เนื่ อง ตัง้ แต่การทักทายอย่า งเป็ นกัน เอง
แนะนําตนเอง พูดคุยเรื่ องทั่วไป หรื อเรื่ องที่ อยู่ในความสนใจของผู้ป่วย ควรสร้ างความสัมพันธ์ ที่ ดี
ระหว่างกันตลอดการพูดคุย ระหว่างปฏิบตั งิ าน จนเสร็จสิ ้นการรักษา
6. ระวังคําพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น คําข่มขู่ต่อว่า เสียดสี ดุดา่ หรื ออบรมสัง่ สอน ควรใช้
คําพูดที่แสดงความห่วงใย ความหวังดี และให้ กําลังใจกับผู้ป่วย
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7. ทําความเข้ าใจกับปั ญหาและความกังวลใจของผู้ป่วยและญาติให้ ชดั เจนก่อนเสนอแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา
8. ส่งเสริมการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง โดยกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยหาแนวทางของตนเอง พูดชมเชย
ในสิ่งที่เหมาะสมแก้ ไขสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยเข้ าใจคลาดเคลื่อนไป และเสนอทางเลือกที่ผ้ ปู ่ วยสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้
การสื่อสารทางการแพทย์ยงั ควรให้ เหมาะสมกับลักษณะของผู้ป่วยวัยรุ่ น ซึ่งสิ่งที่ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่ น
อยากได้ รับจากบุคลากรทางการแพทย์เวลาพูดคุยกันนัน้ อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ (2551: 86) กล่าวว่า
คือ
- การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ วา่ จะแตกต่างจากผู้ใหญ่
- ให้ โอกาสแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง โดยไม่ดว่ นตัดสินว่าผิดหรื อถูก
- ให้ เกียรติในการคุยเสมอว่าเป็ นผู้ใหญ่คนหนึง่
- ถ้ าจะดุหรื อกล่าวตักเตือน ให้ พดู เฉพาะพฤติกรรมในเรื่ องนันให้
้ ตรงประเด็น
- คุยกันในบรรยากาศดีๆ สบายๆ ไม่กดดัน
- คุยกันได้ หลายเรื่ องอย่างสนุกสนาน และยอมรับในความแตกต่าง
- เป็ นที่ปรึกษาได้ ในยามที่ต้องการ
- ไม่วนุ่ วาย เจ้ ากี ้เจ้ าการหรื อบีบบังคับ
การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ในการศึกษาครัง้ นี ้ หมายถึง การที่
ผู้ป่วยวัยรุ่ นรับรู้ว่า แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ผู้ให้ การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ ให้ ความรู้
คํ า แนะนํ า เปิ ดโอกาสให้ ซัก ถาม เคารพสิ ท ธิ ผ้ ูป่ วย และแสดงออกด้ ว ยวาจาสี ห น้ า ท่ า ทางที่ เ ป็ น
ปฏิสมั พันธ์ในเชิงบวกระหว่างกัน
การวัดการสื่อสารระหว่ างบุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยวัยรุ่น
การดูแลผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางสามารถประเมินได้ หลายรูปแบบ เช่น วัดเจตคติของแพทย์ วัด
คุณภาพการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และวัดพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นเป็ นต้ น แต่ควรให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นผู้
รายงานโบเวอร์ และมี ้ดสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางจํานวน 16 เรื่ อง พบว่า
มีแบบวัดหลากหลาย แต่ยงั ไม่มีแบบวัดการสื่อสารระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วยตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลาง (Bower; & Mead. 2007: 470) ผู้วิจยั จึงสร้ างแบบวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กบั ผู้ป่วยมาใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างครัง้ นี ้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นด้ วยแบบ
วัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึน้ โดยอาศัยหลักการวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากร
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ทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยของโบเวอร์ มี ้ด และสจ๊ วต (Bower; & Mead. 2007; Stewart. 1995) แต่ละข้ อ
คําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่าแสดงว่า เป็ นผู้มี
การสื่อสารที่ดีกบั บุคลาการทางการแพทย์สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ผลการวิจั ยการสื่ อ สารระหว่ า งบุ คลากรทางการแพทย์ กั บ ผู้ ป่ วยวั ย รุ่ นที่เ กี่ ยวกั บ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วย พบว่า
พฤติกรรมของบุคลกรทางการแพทย์เป็ นตัวทํานายความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วย ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วย และความพึงพอใจการรักษา งานวิจยั ในประเทศไทยของ ศิ
ริ นทรา ทองมี (2548) ศึกษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้ วยการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้ าในโรงพยาบาลรัฐ
พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์และพยาบาลทํานายความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนเข้ ารับ
การผ่าตัดรักษา (ค่าเบต้ าเท่ากับ .789, p<.01) เช่นเดียวกับ งานวิจยั ของศุกลรัตน์ อิงชาติเจริ ญ
(2551) ศึ ก ษาผู้ ป่ วยอายุ 18-60 ปี ที่ เ ข้ ารั บ การผ่ า ตัด และระงั บ ความรู้ สึ ก ในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 280 คน พบว่า ผู้ป่วยมีความไว้ วางใจในทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้ การผ่าตัด
และระงับความรู้ สึกแตกต่างกันตามสุขภาพจิตและสัมพันธภาพกับทีมแพทย์และพยาบาลที่ให้ การ
ผ่าตัดและระงับความรู้สกึ (p<.001)
ในต่างประเทศ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สะท้ อนมุมมองต่อการสื่อสารทางการแพทย์ ที่
เกิ ดขึน้ ระหว่างเข้ ารั บ การรั กษาพยาบาลทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ โดยงานวิ จัย ชาติพัน ธุ์ วรรณนา
(Ethnography) ของชาพาโดส (Chapados. 2000: 27-38)ทําศึกษาประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นปาก
แหว่งและหรื อเพดานโหว่แต่กําเนิด ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นวัยรุ่ นแคนาเดียนหญิงและชายจํานวน 10 คนอายุ
15-17 ปี ที่เข้ ารับการรักษาในคลินิกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์
วัยรุ่ นพบว่า วัยรุ่นรู้สึกไม่พอใจเจตคติและพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ท่าทีเย็นชาห่าง
เหิน ไม่ให้ วยั รุ่ นมีส่วนร่ วมตัดสินใจหรื อวางแผนในการรักษา และขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน โดย
วัยรุ่นไม่ได้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ของตนเองและขันตอนการรั
้
กษาผ่าตัดที่ผ่านมาหรื อ
ในอนาคต วัยรุ่ นบางคนเคยได้ รับการปฏิบตั ิเหมือนเช่น “ผู้ป่วยทั่วไป” และบางคนได้ รับคําอธิ บาย
ขันตอนการรั
้
กษาอย่างละเอียด
อย่า งไรก็ ตาม จากผลการสัง เคราะห์ ง านวิ จัย เกี่ ย วกับผู้ที่ ใ บหน้ าผิ ดปกติข องมูราเดี ย น
(Mouradian. 2001: 257-258) พบว่าการติดตามประเมินสภาพจิตใจหลังผ่าตัดช่วยให้ แพทย์เข้ าใจ
มองด้ านบวกและมี ความสัมพันธ์ อันดีต่อผู้ป่วยซึ่ง มีความสําคัญอย่างยิ่งกับชีวิตผู้ป่วย ผู้ป่วยต้ อง
เผชิญสถานการณ์การดูแลรักษาที่ใช้ ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานและหลายขันตอนการรั
้
กษา เช่น การ
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ดมยาสลบ การผ่าตัดซํ ้าหรื อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครัง้ เป็ นต้ น ทําให้ เกิดผลกระทบต่อ
ความรู้ สึกของผู้ป่วย ข้ อค้ นพบนี ส้ อดคล้ องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของพาเทลและรอส (Patel; &
Ross. 2003: 471-480) ที่ศกึ ษาประสบการณ์ปากแหว่งเพดานโหว่ของผู้ใหญ่อเมริ กาใต้ อายุ 18-50 ปี
จํานวน 20 คนที่ ได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขความผิดปกติแล้ วเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์
เนื ้อหา (content analysis) พบว่าผู้ให้ ข้อมูลเห็นว่าบุคลากรการแพทย์มีผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง
มากที่สุด รองมาคือ เจตคติต่อปากแหว่งเพดานโหว่ ความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ความ
เข้ าใจว่าปากแหว่งเพดานโหว่สามารถผ่าตัดแก้ ไขได้
จากการประมวลงานวิจยั ในต่างประเทศสองเรื่ องเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคลาการทาง
การแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นที่รับรู้บรรยากาศเย็นชาระหว่างการรักษาพยาบาล ไม่เข้ าใจภาษาและท่าทาง
ของบุคลากรทางการแพทย์ มีเจตคติไม่ดีตอ่ กันมาก จะยิ่งรู้สกึ อึดอัด ให้ ความร่วมมือการรักษาน้ อยลง
ผู้วิ จัย คาดว่ า ในทางตรงกัน ข้ า ม การสื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่ า งบุค ลากรทางการแพทย์ กับ ผู้ป่ วยวัย รุ่ น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐาน
การวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยที่ 1.8การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นมีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ประเภทปากแหว่ งเพดานโหว่ กับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่ถือเป็ นความผิดปกติในช่องปากที่บง่ บอกถึงสภาวะสุขภาพ
ช่องปากของวัยรุ่ นกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาในครัง้ นี ้ ความผิดปกติของโครงสร้ างใบหน้ าและการสบฟั น
ของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สามารถทํานายแนวโน้ มความรุ นแรงของความผิดปกติในอนาคตได้
โดยการพิจารณาจากประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่ อายุของผู้ป่วยเมื่อเข้ ารับการผ่าตัดศัลยกรรม
และเทคนิคการรักษาที่ใช้ หากวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ไม่ได้ รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นใน
ระยะชุดฟั นผสมและมีการหดรัง้ ของรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าภายหลังการทําศัลยกรรมจะเกิดปั ญหา
การสบฟั นรุนแรงมากขึ ้นในระยะชุดฟั นถาวร เช่น ความผิดปกติของฟั นในบริ เวณที่อยู่ชิดกับรอยแยก
ฟั นสบไขว้ ฟั นหน้ าหมุน และฟั นสบเปิ ด เป็ นต้ น ความผิดปกติมากน้ อยเพียงใดขึ ้นกับประเภทของ
ปากแหว่งและเพดานโหว่ ปากแหว่งและเพดานโหว่แบ่งจําแนกตามตําแหน่งของรอยแหว่ง ได้ เป็ น 2
ประเภท คือ (สมรตรี วิถีพร. 2537: 25, 43-45)
1) ปากแหว่งและเพดานโหว่ด้านเดียว (unilateral cleft lip and cleft palate) มักเกิดทาง
ด้ านซ้ ายมากกว่าด้ านขวา อาจพบร่วมกับการมีกระดูกเบ้ าฟั นโหว่ (alveolar bone cleft) ฟั นหน้ าบาง
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ซี่หายไปแต่กําเนิดหรื อถูกถอนเนื่องจากขึ ้นผิดตําแหน่งเกิดฟั นหน้ าสบไขว้ (anterior crossbite) ฟั น
หลังอาจมีการสบฟั นปกติ
2) ปากแหว่งและเพดานโหว่สองด้ าน (bilateral cleft lip and cleft palate) ตําแหน่ง
ขากรรไกรบนส่วนหน้ าอาจยื่นมาทางด้ านหน้ ามากกว่าปกติหรื อบิดเบี ้ยวไปทางใดทางหนึ่ง ฟั นซึ่งอยู่
ติดกับช่องโหว่มกั หายไปหรื อมีรูปร่างความผิดปกติ ผู้ป่วยประเภทนี ้มักมีฟันสบไขว้ ทงบริ
ั ้ เวณฟั นหน้ า
และฟั นหลัง
ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพียงด้ านเดียวน่าจะมีความผิดปกติของใบหน้ า
และกะโหลกศีรษะรุนแรงน้ อยกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน จารุ ณี รัตนยาติกลุ และสุปราณี
เทวินบุรานุวงศ์ (2547: 365) กล่าวว่า การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นเพียงอย่างเดียวให้ ผลการรักษาที่
ดีกว่าในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ในขณะที่ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านควรได้ รับ
การรั ก ษาทางทัน ตกรรมจัด ฟั น ร่ ว มกับ การทํ า ศัล ยกรรมตกแต่ ง กระดูก ขากรรไกร(orthognathic
surgery)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั แบ่งประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ตามนิยามปฏิบตั ิการและคําวินิจฉัย
ของทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟั น

สุขภาพ

ผลการวิจัยที่พบว่ าประเภทปากแหว่ งเพดานโหว่ มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตด้ าน

ฮันต์และคนอื่นๆ (Hunt; et al. 2005: 274-285) สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเด็ก
ปากแหว่งเพดานโหว่จํ านวน 64 เรื่ อง พบว่าประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่มี ความสัม พัน ธ์ กับ
แนวคิดเกี่ ยวกับตน ความพึงพอใจใบหน้ า ซึมเศร้ า ความผูกพัน ปั ญหาการเรี ยนรู้ และความสัมพันธ์
ทางสัง คมทัง้ ในกลุ่ ม เพื่ อ นวั ย รุ่ น และครอบครั ว ดัง เช่ น งานวิ จัย ของมอสทอฟสกี แ ละคนอื่ น ๆ
(Mostofsky; et al. 2006: 9-10) สนับสนุนว่าวัยรุ่นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่เห็นได้ ชดั เจนบนใบหน้ ามี
แนวโน้ มต้ องการเข้ ารับการรักษาผ่าตัดและจัดฟั นเพื่อแก้ ไขรูปหน้ าและช่องปากให้ สามารถเข้ าสังคมมี
เพื่อนคบหา และเพศตรงข้ ามสนใจมากขึ ้น งานวิจยั ของไวย์ซินสกีและคนอื่นๆ (Wyszynski; et al.
2005: 188) ชี ้ให้ เห็นว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีสมั พันธภาพในครอบครัวน้ อย ขัดแย้ ง
กันมาก และพึ่งตนเองน้ อยกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (p<.001) ส่วนแซงค์และคนอื่นๆ
(Sank; et al. 2003: 165-171) ทําการศึกษาพบว่าประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นตัวทํานาย
สําคัญของการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมและอาการซึมเศร้ าของมารดาวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่
ยิ่งวัยรุ่นมีปากแหว่งเพดานโหว่ที่เห็นได้ ชดั เจนภายนอกมารดาจะรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมากและ
มีอาการซึมเศร้ าน้ อย
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นอกจากนี ้ โดมิอะโนและคนอื่นๆ (Domiano; et al. 2007: e287) ได้ ศกึ ษาคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของเด็กวัยรุ่ นอเมริ กันปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่ประเภทต่างๆจํานวน 104 คน ด้ วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่และอายุของเด็กร่วมกันทํานายคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.01) โดยเด็กเพดานโหว่อย่างเดียวมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตมากกว่าเด็กปากแหว่งและเพดานโหว่ในช่วงอายุ 2-7 ปี แต่เมื่ ออายุ 8-12 ปี เด็กปากแหว่งและ
เพดานโหว่มีคณ
ุ ภาพชีวิตมากกว่าเด็กเพดานโหว่อย่างเดียว นอกจากนี ้ จากการศึกษาเกี่ ยวกับการ
จัดการความเครี ยดของครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ประเภทต่างๆ ของคาเมอร์ และคนอื่นๆ
(Kramer; et al. 2008: 580) ศึกษาพบว่า ครอบครัวของเด็กปากแหว่งและเพดานโหว่อายุ 5-6 ปี
จํ านวน 147 คนมี ก ารจัดการความเครี ยดสูง กว่ าเด็ก ปากแหว่ง หรื อ เพดานโหว่อย่างใดอย่า งหนึ่ง
(p<.05)
จากตัวอย่างผลการวิจยั ข้ างต้ นนี ้ อาจกล่าวได้ ว่า ตัวแปรประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่มี
ความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความพึงพอใจใบหน้ าตนเอง ความสัมพันธ์ทางสังคมและคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีทงปากแหว่
ั้
งและเพดานโหว่ จึงคาดได้ ว่าวัยรุ่นที่
มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกันน่าจะมีแบบจําลองความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยเชิงเหตุกับ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 2 ค่า เฉลี่ ย เและขนาดความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่ใช้ อธิ บายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียวและกลุม่ วัยรุ่นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน มีความแตกต่างกัน
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ลัก ษณะทางชี ว สัง คมและภูมิ ห ลัง ของวัย รุ่ น นับ เป็ นปั จ จัย เชิ ง เหตุอี ก กลุ่ม หนึ่ง ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ในการประมวลผลการวิจยั พบว่า ลักษณะด้ านนี ้ของบุคคลเป็ น
ตัวแปรอิสระที่ มีความสําคัญต่อตัวแปรตามเป็ นลําดับรองเมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวแปรอิสระหลักกลุ่ม
ต่างๆ ที่กล่าวไปแล้ ว
เพศกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จากการประมวลเอกสารเกี่ ยวกับเพศและคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากจํานวนหนึ่ง มี
หลักฐานชัดเจนว่า เพศเป็ นปั จจัยเชิงเหตุของสุขภาพและการดูแลสุขภาพ โดยผู้หญิงรับรู้ ว่าสุขภาพ
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ช่องปากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและเข้ ารับการ
รักษาทางทันตกรรมมากกว่าผู้ชาย (Inglehart; Silverton; & Sinkford. 2002: 115)
ผลการวิจัยที่พบว่ าเพศมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ซไนเดอร์ และคนอื่นๆ (Snyder; et al: 2005: 551) ได้ ศกึ ษาวัยรุ่ นอเมริ กนั ปากแหว่งเพดาน
โหว่อายุ 14-18 ปี จํานวน 64 คน พบว่าวัยรุ่ นเพศหญิงและเพศชายมีศกั ยภาพด้ านการทํากิจกรรม
(activities competence) และด้ านสังคม (social competence) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 3.45 และ 6.37;p<.05 และ p<.01 ตามลําดับ) ส่วนงานวิจยั ของมาร์ คสั สัน
และคนอื่นๆ (Marcusson; et al: 2002b: 19)ได้ ศกึ ษาพบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 19-29 ปี
จํานวน 68 คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจช่องปากและใบหน้ าของตนเอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r=0.3p<.05) วัยรุ่ นเพศหญิงพึงพอใจภาพลักษณ์ตนเองน้ อยกว่าเพศชาย
ต่อมา ผลการศึกษาลักษณะนี ้ยังพบในการศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากของวัยรุ่ นบราซิล
อายุ15-16 ปี จํานวน 1,675 คน โดยโอลิเวราและเชลแฮม (Oliveira; & Sheiham. 2004: 26) ได้ ทํา
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบลอจิสติก ผลการวิจยั พบว่า เพศของวัยรุ่ นทํานายคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพช่องปากอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยเพศหญิงรับรู้ ผลกระทบทางลบของสุขภาพ
ช่องปากต่อคุณภาพชีวิตมากกว่าเพศชายคิดเป็ น 1.22 เท่า นอกจากนี ้ ล็อกเกอร์ (Locker. 2007a:
348) ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นแคนาเดียนที่ฟันได้ รับอุบตั ิเหตุจํานวน 370 คน
พบว่า เพศของวัยรุ่ นทํานายความแปรปรวนของผลกระทบด้ านการทําหน้ าที่และด้ านจิตสังคมได้ ร้อย
ละ 10.3 (p<.01) อีกทัง้ แกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 40) ยังได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของเพศหญิงและชาย ในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 10-16 จํานวน 3,195 คน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า วัยรุ่ นเพศชายมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงกว่าวัยรุ่ น
เพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.001)
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั คาดว่ากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นวัยรุ่นเพศหญิงน่าจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่นเพศชาย
ระดับเศรษฐกิจของครอบครั วกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิ จในครอบครั วมีส่วนสําคัญมากในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
เนื่องจากการรักษาที่ต้องใช้ ระยะเวลานานมีคา่ ใช้ จ่ายตามมา เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทาง
เป็ นต้ น ทํ าให้ ผ้ ูป่วยจํานวนมากขาดความต่อเนื่องในการรักษาหรื อเกิดภาระหนีส้ ิน ความเครี ยดใน
ครอบครัวและขาดความมัน่ คงทางการเงิน (สุธีรา ประดับวงษ์ . 2550:295) ครอบครัวที่ฐานะการเงินดี
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สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อมู ล ข่ า วสารสุข ภาพ เลื อ กบริ โ ภคอาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพช่ อ งปาก และจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลได้ มากกว่าครอบครัวฐานะยากจนกว่า (Abegg. 2006: 93-94) จากการสํารวจคนไทยที่
มีปากแหว่งเพดานโหว่เมื่อ พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนพิการกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่
หรื อจํานวนร้ อยละ 87 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีรายได้ น้อย ฐานะยากจนทําให้ อาจขาดโอกาส
เข้ าถึงการผ่าตัดเย็บรอยโหว่ การรักษาทันตกรรมจัดฟั นและการฝึ กพูด
ในการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์วดั ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวมาจากงานวิจยั ของ งามตา
วนิ น ทานนท์ และคนอื่ นๆ (2545) ซึ่งเก็ บข้ อมูล กลุ่ม ตัวอย่างนักเรี ยนวัยรุ่ น คนไทย การวัดระดับ
เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ของวัย รุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่พิ จ ารณาจากปริ ม าณรายได้ ทัง้ หมดของ
ครอบครัวต่อเดือนแบ่งเป็ น 3กลุม่ คือ 1,000-7,000 บาท 7,001-29,920 บาท และ ตังแต่
้ 29,921 บาท
ขึ ้นไปเทียบเคียงกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้ จ่ายเงินรายได้ นนแบ่
ั ้ งเป็ น 3กลุ่ม คือ 2-4 คน 5-6
คน และตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ น้อยแต่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวใช้ จ่ายเงิน
รายได้ ม ากจัดเป็ นครอบครั ว ที่ มี ร ะดับ เศรษฐกิ จ ตํ่ า (ระดับ เศรษฐกิ จ ตํ่ า สุดมี ค ะแนนเป็ น 1) ส่ ว น
ครอบครัวที่มีปริ มาณรายได้ มากแต่มีจํานวนสมาชิกในครัวครัวใช้ จ่ายเงินรายได้ น้อยจัดเป็ นครอบครัว
ที่มีระดับเศรษฐกิจสูง (ระดับเศรษฐกิจสูงสุดมีคะแนนเป็ น 9)

สุขภาพ

ผลการวิจัยที่พบว่ าระดับเศรษฐกิจของครอบครั วมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตด้ าน

โดมิอาโนและคนอื่นๆ (Domiano; et al. 2007: e287) ได้ ศกึ ษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่อายุ 2-12 ปี พบว่า จํ านวนสมาชิกในครอบครั วและรายได้ ต่อปี ของ
ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างสามารถร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (ค่าเบต้ าเท่ากับ 0.28 และ 0.23 ตามลําดับ; p<.05)ส่วนงานวิจยั ของโอลิเวราและเชลแฮม
(Oliveira; & Sheiham. 2004: 26) พบว่าระดับชนชันทางสั
้
งคมของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นบราซิลทํานาย
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยวัยรุ่นที่อยู่ในชนชันทาง
้
สังคมตํ่าจะรับรู้ผลกระทบทางลบจากสุขภาพได้ มากกว่า 1.27 เท่าของวัยรุ่นที่ชนชันทางสั
้
งคมสูงกว่า
จากผลการวิจยั ทัง้ 2 เรื่ องข้ างต้ นแสดงว่าครอบครัวที่มีรายได้ น้อยและมีผ้ อู าศัยอยู่ร่วมกันหลายคนจะ
ได้ รับผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ มากและมีจํานวนสมาชิกในครอบครั ว
น้ อย
นอกจากนี ้ ล็อกเกอร์ (Locker. 2007a: 348) ศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น
แคนาดาที่ ฟั นได้ รั บอุบัติเ หตุจํ านวน 370 คน พบว่ารายได้ ของครอบครั วและจํ า นวนสมาชิ กใน
ครอบครัวทํานายความแปรปรวนของผลกระทบด้ านการทําหน้ าที่และด้ านจิตสังคมได้ ร้อยละ 5.3 และ
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13.5 ตามลําดับ (p<.001) ล่าสุด แกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 40) ได้ ศึกษา
เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นที่มีระดับเศรษฐกิจต่างกัน ในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ
10-16ปี จํานวน 3,195 คน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า วัยรุ่ นที่มีระดับเศรษฐกิจ
ปานกลางและสูงมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงกว่าวัยรุ่ นที่มีระดับเศรษฐกิจตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p<.001)งานวิจยั ในประเทศไทยของ นพมาศ แซ่เสี ้ยว (2550)ได้ ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่
วัยกลางคนจํานวน 645 คน พบว่า ผู้ใหญ่ที่มีระดับเศรษฐกิจสูงเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านครอบครัว
และด้ านสังคมมากกว่าผู้ใหญ่ที่มีระดับเศรษฐกิจตํ่า
จากตัวอย่างงานวิจยั ข้ างต้ น จะเห็นว่าระดับเศรษฐกิจของครอบครัวน่าจะมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพช่องปาก ผู้วิจยั จึงใช้ ตวั แปรนี ้เป็ นหนึ่งในตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้โดย
คาดว่าวัยรุ่นที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า พิจารณาจากปริ มาณรายได้ ทงหมดของครอบครั
ั้
วต่อ
เดือนน้ อยร่วมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก น่าจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปากน้ อยกว่า
วัยรุ่นที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
ดัง นัน้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย จะใช้ ตัว แปรเพศ และระดับ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว เป็ น
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่คาดว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพแตกต่างกัน โดยผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 3 วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า
เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่นที่มีลกั ษณะตรงข้ าม

ทฤษฎีปฏิสังสรรค์ เชิงสัญลักษณ์ ทางสังคมวิทยา
ในการวิจยั ระยะที่ 3 การวิจยั เชิงคุณภาพครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์
(symbolic interactionism) ในทางสังคมวิทยา เกี่ ยวกับ 1) แนวคิดการประกอบสร้ างทางสังคม
(social constructionism) 2) แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม (socialization) และ3) แนวคิดการ
พัฒนาการมโนภาพเกี่ ยวกับตน (self-concept)มาใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี ้
1) แนวคิดการประกอบสร้ างทางสังคม: การสร้ างความหมายทางสังคมให้ แก่ “ความ
เป็ นจริง”
แนวคิดการประกอบสร้ างทางสัง คมมี ความเชื่ อว่า สิ่ง ที่เ รี ยกว่า “ความเป็ นจริ ง” (reality)
ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้ วแล้ วรอการค้ นพบ แต่ในทางตรงกันข้ าม ความเป็ นจริ งนัน้ เป็ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึน้ มา
(constructed) โดยมนุษย์ มี โลกแวดล้ อมรอบตัวอยู่ 2 ระดับ ระดับแรก คือ โลกทางกายภาพ
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(physical world) ซึง่ เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เช่น พื ้นดิน ท้ องฟ้า แม่นํ ้า ต้ นไม้ เป็ นต้ น และอีกระดับมีชื่อ
เรี ย กหลายอย่า ง เช่น โลกทางสัง คม (social world) สิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (symbolic
environment) หรื อความเป็ นจริ งทางสังคม (social reality) เป็ นต้ น โลกนี ้เกิดจากการทํางานของ
สถาบันต่างๆในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน ศาสนา ที่ทํางาน รัฐ และสื่อมวลชน (กาญจนา แก้ ว
เทพ. 2545: 258)
สําหรับคําสําคัญในแนวคิดนี ้คือ คําว่า "ความเป็ นจริง" (reality) อันหมายถึงโลกแห่งสังคม
หรื อโลกแห่งสัญลักษณ์ที่หอ่ หุ้มแวดล้ อมคนอยู่ คําว่า "ความเป็ นจริง" มี 4 มิติ ได้ แก่ (กาญจนา แก้ ว
เทพ. 2545: 263)
มิตทิ ี่ 1 ความเป็ นจริ งเป็ นการให้ นิยามต่างๆแก่สงั คม (dominant source of definition) เช่น
ความสุขคืออะไร สุขภาพที่ดีต้องเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
มิตทิ ี่ 2 ความเป็ นจริ งเป็ นภาพลักษณ์ (image) ทางสังคมของปั จเจกบุคคลกลุม่ สังคมต่างๆ
เช่น ทัศนะที่บคุ คลธรรมดามีตอ่ ผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ ภาพลักษณ์ระหว่างแพทย์กบั พยาบาลและ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็ นต้ น
มิตทิ ี่ 3 ความเป็ นจริ งเป็ นค่านิยมที่แสดงออกมา (value) เช่น การเชื่อมโยงระหว่างความดี
กับความชัว่ เข้ ากับความขาวและความดําเป็ นต้ น
มิตทิ ี่ 4ความเป็ นจริ งเป็ นบรรทัดฐานสําหรับการตัดสิน (normative judgement) เช่น สังคม
ใช้ อะไรเป็ นเกณฑ์บรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าใครเป็ นคนพิการบ้ างเป็ นต้ น
ตัว อย่ า งเช่ น บุค คลสองคนที่ อ ยู่ ใ นสถานการณ์ เ ดี ย วกั น จะแสดงพฤติ ก รรมหรื อ มี ก าร
ตอบสนองที่แตกต่างกัน เนื่องจาก “โลกทางสังคม” แตกต่างกัน เช่น ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน
เป็ นต้ น ทําให้ ความเป็ นจริ งต่อสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์นนถู
ั ้ กสร้ างขึ ้นมาและมีความหมายที่แตกต่าง
กันออกไป หรื อแม้ แต่กรณี ที่บุคคลยังไม่เคยสัมผัสกับ “ โลกทางกายภาพ” อย่างจริ งเลย ก็สามารถ
สร้ างโลกทางสังคมเกี่ ยวกับความเป็ นจริ งเรื่ องนัน้ ผ่านทางการมีปฏิ สัม พันธ์ กับผู้อื่น ในสังคม เมื่ อ
เชื่อมโยงแนวคิดนี ้มาสู่ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมตามทัศนะของมี ้ด (George Herbert Mead)
ซึ่งเป็ นนักคิดคนสําคัญของทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) จะอธิบายได้
ว่าบุคคลหนึ่งมิได้ ถูกผู้อื่นกระทํา (passive) หรื อสร้ างความจริ งมารอบล้ อมตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว แต่
บุคคลนัน้ จะมี ลกั ษณะกระทํ า (active) และได้ ใช้ เนือ้ หาหรื อสื่อมาสร้ างสิ่งแวดล้ อมของตนเองด้ วย
เช่นเดียวกัน (กาญจนา แก้ วเทพ. 2545: 259-261)
คําอธิบายแนวคิดเรื่ องการสร้ างความหมายทางสังคมของความเป็ นจริง มี 2 ทัศนะ คือ
ทัศนะที่ 1 การอธิบายด้ วยแนวคิดภาษาศาสตร์ ภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างแนวคิด
(concept) เกี่ยวกับความเป็ นจริ ง เมื่อเราเห็นโลกทางกายภาพจะใช้ ภาษาเรี ยกความเป็ นจริ งนันตาม
้
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ความคิด โลกทางกายภาพแตกต่างกันทําให้ เกิดโลกทางสังคมและเกิดระบบภาษาที่ตา่ งกัน จากนัน้
เมื่อใช้ ภาษาที่ตา่ งกันก็จะเกิดประสบการณ์กบั ความเป็ นจริงต่างกัน
ทัศนะที่ 2 การอธิ บายด้ วยทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม จากคําถามหลัก 3 ประเด็นคือ บุคคล
สร้ างความหมาย (make sense) กับโลกรอบตัวอย่างไร บุคคลสร้ างและปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันของ
ตนได้ อย่างไรและ บุคคลสามารถกระทําสิ่งต่างๆได้ โดยปริ ยายแบบไม่ต้องหยุดคิดหรื อหยุดตังสงสั
้ ยได้
อย่างไร จากทฤษฎีสามารถอธิบายได้ ว่าคลังแห่งความรู้ทางสังคม (stock of social knowledge)ของ
บุคคลเกิดจากการจัดหมวดหมู่และจัดเก็บอยู่ในรูปของภาษา แล้ วนํามาเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ภาษากับ
ความเป็ นจริ งทําให้ ได้ ลกั ษณะรูปธรรมหรื อภาษาใหม่ ๆ
เมื่ อสถาบันทางสัง คมหรื อผู้คนในสัง คมได้ ประกอบสร้ างหรื อนิยามความจริ ง ขึน้ มา แล้ ว
ถ่ า ยทอดอย่ างเป็ นกระบวนการไปสู่แต่ล ะบุคคล นิ ยามดัง กล่าวจะกลายเป็ น "แผนที่ ท างจิ ตใจ"
(mental maps) ช่วยชี ้ทิศทางความเกี่ยวข้ องระหว่างสิ่งต่างๆ ลักษณะความคาดหวัง แบ่งแยก แผนที่
ความเป็ นไปได้ ความปกติ และการยอมรับจากสังคม
สุขภาพเป็ นการประกอบสร้ างของสังคมในมานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้วิจยั ศึกษาการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเกิดโรคหรื อความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับแนวคิดสุขภาพ
เป็ นสิ่งที่สงั คมสร้ างขึ ้นมา (health as social construction) เพื่ออธิบายกระบวนการนําไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ จากมุมมองมานุษยวิทยาการแพทย์ว่า
สุขภาพไม่ใช่สิ่งที่มีสาระดํารงอยู่แล้ วอย่างตายตัว ตรงกันข้ าม “สุขภาพ” เป็ นสิ่งที่สงั คมเข้ ามากําหนด
ความหมายขึ ้นเพื่อการสื่อความกันด้ วยการสร้ างแนวคิดขึ ้นมาอธิบายประสบการณ์ที่เป็ นนามธรรมให้
สามารถเข้ าใจระหว่างกันได้ “สุขภาพ” ในความหมายร่ วมกันของแต่ละสังคมนัน้ แม้ จะมีหลักการที่
เห็นพ้ องต้ องกันว่าสุขภาพที่ดีพงึ ต้ องการคืออะไร แต่ก็มิได้ หมายความว่าความหมายของการมีสขุ ภาพ
ดีมีเพียงชุดเดียว ทังนี
้ ้ การนิยามความหมายย่อมแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒ นธรรมของปั จ เจกบุ ค คลนัน้ ด้ ว ย สุ ข ภาพจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สัง คมกํ า หนดขึ น้ ตามค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมและมีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนอย่างมาก
ความหมายของการเจ็บป่ วยในมุมมองทางสังคมถูกพิจารณาและให้ ความหมายที่แตกต่าง
กัน ดังข้ อเสนอของริ ชาร์ ด ไลแบน (Lieban. 1977. อ้ างอิงจาก โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2551: 8-9)
ว่าสังคมให้ ความหมายของความเจ็บป่ วยใน 3 ลักษณะสําคัญคือ ความเจ็บป่ วยคือการลงโทษทาง
สังคม (illness as social sanction) ความเจ็บป่ วยคือการเบี่ยงเบนทางสังคม (illness as deviance)
และ ความเจ็บป่ วยเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงสภาวะของสังคมนัน้ (illness as indicator of social performance)
ความหมายเหล่านี ้สะท้ อนโดยนัยว่า ความเจ็บป่ วยในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมนันไม่
้ ได้ เป็ นเรื่ อง

71
ของความผิดปกติของทางร่างกายและจิตใจ แต่การแสดงออกของอาการผิดปกติที่ปรากฏกับบุคคลนัน้
เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ ทางสังคมที่ผิดปกติจากบรรทัดฐานที่สังคมวางเอาไว้ ระบบความเชื่ อ
จารี ตประเพณี กฏเกณฑ์ทางสังคม ศีลธรรม และสิ่งต่างๆ ที่เป็ นวัฒนธรรมความเชื่อของคนในสังคม
จึ ง เป็ นเป็ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งทํ า ความเข้ าใจ แนวคิ ด นี เ้ น้ นที่ ก ระบวนการทางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ ทํ า ให้
ประสบการณ์ความเจ็บป่ วยที่ผ้ คู นในแต่ละสังคมเผชิญอยูน่ นแตกต่
ั้
างกัน แม้ จะเป็ นความเจ็บป่ วยชนิด
เดียวกันหรื อเป็ นโรคเดียวกัน แต่หากความเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึน้ ต่างเวลาต่างสถานที่ หรื อวัฒนธรรมที่
ต่างกันแล้ ว ความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นก็ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ความเจ็บป่ วยจึงขึ ้นอยู่กับบริ บทาง
สังคมวัฒนธรรม ลักษณะกายภาพบางอย่างถือว่าเป็ น “ความเจ็บป่ วย” หรื อ “โรค” ในบางสังคมอาจ
ถื อเป็ นเรื่ องปกติใ นสัง คมอื่ น ก็ ไ ด้ ความหมายทางสัง คมและสัญ ลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
สัมพันธ์กบั โรคหรื อความเจ็บป่ วย ทําให้ ผ้ ปู ระสบเคราะห์จากความเจ็บป่ วยนันๆ
้ ถูกมอง ถูกตัดสิน หรื อ
ถูกให้ คุณค่าต่างกัน การวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมที่นิยามหรื อให้ ความหมายของ
ความเจ็บป่ วยจึงสําคัญต่อการเข้ าใจโรคหรื อความเจ็บป่ วยนันๆ
้ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2551:2-3)
การนําแนวคิดการประกอบสร้ างทางสังคมมาศึกษาความพิการ
โอลิเวอร์ กล่าวว่าแนวคิดการประกอบสร้ างทางสังคมสามารถใช้ อธิบาย “ความเป็ นจริ ง” ของ
ความพิการได้ 3 มุมมอง (Oliver.1990) ได้ แก่
- มุมมองของศาสนาต่อความบกพร่ องทางร่ างกายและสติปัญ ญา เช่น เวรกรรมพระเจ้ า
กําหนดความแปลกประหลาดความพิเศษและความโชคร้ ายเป็ นต้ น
- มุมมองทางการแพทย์ ได้ มอบอํานาจอันชอบธรรมแก่แพทย์ในการวินิจฉัย ตัดสิน ชี ้ขาด
และจัดประเภทกลุม่ คนพิการต่างๆโดยผ่านการรับรองของแพทย์
- มุมมองความพิการทางสังคมเป็ นการมองความพิการที่เกี่ยวโยงกับเรื่ องสิทธิมนุษยชน
ความแตกต่างระหว่าง 3 มุมมองข้ างต้ น คือมุมมองทางการแพทย์สามารถอธิบายสาเหตุ
ความพิการได้ เป็ นรู ปธรรมกว่าทางศาสนาส่วนเหมือนกันของแต่ละมุมมอง คือ มองความพิการเป็ น
“เรื่ องของแต่ละบุคคล” ที่มีความผิดปกติแต่กําเนิดและเกิดขึ ้นภายหลัง ไม่เกี่ยวข้ องกับสังคมโดยรวม
คนพิการแตกต่างจากคน “ปกติทวั่ ไป” และจําเป็ นต้ องให้ สงั คมช่วยดูแลช่วยเหลือ ด้ วยชุดความคิดนี ้
เอง จึงเกิด “สถาบัน” เช่น โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ มูลนิธิการกุศล และครอบครัว เป็ นต้ น โดยมุม
องศาสนาและการแพทย์ทําให้ คนในสังคมเชื่อว่าคนพิการไม่สามารถออกไปใช้ ชีวิตในสังคมเองได้ และ
ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ ให้ เช่ น ทํ า บุ ญ สงเคราะห์ ด้ ว ยทรั พ ย์ ต่ า งๆ ให้ การรั ก ษาพยาบาล สวัส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาลเป็ นต้ น
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ในกลุ่มแนวความคิดนี ้ ยังได้ มองว่าบริ บทหรื อสิ่งแวดล้ อมรอบตัวคนพิการกํ าลังกีดกันคน
พิการออกจากสังคม 2 แนวทาง คือสถานที่ถูกออกแบบเพื่อ “เก็บ” คนพิการ ให้ ใช้ ชีวิตในขอบเขต
จํากัดและ การสื่อสารหรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์บ่งบอกว่า “คนพิการไม่ควรจะอยู่ตรงนัน”
้ (Kitchin. 1998)
กระบวนการทางสังคมแยกคนพิการออกจากสังคมด้ วยวิธีการต่างๆ ได้ แก่
- คนพิการถูกทําให้ อยู่ในสภาวะ “ไร้ อํานาจ” ไม่มีส่วนร่ วมทางการเมืองในฐานะประชาชน
และ ถูกปฏิเสธออกจากกระบวนการตัดสินใจที่มีผลทาง การปกครอง
- คนพิการถูกทําให้ เป็ น “คนชายขอบ” ของสังคม โดยถูกเกณฑ์ให้ ไปอยู่ในที่พกั อาศัยที่ไร้
มาตรฐานขาดโอกาสการเข้ าถึงระบบบริ การสาธารณะ
- คนพิการถูกเลือกปฏิบตั ิจากตลาดแรงงาน เช่น ค่าจ้ างแรงงานขันตํ
้ ่า จํากัดตําแหน่งงาน
และจ้ างงานชัว่ คราว เป็ นต้ น และสถานประกอบการไม่เอื ้ออํานวยต่อคนพิการ
- ความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงอํานาจของคนพิการถูกสร้ างผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
เช่นการกําหนดสร้ างบรรทัดฐานของความ “เป็ นปกติ” และกลายเป็ น “คนอื่น” หรื อผิดปกติในสังคม
ด้ ว ยเหตุนี ้ คนพิ ก ารจึ ง เรี ย นรู้ จากสัง คมให้ ย อมรั บ การถูก กดขี่ เ อาเปรี ย บมองตนเองว่า ไร้ คุณ ค่า
กล่าวโทษตนเองละอายและหาคําตอบต่อความพิการที่เกิดขึ ้นกับตนเองสังคมลดคุณค่าคนพิการด้ วย
การสร้ างอคติต่อคนพิการ เช่น ภาษาคํานิยาม คําเรี ยกคนพิการหรื อความพิการ เป็ นต้ น สื่อมวลชน
และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมร่วมกันสร้ างภาพตีตราคนพิการ
2) แนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคมในทฤษฎีปฏิสังสรรค์ เชิงสัญลักษณ์
ความหมายของ “กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม” ในมุมมองของนักจิตวิทยาและนักสังคม
วิทยาอาจกล่าวได้ ว่า เป็ นกระบวนการเชื่อมโยงบุคคลเข้ ากับสังคมวัฒนธรรมของตน เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ เด็ก
เกิดมาในครอบครั วซึ่งเรี ยกว่าการถ่ายทอดทางสังคมขัน้ ปฐมภูมิ (primary socialization) และ
ดําเนินการปบุตรฝั งอบรมอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิตเพื่อเตรี ยมบุคคลให้ สามารถเข้ ารับบทบาทใหม่ๆ
รวมทัง้ ความรับผิดชอบ ความคิด ทัศนคติใหม่ๆ ในช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย ซึ่งเป็ นการถ่ายทอด
ทางสังคมขันทุ
้ ติยภูมิ (secondary socialization) (งามตา วนินทานนท์. 2534: 73 อ้ างอิงจาก ลาด
ทองใบ อภิรมย์. 2531) การถ่ายทอดทางสังคมทําหน้ าที่สําคัญ 2 ประการคือ การถ่ายทอดทางสังคม
วัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพในบุคคล ในแง่การถ่ายทอดทางสังคมวัฒนธรรม กระบวนการนี ้
จัดการให้ เด็กซึ่งเป็ นสมาชิกใหม่ของสังคมปรับตนเองให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของสังคม ตลอดจนสั่งสอน
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคมให้ แก่เ ด็ก ดังนัน้ การปบุตรฝั งอบรมทาง
สังคมจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงเด็กจากทารกไร้ เดียงสาให้ เติบโตขึ ้นเป็ นสมาชิกที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ อย่างปกติ ตลอดจนเรี ยนรู้บทบาทหน้ าที่ของตนในสังคม ส่วนในแง่การพัฒนาบุคลิกภาพนัน้
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กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการพัฒนาความเป็ นตน (self) ของสมาชิกใหม่ในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น เด็กจะเริ่ มสร้ างเอกลักษณ์แห่งตน (self-identity) ตลอดจนพัฒนาค่านิยมและ
ความมุ่ง หวัง ต่างๆในชี วิ ต ซึ่ง ถ้ า สภาวะแวดล้ อ มเอื อ้ อํ า นวย เด็ก จะสามารถพัฒ นาได้ เ ต็ ม ที่ ต าม
ศักยภาพของตน (งามตา วนินทานนท์. 2545)
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ (2534) อธิบายว่าในทางสังคมวิทยามีทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์การ
ถ่ายทอดทางสังคมที่สําคัญคือ ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ ให้ ความสนใจความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับกลุ่มสังคม และสนใจความเชื่อมโยงนี ้ในฐานะเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม มองการ
ถ่ายทอดในฐานะที่เป็ นกระบวนการส่งอิทธิพลสองทาง (two-way process) ไม่เพียงแต่กลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการของสมาชิกเท่านัน้ แต่สมาชิกเองก็มีอิทธิพลต่การดําเนินหน้ าที่ของกลุ่มเช่นกัน ผู้
ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดต่างมีอิทธิพลต่อกันในระดับที่แตกต่างกัน เนื ้อหาของการถ่ายทอดทาง
สังคมเป็ นสิ่งที่ต่อรองกันได้ ทงโดยรู
ั้
้ ตวั และไม่ร้ ู ตวั ระหว่างผู้กระทําสองฝ่ าย อีกทังกระบวนการต่
้
อรอง
มักเกิดขึ ้นในบริ บทของการถ่ายทอดทางสังคม จะเอนเอียงไปทางด้ านใดขึ ้นอยู่กบั การกระจายอํานาจ
ถ้ าอํานาจการต่อรองเท่าเทียมกัน ความขัดแย้ งจะยืดเยื ้อ แต่หากฝ่ ายหนึ่งมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝ่ ายจะ
นําไปสู่การแก้ ไขความขัดแย้ งเพราะอีกฝ่ ายหนึ่งต้ องยอมตาม สําหรับผู้วิจยั การทําความเข้ าใจการ
ถ่ายทอดทางสังคมไม่เพียงแต่ทําให้ ต้องพยายามค้ นหากลไกการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมแบบต่างๆ เท่านัน้
แต่ยงั ต้ องพยายามเข้ าถึงเนื ้อหา บริ บท และกระบวนการที่เกิดขึ ้นกับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อีกด้ วย
นักวิจยั เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในการวิจยั ถ้ ากระบวนการถ่ายทอดทางสังคมถูกมองว่าเป็ นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสองฝ่ าย แต่ละฝ่ ายเป็ นทังผู
้ ้ ถ่ายทอดและผู้ถกู ถ่ายทอด กรอบในการวิเคราะห์เรื่ องของสาเหตุ
และผลที่เป็ นแบบซึ่งกันและกัน จึงต้ องให้ วิธีวิเคราะห์ที่สอดคล้ องกับปรากฏการณ์ เพื่อจับภาพความ
เคลื่ อนไหวของกระบวนการที่ เ คลื่ อนที่ ไ ปเรื่ อยๆ นั่น คือ วิธี การแปลความหมายของปรากฏการณ์
(interpretativism) ซึง่ อยูใ่ นแนวการวิจยั เชิงคุณภาพและใช้ วิธีการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมเป็ นหลักเช่นใน
งานวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการถ่ายทอดและสังเกตดูกระบวนการปฏิสังสรรค์
ระหว่างผู้กระทํ าว่ามีการต่อรองกันอย่างไร เพื่อให้ ได้ ภาพการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ เกิดขึ ้นใน
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ผู้วิจัยตังคํ
้ าถามระหว่างลงสนามวิจยั ว่ากระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมจากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึง่ หรื อเปลี่ยนรูปไปยังอีกคนหนึ่งนัน้ มีกลไกหรื อขันตอนอย่
้
างไร และผลที่
เกิดขึน้ เป็ นอย่างไร ผู้วิจยั มองวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่และบุคคลรอบข้ างในมิติของผู้กระทํา และ
ยอมรับจุดยื นในแนวคิดกลุ่มปฏิ สังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ที่ว่า ทารกและเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ก็มี
อิทธิพลอย่างมากต่อตัวแทนของสังคมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเช่น บิดามารดา เพื่อนร่วมรุ่น
ครู เป็ นต้ น ซึ่งไม่อาจมองข้ ามได้ ในขณะที่สงั คมมีตําแหน่งและบทบาทที่วยั รุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่
จะต้ องเรี ยนรู้ ความคาดหวัง ในพฤติกรรมต่างๆ ก็เ ป็ นสิ่งที่ ยืดหยุ่น และต่อรองกัน ได้ ในลักษณะที่
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ผู้กระทําอยูท่ า่ มกลางกระบวนการสร้ างสรรค์บรรทัดฐานเหล่านี ้อยู่ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ เป็ น
สิ่งที่ปรากฏอยูแ่ ล้ วแต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ การถ่ายทอดทางสังคมจึง
เป็ นความจริ งที่เกิดขึน้ จากการต่อรองภายในขอบเขตบริ บทของสังคมไทยตลอดช่วงเวลาเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี ้
3) แนวคิดการพัฒนาการมโนภาพเกี่ยวกับตนในทฤษฎีปฏิสังสรรค์ เชิงสัญลักษณ์
นักสังคมวิทยาแขนงจิตวิทยาสังคมที่สําคัญคือ ชาลส์ เอช คูลีย์ (Charles H. Cooley, 18641929) อธิ บายทฤษฎี พัฒ นาการมโนภาพเกี่ ยวกับตนเป็ นแนวคิดกลุ่ม ปฏิ สัง สรรค์เชิงสัญ ลักษณ์
(symbolic interactionism) ใจความสําคัญของกลุม่ แนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ คือ คนเรามีชีวิตอยู่
ในโลกของสัญลักษณ์ทงในรู
ั ้ ปของภาษาพูดและภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ช่วยให้ เราสามารถจดจําสิ่ง
ต่างๆ ประเมินสิ่งต่างๆ โดยทางความคิด กําหนดความหมายและพิจารณาว่าจะตอบสนองหรื อแสดง
ออกไปในลักษณ์ใดภายในขอบเขตของความหมายนัน้ ตามแนวคิดเกี่ยวกับการมองภาพของตนเอง
จากกระจกเงาของคูลีย์ (Cooley’s the looking-glass self) คนเราทําความรู้จกั และเข้ าใจตนเองว่าตน
เป็ นใคร เป็ นคนประเภทใด มีรากฐานมากจากจินตนาการการปรากฏตัวของเราต่อสายตาของคนอื่น
ตัวตนของเราภายในมโนภาพของผู้อื่นที่มองเห็นเรา คือตัวตนที่เราจะรับรู้ เข้ ามาในมโนภาพของเรา
ดังนัน้ ตัวตนที่เรารู้จกั และเข้ าใจที่แท้ จริ งก็คือ ภาพสะท้ อนจากความคิดเห็นหรื อมโนภาพของคนอื่นที่
มองเห็นเรานัน้ เอง คูลี ย์มี ความเชื่ อว่า ความคิดหรื อมโนภาพเกี่ ยวกับตนเป็ นผลมาจากการติดต่อ
สัมพันธ์ กันในสังคม เกิดจากที่บุคคลได้ มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนทางสังคมกับคนอื่น การมองเห็น
ภาพของตนที่สะท้ อนในกระจก เป็ นปรากฏการณ์ที่อธิบายอิทธิพลของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอื่นที่มีตอ่
ภาพพจน์ของตัวเรานัน่ เอง ปฏิกิริยาของคนอื่นที่ตวั เรารับรู้ จึงเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ (feedback) ให้ ตวั
เรามองเห็ นตนเอง โดยที่ ภ าพพจน์ นนั ้ ไม่จําเป็ นต้ องสอดคล้ องตามความเป็ นจริ ง กล่าวสรุ ปได้ ว่า
คนเราถื อกุญ แจที่ ไ ขไปสู่การมี ม โนภาพเกี่ ยวกับตนเองของกัน และกัน ด้ วยการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละฝ่ าย
คูลีย์เสนอแนะว่าการเกิดมโนภาพเกี่ยวกับตนโดยการมองภาพของตนเองจากเงาที่สะท้ อนใน
กระจก มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ 3 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) บุคคลจินตนาการถึงภาพของเขาที่ปรากฏต่อ
สายตาของคนอื่นที่มีปฏิสมั พันธ์ ด้วยว่ามีลกั ษณะอย่างไร 2) บุคคลจินตนาการว่าคนอื่นคิดพิจารณา
หรื อวิจารณ์ภาพของเขาที่ปรากฏต่อสายตาอย่างไร และ 3) บุคคลเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองจาก
การจินตนาการความคิดหรื อข้ อวิจารณ์ ของคนอื่น เช่น เกิดความภาคภูมิใจ หรื ออับอายเกี่ยวกับตน
เป็ นต้ น (Vander Zanden, 1981: 118-119) ตามแนวความคิดของคูลีย์ กลุ่มสังคมที่มีความสําคัญ
ที่สดุ ต่อการพัฒนาความคิดหรื อมโนภาพเกี่ยวกับตนของบุคคลคือ กลุ่มปฐมภูมิ หมายถึง กลุ่มสังคมที่
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มี ส มาชิกอยู่ร่ วมในกลุ่ม เป็ นจํ านวนไม่มาก สมาชิ กสามารถสร้ างความสัม พัน ธ์ กัน อย่างใกล้ ชิดใน
ลักษณะตัวต่อตัวได้ เช่น ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิท เป็ นต้ น กลุ่มปฐมภูมินี ้มีบทบาทสําคัญในการ
สร้ างบุคลิกภาพของสมาชิกในกลุ่มด้ วยการปบุตรฝั งภาพพจน์เชิงจิตใจของกลุ่ม และการที่สมาชิ ก
เปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นในกลุ่มเป็ นการแสดงถึงความผูกพันกันทางอารมณ์อย่างมัน่ คงระหว่างกลุ่ม
กับสมาชิก ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ที่คอ่ นข้ างถาวรเป็ นเวลานาน (Dunphy. 1972: 4 )
จากงานวิจยั มากมายเรื่ องกระบวนการสร้ างมโนภาพเกี่ยวกับตนนัน้ นักสังคมวิทยากลุ่มปฏิสงั สรรค์
เชิงสัญลักษณ์ ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้ ว่า การรับรู้เกี่ยวกับ “ตัวเรา” ของบุคคลมีความสอดคล้ องอย่างสูงกับ
แนวทางที่บคุ คลคิดว่าคนอื่นรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนัน้ แต่มีความสอดคล้ องน้ อยมากกับแง่มมุ ที่
คนอื่นมองบุคคลนันโดยตรงหรื
้
อตามที่เป็ นจริ ง กล่าวโดยสรุ ปคือ การรับรู้ การตอบสนองจากคนอื่นมี
ความสํ าคัญ ต่อการสร้ างมโนภาพของตนเองมากกว่าการได้ รับการตอบสนองโดยตรงจากคนอื่ น
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ เกี่ยวกับ“ตัวเรา” ของบุคคลเป็ นประสบการณ์ที่มีความต่อเนื่องหรื อมีความคง
เส้ นคงวา ความรู้ สึกที่เป็ นตัวเรานี ้ขึ ้นอยู่กับตัวแปรทางสังคมต่างๆ ที่สําคัญ เช่นกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ
ชนชันทางสั
้
งคม กลุม่ ชาติพนั ธุ์ เป็ นต้ น ตัวแปรเหล่านี ้ คือมิติตา่ งๆ ที่บคุ คลนิยามเอกลักษณ์ของตนใน
กระบวนการปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น (Shibutani. 1961)
ผู้วิจยั จึงนําทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ทางสังคมวิทยาในแนวคิดการประกอบสร้ างทาง
สังคม การถ่ายทอดทางสังคม และการพัฒนาการมโนภาพเกี่ยวกับตนมาใช้ เป็ นแนวทางการวิเคราะห์
งานวิจยั เชิงคุณภาพนี ้ เพื่อค้ นหากระบวนการที่นําไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ ภายใต้ บริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั
ในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร์ ที่สนใจศึกษาพัฒนาลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชนไทย ได้ เ ล็ ง เห็ นการวิ เ คราะห์ ค้น หารายละเอี ยดลุ่ม ลึกในกระบวนการถ่ายทอดทางสัง คม
สามารถนําไปสู่การสร้ างลักษณะจิตใจและพฤติกรรมพึงปรารถนาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ให้ มี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี

การอบรมเลีย้ งดูวัยรุ่ นกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ความหมายและรู ปแบบการอบรมเลีย้ งดู
การอบรมเลี ย้ งดูเด็ก หมายถึง การที่ ผ้ ูใหญ่ผ้ ูใกล้ ชิดติดต่อสื่อควาหมายกับเด็กด้ วยการให้
รางวัล ลงโทษ หรื อควบคุมเด็กทางวาจา เช่น พูดชมเชย ตักเตือนหรื อติเตียนทางการกระทํา เช่นให้
รางวัลเป็ นวัตถุสิ่งของ การสัมผัสอย่างอ่อนโยนหรื อการเฆี่ยนตี และการติดต่อสัมพันธ์ กับเด็กอย่าง
ใกล้ ชิด ซึ่งเด็กจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่โดยตรง ตลอดจนได้ รับแบบอย่างจากการสังเกตและ
การกระทําของผู้ใหญ่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และคนอื่นๆ. 2528)
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นักพฤติกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าวิธีการอบรมเลี ้ยงดูมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเสริ มสร้ างเด็ก
และวัยรุ่ นให้ เป็ นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่น่าปราถนา ซึ่งจากการประมวลและสังเคราะห์ผลวิจยั การอบรม
เลี ้ยงดูเด็กไทยของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (ดุษฎี โยเหลา. 2535) สะท้ อนว่าการอบรมเลี ้ยงดูของ
บิดามารดาโดยให้ ความรัก ความอบอุน่ เอาใจใส่ ให้ การสนับสนุน มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและ
ความคิดเห็นของเด็ก มีความเสมอต้ นเสมอปลาย และมีความชัดเจนในการให้ รางวัลต่อพฤติกรรมที่
ต้ องการส่งเสริมและการลงโทษต่อพฤติกรรมที่ต้องการระงับ เป็ นวิธีการสําคัญที่ส่งผลทางบวกต่อการ
ส่ง เสริ ม ลักษณะทางจิ ตใจและพฤติกรรมอัน ดีง ามให้ แก่เด็กและเยาวชนไทย งามตา วนินทานนท์
(2545) ได้ สรุ ปหลักการอบรมเลีย้ งดูเ ด็กไทยที่เหมาะสมไว้ 4รู ปแบบ คือ การอบรมเลี ย้ งดูแบบรั ก
สนับสนุนมาก แบบใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ แบบให้ เด็กพึ่งตนเองเร็ ว และการอบรมเลี ้ยงดูตามแนว
พุทธศาสนา ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงหลักการอบรมเลี ้ยงดูเด็กไทย
รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดู
1.การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก

2. การอบรมเลี ้ยงดูแบบใช้ เหตุผล
มากกว่าอารมณ์

3. การอบรมเลี ้ยงดูแบให้ เด็กพึง่ ตนเอง
เร็ ว

หลักการ
-

4. การอบรมเลี ้ยงดูตามแนวพุทธศาสนา

-

แสดงให้ เด็กทราบว่าผู้ใหญ่รักและหวังดีต่อเด็ก
ทําตนใกล้ ชิดสนิทสนมกับเด็ก
ให้ ความเอาใจใส่เด็ก เข้ าใจจิตใจเด็ก
เป็ นที่ปรึกษาที่ดีของเด็ก ไม่เผด็จการ
ใช้ พระคุณมากกว่าใช้ พระเดชกับเด็ก
ให้ รางวัลอย่างเหมาะสมมีระบบ คงเส้ นคงวา สอดคล้ องกับการกระทําและเจตนาของเด็ก
ไม่ลงโทษเด็กตามอารมณ์ของผู้เลี ้ยงดู
ปฏิบตั ิเช่นนี ้อย่างเป็ นระบบและสมํ่าเสมอ
แนะนํา ฝึ กฝนให้ เด็กพึง่ ตนเองเร็ วตังแต่
้ ยงั เล็กด้ วยการทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันภายใต้ การ
ดูแลของผู้เลี ้ยงดู
ให้ รางวัลเมื่อเด็กทํางานสําเร็ จ ให้ กําลังใจเมื่อประสบความล้ มเหลวและสนับสนุนให้ ลองทําอีกครัง้
จนสําเร็ จ
การชักจูงให้ เด็กเกิดความสนใจพุทธศาสนา
ส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจเนื ้อหาของหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ส่งเสริ มให้ เด็กยอมรับและปฏิบตั ิตามหลักศาสนา

ทีผลวิ
่มา: จงามตา
วนินทานนท์
ัยการอบรมเลี
ย้ งดู(2545:
วัยรุ่ นที132-134,
่ เกี่ยวกับคุ270)
ณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสุนมากและใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์เป็ นวิธีการที่มีผลต่อการ
เสริ มสร้ างคุณลักษณะทางจิตใจที่สําคัญในวัยรุ่ นอายุ 13-17 ปี อาทิ การมีสุขภาพจิตดี การปรับตัวดี
และมีความวิตกกังวลน้ อย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก. 2524) โดย ดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคนอื่ นๆ (2545) พบว่า วัยรุ่ นที่ได้ รับการอบรมเลี ย้ งดูแบบรั กสนับสนุนมากและใช้
เหตุผลมาก มีบิดามารดาที่ ระดับการศึกษาสูงและฐานะทางเศรษฐกิจสูง หรื ออาศัยอยู่ในครอบครัว
ขยายที่มีญาติผ้ ใู หญ่ ส่วนวัยรุ่นที่ได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุนน้ อยและใช้ เหตุผลน้ อย อีกทัง้
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สภาพความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวที่ไม่ดี ส่งผลเสียต่อจิตใจและพฤติกรรมของเด็กหลายด้ าน เช่น
สุขภาพจิต ความเชื่ ออํ านาจในตน มุ่งอนาคต ก้ าวร้ าว การคบเพื่อน และผลการเรี ยน เป็ นต้ น เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับครอบครั วปกติที่ พ่อแม่มีความสัม พัน ธ์ ที่ ดีต่อกัน นอกจากนี ้ งามตา วนิน ทานนท์
(2536) ได้ ทําการศึกษาวัยรุ่ นไทยอายุ 8-15 ปี พบว่ายิ่งพ่อแม่มีลกั ษณะทางพุทธศาสนา (ความเชื่อ
การปฏิ บัติ และวิ ถีชีวิตแบบพุทธ)มากเท่าใด ก็ ยิ่ง ให้ การอบรมเลีย้ งดูตามแนวพุทธแต่ละด้ านมาก
เท่านัน้ โดยพ่อแม่มีสขุ ภาพจิตดีและมีทศั นคติที่ดีตอ่ ลูก อีกทังให้
้ การอบรมเลี ้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก
ด้ วย ซึ่งพ่อที่มีลกั ษณะข้ างต้ นในปริ มาณมากจะสามารถให้ การปลูกฝั งอบรมถ่ายทอดทางพุทธศานา
แก่ลูกวัยรุ่ นได้ มากกว่าแม่ หลังจากนัน้ หรรษา เลาหเสรี กุล (2537) ได้ ศึกษานักเรี ยนม.1-3 พบผล
สอดคล้ องว่า วัยรุ่นที่ได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูตามแนวพุทธ มีความผาสุกทางจิตใจสูง (ปริ มาณความพึง
พอใจในการดําเนินชีวิตด้ านต่างๆ ยอมรับตนเอง และปรับตัวให้ มีความสุขในสังคมได้ ) และคบเพื่อน
อย่างเหมาะสมมากกว่าวัยรุ่นที่รับรู้วา่ ได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูแบบอื่น เช่นเดียวกันกับผลวิจยั ของวรรณะ
บรรจง (2537)
การวิจัยผสานวิธี
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ออกแบบเป็ นการวิจยั ผสานวิธี (mixed methods research) เพื่อบรรลุ
ปั ญหาการวิจยั และได้ ความสมบูรณ์ ของคําตอบการวิจัยมากที่สุด จากการศึกษารู ปแบบการวิจัยที่
ผสานทังการวิ
้
จยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทาชาโกริ และเท็ดเดิล (Tashakkori; & Teddlie. 1998:
40-44) กล่าวว่า การวิจยั ที่ออกแบบให้ มีมากกว่าหนึง่ วิธีวิทยาขึ ้นไปมี 2 แบบแผนหลัก คือ
1. แบบแผนการวิจยั ผสานวิธีวิทยา (mixed-methodology design) อาจเรี ยกต่างกันว่า การ
วิจยั พหุวิธี (multimethod research) หรื อ การวิจยั ผสานแบบจําลอง (mixed model studies) เป็ น
การวิจยั ที่มีระดับการผสานสูงที่สดุ คือ ผู้วิจยั พยายามใช้ วิธีการทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพในทุก
ขันตอนหรื
้
อหลายขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั เช่น วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประเภทของข้ อมูล การ
วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ปผล เป็ นต้ น การวิ จัยผสานวิธี วิท ยาแบ่ง จํ าแนกออกเป็ น 2 รู ปแบบตามจํ านวน
ขันตอนการวิ
้
จยั ที่มีการผสานระหว่างวิธีวิจยั เชิงปริมาณและวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ รูปแบบวิธีวิทยา
แบบเดี่ยว และรูปแบบวิธีวิทยาแบบพหุ
2. แบบแผนการวิจยั ผสานวิธี (mixed methods research design หรื อ mixed methods
studies) ผู้วิจยั พิจารณาจากวัตถุประสงค์และการดําเนินงานวิจยั ว่ามีการผสานวิธีวิจยั ระหว่างการ
วิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ ผลงานวิจยั ที่บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ดีขึ ้นมากกว่าการ
เลือกใช้ เพียงวิธีวิจยั เดียว จุดมุง่ หมายของการวิจยั ผสานวิธีมี 5 ประการ ได้ แก่
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- เพื่ อเป็ นการตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีวิทยา คําถามวิจัยเดียวกันสามารถใช้ วิธีวิจัยที่
แตกต่างกันมาตรวจสอบความถูกต้ องและน่าเชื่อถือของข้ อมูลผลการวิจยั
- เพื่ อเป็ นการเสริ ม ความสมบูรณ์ ห รื อเติม เต็ม ผลการวิ จัยจากหลายวิ ธี วิ จัยสามารถ
ร่วมกันอธิบายให้ คําตอบที่ได้ มีความสมบูรณ์มากขึ ้นทังในรายละเอี
้
ยดลุม่ ลึกและการขยายผล
- เพื่ อ เป็ นการริ เ ริ่ ม วิ ธี วิ จัย หนึ่ ง อาจนํ า มาซึ่ ง คํ า ถามหรื อ ประเด็ น วิ จัย ต่อ ไป ผู้วิ จัย
สามารถใช้ วิจยั ผสานวิธีในการค้ นหาความกระจ่างของสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนในการศึกษาอื่นหรื อองค์
ความรู้ใหม่ในสังคม
- เพื่อเป็ นการพัฒนาข้ อค้ นพบที่ดีจากวิธีวิจยั หนึ่งสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดด้ วยอีกวิธี
วิจยั เช่น การวิจยั เชิงทดลอง การวิจยั ปฏิบตั ิการ เป็ นต้ นอันจะเป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาสําคัญ
ของสังคม
- เพื่ อเป็ นการขยายผลวิจัยให้ ชัดเจนยิ่งขึน้ การอภิปรายผลการวิจัยด้ วยข้ อค้ นพบจาก
หลายวิธีวิจยั สามารถช่วยให้ ผลการวิจยั มีความชัดเจนและเชื่อมโยงไปสูข่ ้ อสรุปได้ ดีขึ ้น
เครสเวล (Creswell. 2009: 204-210) กล่าวว่า รู ปแบบการวิจยั ผสานวิธีสามารถพิจารณา
จากลักษณะของวิธีวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั นํามาผสมผสานกัน 4 ข้ อ คือ
- ช่วงเวลาของการดําเนินวิธีวิจยั แต่ละวิธีวิจยั มีการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ใน
ลักษณเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง หรื อลักษณะดําเนินคูข่ นานในเวลาเดียวกัน
- การให้ ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ของวิธีวิจยั วัตถุประสงค์ของวิธีวิจยั หนึ่งได้ รับความ
สนใจให้ เ ป็ นคําถามหลักและอี กวิ ธี วิจัยมี วัตถุประสงค์รองเพื่ อหาคําตอบย่อย หรื อแต่ล ะวิธี วิจัยมี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญเท่าเทียม
- ลักษณะการผสาน ผู้วิจัยออกแบบให้ แต่ล ะวิ ธี วิจัยมี ความเชื่ อมโยงหรื อบูรณาการ
ระหว่างกัน เช่น การเก็บข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน คําถามวิจยั เดียวกัน เป็ นต้ น หรื อวิธีวิจยั หนึ่งเป็ น
หลักแล้ วมีอีกวิธีวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินงานวิจยั
- ทฤษฎี ความชัดเจนของแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีวิจยั ที่นํามาผสาน
กัน หรื อมีนยั เชิงทฤษฎีระหว่างวิธีวิจยั
เครสเวล (Creswell; & Clark. 2011) ได้ จําแนกการวิจยั ผสานวิธีแบ่งเป็ น 6 รูปแบบ ดังนี ้
1) Convergent parallel design เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพที่
ดําเนิ น การพร้ อมกัน แล้ วนํ าผลการเปรี ยบเที ยบหรื อหาความสัม พัน ธ์ ระหว่างกัน และอภิ ปรายผล
ร่วมกัน
2) Explanatory sequential designเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณก่อนแล้ วติดตามผลวิจยั ที่
ได้ มาตังปั
้ ญหาวิจยั หรื อกรณีศกึ ษาในการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายให้ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม
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3) Exploratory sequential designเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพก่อนแล้ วนําผลวิจยั ที่ได้ มา
สร้ างเครื่ องมือวัดให้ การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อค้ นหาตัวแปรและพัฒนาข้ อคําถาม
4) Embedded designเป็ นการวิจัยเชิง ปริ ม าณมี วัตถุประสงค์หลักและการวิจัยเชิ ง
คุณภาพมีวตั ถุประสงค์รองซึง่ อาจดําเนินการก่อน ระหว่าง หรื อหลังการวิจยั หลัก
5) Transformative designเป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณก่ อ นแล้ ว ดํ า เนิ น การรวิ จัย เชิ ง
คุณภาพต่อมาภายใต้ กรอบแนวคิดเดียวกันเช่นการศึกษาระยะยาวในชนกลุ่มน้ อย การเปลี่ยนแปลง
ของสตรี ตามแนวคิดสตรี นิยม (feminism) เป็ นต้ น
6) Multiphase design เป็ นการวิจัยมากกว่า 2 ระยะขึน้ ไปที่ดําเนินการแต่ละระยะ
ตามลําดับและผลการวิจยั ระยะก่อนเชื่อมโยงสู่การวิจยั ระยะต่อมา แล้ วนําไปสู่การผสานผลการวิจยั
จากทุกระยะ ซึ่งการศึกษาครัง้ นี ้มีรูปแบบผสานวิธีแบบตามลําดับ3 ระยะ(three-phase sequential
mixed methods design)เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยั ให้ ได้ ชดั เจนมากที่สดุ ผู้วิจยั ขออธิบาย
ในกรอบแนวคิดในการวิจยั ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ออกแบบเป็ นการวิจยั ผสานวิธีระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพที่ดําเนินการตามลําดับ3 ระยะ (three-phase sequential mixed method design)
เริ่ มต้ นจาก
การวิ จัย ระยะที่ 1 เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทํ า การตี ค วามการให้
ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมองของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดาน
โหว่แตกต่างกันแล้ วนํามากําหนดนิยามและพัฒนาข้ อคําถามในเครื่ องมือวัดตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่การวิจยั ระยะที่ 2และกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ใน
ระยะที่ 1 ถูกคัดเลือกให้ มีลกั ษณะหลากหลายใกล้ เคียงประชากรของงานวิจยั นี ้
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต
และประสบการณ์ ทางสังคมที่ มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เ พื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต ประสบการณ์ทางสังคม และ
คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกันและเพื่อเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่าง

80
กัน ผลคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 2 นํามาใช้ เป็ นเกณฑ์คดั เลือกวัยรุ่ น
กรณีศกึ ษาที่หลากหลายในการวิจยั ระยะต่อมา
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหากระบวนการที่นําไปสู่การ
มีคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ ดี ภายใต้ บริ บทสังคมวัฒ นธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) ในแนวคิดการ
ประกอบสร้ างทางสัง คม (social constructionism) และแนวคิ ด การถ่ า ยทอดทางสั ง คม
(socialization) มาเป็ นแนวทางในการอุปนัย (inductive approach) จากแนวคิดทางสังคมวิทยา
ข้ างต้ น ผู้วิจยั มีความเชื่อว่า "ความเป็ นจริ งนันเป็
้ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึ ้นมา" และกระบวนการสร้ างความรู้
หรื อความจริ งดังกล่าวเรี ยกกันว่าเป็ น "การสร้ างความเป็ นจริ งทางสังคม" (social construction of
reality) กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันเกิดการเรี ยนรู้ ภาษาและกระบวนการทางสังคม
เพื่อสร้ างความเป็ นจริ งขึ ้นมาในโลกทางสังคม กระบวนการทางสังคมที่เกิดจากปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กบั บุคคลอื่นในสังคม ทําให้ ประกอบสร้ างความจริ งต่อมโนภาพเกี่ยวกับตน
และประเมินคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของตนเองได้ แตกต่างกัน
และในท้ ายที่ สุด เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจยั ระยะที่ 1-3 แล้ ว ผู้วิจยั นําข้ อค้ นพบทังหมดมา
้
วิเคราะห์ร่วมกันและอภิปรายผลการวิจยั เป็ นข้ อสรุปในการศึกษาครัง้ นี ้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผลการวิจัยทุกระยะร่ วมกันทํ าให้ ผ้ ูวิจัยสามารถตอบปั ญหาการวิจยั รวมครัง้ นีไ้ ด้ สมบูรณ์ มากยิ่งขึน้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้
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สํ าหรั บการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยนํ าแบบจํ าลอง International Classification of
Functioning Disabilities and Health (ICF) ขององค์การอนามัยโลกมาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
เชิงปริ มาณ และประมวลเอกสาร ตํารา ผลงานวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ พบตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจากทฤษฎีและแนวคิดสหสาขาวิชา คือ 1) ทฤษฎีในกลุ่ม
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก ได้ แ ก่ ตัว แปรความหยุ่น ตัว ตัว แปรการมองโลกในแง่ ดี และตัว แปรการรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดถือว่าเป็ นกลุม่ ตัวแปรลักษณะทางจิตหรื อปั จจัยภายใน
ของบุคคล 2) แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา และตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน 3) แนวคิดการดูแลรักษาแบบเน้ นผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลางได้ แก่ ตัวแปรการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น ถือว่าเป็ นกลุ่มตัว
แปรประสบการณ์ทางสังคมหรื อปั จจัยภายนอกของบุคคล 4) ตัวแปรประเภทปากแหว่งเพดานโหว่
เป็ นสภาวะความผิดปกติของสุขภาพช่องปากและ 5) ตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่ น
ปากแหว่ง เพดานโหว่ไ ด้ แ ก่ เพศ และระดับเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว จากข้ อมูล ข้ างต้ น นี ้ ผู้วิ จัยได้
ตังสมมติ
้
ฐานวิจยั ที่ 1-3 เพื่อตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ระยะที่ 2 นี ้
สมมติฐานในการวิจัยระยะที่ 2
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 2 ผู้วิจยั กําหนดสมมติฐานตังต้
้ นในงานวิจยั เชิงปริ มาณ
มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับคุณ ภาพชี วิต ด้ านสุขภาพและผลการวิ จัยระยะที่ 1
ดังกล่าวมาข้ างต้ น (ภาพประกอบ 4) ซึ่งเป็ นแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพใน
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ โดยกํ าหนดสัญลักษณ์และคําย่อที่ใช้ ในแบบจําลองสมมติฐานวิจยั ที่ 1-3
ในการวิจยั ระยะที่ 2 ดังนี ้
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
โดยหัวบุตรศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
H1.1 - 1.8 แทน สมมติฐานย่อยที่ 1.1-1.8
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ภาพประกอบ 4 แบบจําลองสมมติฐานตังต้
้ นของการวิจยั ระยะที่ 2
จากภาพประกอบ 4 เป็ นการแสดงแบบจําลองสมมติฐานตังต้
้ นของปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจยั สร้ างแบบจําลองสมมติฐานวิจยั ที่ 1-2 เป็ นไปตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีICF ขององค์การอนามัยโลก โดยสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ประกอบด้ วยสมมติฐานย่อย
ที่1.1-1.8เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยเชิงเหตุและตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพใน
แบบจําลอง และสมมติฐานวิจยั ที่ 2 กํ าหนดให้ ตวั แปรประเภทปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นตัวแปรปรั บ
(moderator) ของแบบจําลองและมาตรนามบัญญัติ (nominal scale) สําหรับแบ่งกลุ่มย่อยของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ ส่วนสมมติฐานวิจยั ที่ 3 ตัวแปรเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัวเป็ นนาม
บัญญัตทิ ําให้ ไม่ได้ อยูใ่ นแบบจําลอง แต่คาดว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนี ้
สมมติฐานวิจยั ที่ 1 แบบจําลองสมมติฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ทีผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทาง
อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
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สมมติฐานย่อยตัวแปรในกลุม่ ลักษณะทางจิตมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ได้ แก่
1.1 ความหยุน่ ตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
1.2 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว
1.3 การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยด
1.4 การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ
สมมติฐานย่อยตัวแปรในกลุ่มลักษณะทางจิตและตัวแปรในกลุม่ ประสบการณ์ทางสังคมมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพได้ แก่
1.5 การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการจัดการความเครี ยด
สมมติฐานย่อยตัวแปรในกลุ่มประสบการณ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ได้ แก่
1.6 การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อน
1.7 การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
1.8 การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ
สมมติฐานวิจยั ที่ 2 ค่าเฉลี่ยเและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่ใช้ อธิ บายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียวและกลุม่ วัยรุ่นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน มีความแตกต่างกัน
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ตํ่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่นที่มีลกั ษณะตรงข้ าม
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยออกแบบวิธีวิจัยเป็ นการวิจัยผสานวิธี แบบตามลําดับ 3 ระยะที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และดําเนินการตามขันตอนวิ
้
จยั ดังภาพประกอบ 5 กล่าวคือ ระยะ
ที่ 1 ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพกับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลักษณะหลากหลาย เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาเครื่ องมือวัดตัวแปร ระยะที่ 2 ผู้วิจยั ดําเนินการวิจยั เชิงปริ มาณโดยเก็บข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือวัด
ตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง แล้ วทําการพัฒนาและทดสอบแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ หลังจากนัน้ เมื่อได้ ผลคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพแล้ ว
ผู้วิจยั ดําเนินการวิจยั ระยะที่ 3 โดยคัดเลือกกรณีศกึ ษาที่มีคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่มสูง
และกลุม่ ตํ่า ข้ อค้ นพบจากกรณีศกึ ษาช่วยอธิบายกระบวนการที่นํามาสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ที่ ดีใ ห้ ชัด เจนยิ่ ง ขึ น้ จากผลการวิ จัยของแต่ล ะวิ ธี วิจัยยัง สามารถนํ ามาตรวจสอบความถูกต้ องใน
ลักษณะการตรวจสอบสามเส้ าด้ วยวิธีการวิจยั แตกต่างกัน จะนําไปสู่การตีความ การอภิปราย และ
ความกระจ่างชัดในผลการวิจยั ต่อไป ทําให้ งานวิจยั นี ้มีผลสรุ ปที่น่าเชื่อถือสูงกว่างานวิจยั ที่ใช้ วิธีการ
วิจัยเดี ยว อัน เป็ นข้ อค้ น พบหรื อองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น ปากแหว่ง
เพดานโหว่ในบริ บทสังคมไทย ผู้วิจยั จึงขอนําเสนอวิธีดําเนินการวิจยั ในแต่ละระยะตามลําดับ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 5 ขันตอนการวิ
้
จยั ผสานวิธี
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วิธีดาํ เนินการวิจัยระยะที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อทําการตีความการ
ให้ ความหมายที่ ซับซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมองของวัยรุ่ นที่มีประเภทปากแหว่ง
เพดานโหว่แตกต่างกัน
สนามวิจัย
สนามที่ใช้ สําหรับศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ คลินิกทันตกรรมจัดฟั นในเวลาราชการของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นการคัดเลือกด้ วยวิธีเจาะจง โดยผู้วิจยั ได้ ลงภาคสนาม
เบื ้องต้ นเพื่ อติดต่อพูดคุยกับคณาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟั นและนิสิตทันตแพทย์
ปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ๆ ไปในคลินิกทันตกรรมจัดฟั น เช่น ขันตอนการรั
้
กษาผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ การนัดหมายการรักษา สิทธิ ประโยชน์และค่าใช้ จ่ายในการรักษา ระบบการส่งต่อการ
รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น ประกอบกับข้ อมูลสถิติเวชระเบียนของจํานวนผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจและคาดว่าจะสามารถเลือกผู้ให้ ข้อมูลที่มีความแตกต่างหลากหลาย
มากที่สุด (maximum variation sampling) ในการอธิบายคุณภาพชีวิตที่ศึกษาได้ อย่างครอบคลุม
เนื่องจาก สนามวิจยั แห่งนี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ในหลากหลายลักษณะ ได้ แก่ ช่วง
อายุวัยรุ่ นตอนต้ น อายุ 10-13 ปี วัยรุ่ นตอนกลางอายุ 14-17 ปี และวัยรุ่ นตอนปลายอายุ 18-25 ปี
ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ าน ปากแหว่งเพดานโหว่ทงที
ั ้ ่มีและไม่มีกลุ่มอาการ
ร่ วมด้ วย (syndrome) อื่นร่ วมด้ วย อีกทังผู
้ ้ ป่วยยังมีความแตกต่างกันในด้ านต่างๆ เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภูมิหลังของครอบครัว เป็ นต้ น และผู้ป่วยมาเข้ ารับการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟั นอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครัง้ ซึ่งจะทําให้ ได้ ข้อมูลที่เหมาะสมกับประเด็นที่
ศึก ษา ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ เ ลื อ กคลิ นิ ก ทัน ตกรรมจัด ฟั น คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสนามวิจยั เนื่องจาก เป็ นพืน้ ที่ที่ผ้ วู ิจยั สามารถเข้ าถึงและดําเนินการวิจัยได้
อย่างต่อเนื่ อง เมื่อเข้ าถึงแล้ วยังสามารถปฏิบตั ิตนในบทบาทของนักวิจัยและเข้ าถึงข้ อมูลที่สะท้ อน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้
การเข้ าสู่สนามวิจัย
ก่อนการลงสนามวิจยั คณะกรรมการวิจยั ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้
พิจารณาอนุมตั ิประเด็นสัมภาษณ์ ผ้ ปู ่ วยและเอกสารรับรองจริ ยธรรมของโครงการวิจยั ที่ทําในมนุษย์
นับจากช่วงแรกที่เดินทางเข้ าสู่สนามวิจยั คือ ราวต้ นเดือนสิงหาคม กระทัง่ ได้ ถอนตัวออกมาราวปลาย
เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ผู้วิจยั เริ่ มจากติดต่อประสานงานขอข้ อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยปากแหว่ง
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เพดานโหว่ในคลินิกทันตกรรมจัดฟั น และลงพื ้นที่สร้ างความคุ้นเคยกับทันตบุคลากรในคลินิกทันตก
รรมจัดฟั น ผู้วิจยั ใช้ เวลาในช่วงนี ้สังเกตและศึกษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในวันนัดหมายรักษาทัง้
ช่วงรอคิว ช่วงระหว่างรั กษา และช่วงหลังการรักษาเพื่อเป็ นแนวทางเก็บรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานและ
พัฒนาแนวคําถามปลายเปิ ด (guideline) ผู้วิจยั ได้ นําประเด็นสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยโดยเฉพาะข้ อมูลที่เป็ น
เรื่ องละเอียดอ่อนมาให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาผู้มีประสบการณ์การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพและอาจารย์ทนั ต
แพทย์ เ ฉพาะทางทันตกรรมจัดฟั นผู้ดูแลรั กษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานให้ คําแนะนํ าปรับแก้ ไขแนว
คําถาม ตัวผู้วิจยั มีฐานะเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ ทบทวนหลักการเก็บ
ข้ อมูลภาคสนาม ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวในการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติ เพื่อจะได้
เลือกใช้ คําถามต่างๆให้ เหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจยั ได้ นําร่างแนวคําถามนี ้ไป
ทดลองใช้ กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 4 คนที่มี ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก แล้ วนํา
ข้ อบกพร่ องที่พบหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ป่วยมาปรับปรุ งแก้ ไขข้ อคําถามให้ มีความเหมาะสมที่สดุ ก่อน
จะนําไปใช้ จริ ง เช่น บางคําถามผู้ให้ ข้อมูลทุกคนใช้ เ วลาคิดนานหรื อเงี ยบเฉยก่อนที่จะตอบเพราะ
ภาษาเป็ นศัพท์วิชาการหรื อต้ องการคําอธิบายเพิ่มเติม ผู้วิจยั จึงต้ องปรับภาษาที่ใช้ ในคําถามให้ ชดั เจน
เพื่ อให้ ผ้ ูให้ ข้ อมูล ทุกคนเข้ าใจได้ ง่ าย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ผู้ให้ ข้อมูล บางคนกัง วลใจว่าผู้วิจัยจะฟั ง
คํ าตอบของตนเองได้ ลํ าบากเพราะผู้ใ ห้ ข้อมูล พูดออกเสี ยงไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึง ขออนุญ าตพูดสรุ ป
คําตอบซํ ้าหรื อเขียนคํานันๆให้
้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ มนั่ ใจว่าสื่อสารเข้ าใจตรงกัน ซึ่งผู้ปกครองของผู้ป่วยเมื่อ
ทราบว่าผู้วิจยั เป็ นอาจารย์ทนั ตแพทย์ก็แสดงการยอมรับว่าจะพูดคุยกับผู้ป่วยได้ อย่างเข้ าใจ
การเข้ าหาชุมชนเป็ นขันตอนแรกในการทํ
้
างานภาคสนามของนักวิจยั เชิงคุณภาพ วิธีการที่ดี
ที่สุดคือการให้ สมาชิกในชุมชนเป็ นผู้พาเข้ าไปรู้ จักกับสมาชิกอื่นๆ (Denzin; & Lincoln, 1994)
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ทนั ตแพทย์อาวุโสผู้ดแู ลผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ ม ากว่ า 30 ปี พาไปพบและแนะนํ า ตัว กั บ ทัน ตบุ ค ลากรในสนามวิ จัย ว่ า จบการศึ ก ษาทัน ต
แพทยศาสตร์ และทํางานเป็ นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของรัฐบาล ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการทํา
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีโอกาสได้ แนะนําตัวและอธิบายลักษณะการเก็บข้ อมูลต่อ
นิสิตทันตแพทย์ ปริ ญญาโทและเจ้ าหน้ าที่เวชระเบียน ซึ่งต่อมาเป็ นผู้ที่นําผู้วิจยั ไปทําความรู้ จักกับ
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ปกครองที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนหรื อผู้ช่วยทันต
แพทย์จะแจ้ งผู้วิจยั ทันที เมื่ อผู้ป่วยมายื่นบัตรนัดหมายและรอลําดับรับการรักษา หากผู้ป่วยรับการ
รักษาเสร็ จ อาจารย์ทนั ตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ปริ ญญาโทจะแจ้ งให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ ามาพูดคุยกับผู้วิจยั
ก่อนออกจากคลินิก ซึ่งทันตแพทย์ผ้ รู ับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยจะแนะนําตัวผู้วิจยั กับผู้ปกครองของ
ผู้ป่วยด้ วย ถึงแม้ ว่าผู้วิจยั จะแนะนําตัวในฐานะทันตแพทย์คนหนึ่งตามความจริ ง ซึ่งอาจทําให้ ผ้ ปู ่ วย
บิด เบื อ นข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทัน ตแพทย์ ห รื อ การรั ก ษาพยาบาลในด้ า นลบ แต่ผ้ ูวิ จัย ก็ ไ ด้ ชี แ้ จง
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วัตถุประสงค์ แนวคําถาม และประโยชน์ของข้ อมูลในครัง้ นี ้เพื่อการศึกษาเท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อแสดงความ
จริ ง ใจและสร้ างความไว้ วางใจระหว่ างทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้ อ ง โดยก่ อนเริ่ ม การสัม ภาษณ์ ผู้วิจัยให้
ผู้ปกครองซักถามทําความเข้ าใจและลงนามยินยอมในฐานะผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ป่วยวัยรุ่ นที่
อายุไม่เกิน 18 ปี ได้ เข้ าร่ วมการวิจยั ด้ วยความสมัครใจ ซึ่งทุกท่านรับทราบว่าการวิจยั นี ้ไม่ได้ เป็ นส่วน
หนึ่งของขันตอนการรั
้
กษาทางทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันตแพทยศาสตร์ และไม่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดลําดับหรื อตัดสิทธิการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่นได้ รับอยูใ่ นเวลานัน้
การเริ่ มเข้ าสนามแนะนําตัวและเริ่ มสร้ างสัมพันธภาพ (rapport) กับวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ เป็ นไปเพื่อให้ ได้ รับการยอมรับจากสนามวิจยั ว่าเป็ นผู้น่าเชื่อถื อไว้ วางใจได้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้
สรรพนามแทนตัวเองว่า “พี่ ” ไม่ไ ด้ ใช้ คําว่า “หมอ” และสรรพนามแทนผู้ป่วยวัยรุ่ น ว่า “น้ อง” หรื อ
เรี ยกชื่อเล่นของผู้ป่วยในระหว่างการสัมภาษณ์ การแต่งกายของผู้วิจัยก็ไม่ได้ ใช้ สัญลักษณ์ คําว่า
“หมอ” ด้ วยเสื ้อกาวน์สีขาวเหมือนนิสิตทันตแพทย์ปริ ญญาโทหรื ออาจารย์ทนั ตแพทย์ที่อยู่ในคลินิกทัน
ตกรรม เพี ยงแค่สวมใส่เพียงชุดสุภาพทัว่ ไป ในช่วงสัปดาห์แรกของการลงสนามวิจยั อาจารย์ทนั ต
แพทย์อาวุโสให้ ผ้ ูวิจยั ไปนัง่ บริ เวณโต๊ ะพักของอาจารย์ภายในคลินิกและร่ วมสนทนากับอาจารย์ทนั ต
แพทย์ท่านอื่นที่ลงเวรตรวจงานนิสิตทันตแพทย์ปริ ญญาโท ซึ่งผู้วิจยั ได้ มีโอกาสพูดคุยกับทันตแพทย์
ผู้ให้ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และเข้ าไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมระหว่างการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยเมื่อนั่งตรงบริ เวณโต๊ ะนัน้ แต่ผ้ ูวิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่านิสิตทันตแพทย์ เจ้ าหน้ าที่ และผู้ป่วยมอง
ผู้วิจยั เหมือนอาจารย์ทนั ตแพทย์คนหนึ่งมากกว่าสถานะของนักวิจยั ซึ่งอาจทําให้ ข้อมูลจากวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาหรื อบุคลากรทางการแพทย์มีอคติที่จะเปิ ดเผยตามจริ ง
ให้ กับผู้วิจัยทราบ ประเด็นนี ท้ ํ าให้ ผ้ ูวิจัยได้ ปรับเวลาลงสนามวิจัยเป็ นทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
ตังแต่
้ เวลา 08.00-17.00น.ที่มีคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อให้ ครอบคลุมช่วงเวลาตังแต่
้ วยั รุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่เดินทางมาถึงคลินิกและผู้วิจัยสามารถเข้ าถึงวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในฐานะผู้
สัมภาษณ์ มากกว่าภาพลักษณ์ ของทันตแพทย์ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ย้ ายออกมานัง่ ภายนอกคลินิกตรง
บริ เวณเดียวกับที่ผ้ ูป่วยนัง่ รอลําดับรับการรักษา แต่ผ้ วู ิจยั สามารถเดินเข้ าออกระหว่างภายนอกและ
ภายในคลินิกได้
ผู้วิจยั สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลบริ เวณเก้ าอี ้ด้ านหน้ าคลินิกทันตกรรมจัดฟั น เนื่องจาก ผู้ป่วยจะ
มานัง่ รอฟั งเจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนเรี ยกเข้ าไปรับการรักษา ชําระค่ารักษา หรื อนัดหมายการรักษาครัง้
ต่อไป โดยช่วงสัปดาห์ แรก ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ผ้ ูป่วยวัยรุ่ น ในบริ เ วณใกล้ กับผู้ปกครองนั่ง อยู่ด้วย แต่
ผู้ปกครองบางคนสนใจและมาร่ วมตอบคําถามด้ วย ซึ่ง ทําให้ ผ้ ูป่วยไม่ไ ด้ ใ ห้ ข้อมูลหรื อได้ คําตอบที่
บิดเบื อนเกี่ ยวกับบิดามารดา ทํ าให้ ผ้ ูวิจัยสัม ภาษณ์ ผ้ ูป่วยกับผู้ปกครองแยกจากกัน เริ่ ม ต้ น การ
สัมภาษณ์ด้วยการสร้ างความสัมพันธ์ (rapport) เพื่อทําความรู้ จกั และผูกมิตรไมตรี ระหว่างผู้วิจยั กับ
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ผู้ป่วยวัยรุ่ น โดยผู้วิจยั ให้ ดินสอสีสําหรับระบายภาพและให้ ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่ นวาดภาพที่เป็ นตัวแทนตนเอง
ด้ วยคําถามชี ้แจงว่า “ให้ น้องวาดภาพอะไรก็ได้ ตามจินตนาการ ที่สื่อถึง “ตัวของฉัน” แล้ วเล่าอธิบาย
ภาพนี ้” ซึง่ ผู้วิจยั ไม่ได้ กําหนดระยะเวลาการวาดภาพ เนื ้อหาที่ผ้ ปู ่ วยเล่าอธิบายภาพจะมาเป็ นคําถาม
เชื่อมโยงไปสู่แนวคําถามที่ได้ เตรี ยมไว้ ระหว่างสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ปรับคําถามให้ เหมาะสมและยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ เ พื่ อให้ คําตอบของผู้ใ ห้ ข้อ มูล มี ความสมบูรณ์ และอธิ บายได้ ชัดเจนมากขึน้ เมื่ อ
สัมภาษณ์เสร็ จผู้ให้ ข้อมูลทุกคนได้ รับชุดผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพช่องปากประกอบด้ วยแปรงสีฟันสําหรับ
ผู้ที่จดั ฟั น ยาสีฟัน และนํ ้ายาบ้ วนปาก เป็ นของตอบแทน 1 ชุดโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆทังสิ
้ ้น
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก สํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพได้ อย่างชัดเจนและเพียงพอสําหรับการตอบปั ญหาการวิจยั ซึ่ง ประกอบด้ วย
2 กลุ่มคือ 1) ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ 2) ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญอื่นๆ ได้ แก่
ผู้ปกครองที่ พ าผู้ป่วยมาคลิ นิ กทัน ตกรรม ซึ่ง ผู้วิ จัยเลื อกผู้ใ ห้ ข้อมูล หลักที่ ห ลากหลาย (maximum
variation sampling) ร่ วมกับการกําหนดคุณสมบัติ (criterion sampling) โดยคัดเลือกจํานวนผู้ให้
ข้ อมูลแต่ละคุณสมบัตใิ กล้ เคียงกัน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรอบด้ านเพียงพอที่จะเข้ าใจวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
ชัด เจนและลึ ก ซึ ง้ โดยผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก จํ า นวน 18 คน มี คุณ ลัก ษณะแบ่ ง ได้ ดัง ตาราง 5 และมี
รายละเอียดข้ อมูลพื ้นฐาน ดังตาราง 6 ต่อไปนี ้
ตาราง 5 แสดงจํานวนของผู้ให้ ข้อมูลหลัก จําแนกตามเพศ อายุ และประเภทปากแหว่งเพดานโหว่
ปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียว
สองด้ าน
จํานวนรวม (คน)

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ 12-14 ปี (คน)
ต้ น, คริส, ชัย, นก (4)
กีต้าร์ , กวาง (2)
ซัน, พิช (2)
ต่าย, แจ๊ ค (2)
10

อายุ 15-17 ปี (คน)
บอล, พี (2)
ส้ ม, แยม (2)
บาส, ก้ อง (2)
ดาว, จิน (2)
8

จํานวนรวม (คน)
6
4
4
4
18

85
ตาราง 6 แสดงลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูลหลักจํานวน 18 คน
ลําดับ ชื่อ
ที่
สมมติ
1.
ต่าย
2.
บอล
3.
แจ๊ ค
4.
ส้ ม
5.
ต้ น
6.
กีต้าร์
7.
กวาง
8.
บาส
9.
ซัน
10.
คริ ส
11.
ก้ อง
12.
พี
13.
ชัย
14.
พิช
15.
ดาว
16.
นก
17.
จิน
18.
แยม

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

อายุ
(ปี )
14
16
12
17
14
14
14
15
14
14
17
16
13
12
17
13
15
17

ระดับ
การศึกษา
ม.2
ม.5
ม.1
ม.6
ม.2
ม.3
ม.3
ปวช.1
ม.2
ม.3
ม.6
ปวช.1
ม.1
ม.1
ม.5
ม.1
ปวช.1
ม.6

ภูมิลาํ เนา จํานวนสมาชิกใน
ปั จจุบนั
ครอบครัว (คน)
นครนายก
2
กรุงเทพฯ
4
นนทบุรี
4
นนทบุรี
4
ระยอง
4
กรุงเทพฯ
5
กรุงเทพฯ
4
กรุงเทพฯ
2
อุบลราชธานี
5
กรุงเทพฯ
5
นครปฐม
10
กรุงเทพฯ
10
ราชบุรี
3
กรุงเทพฯ
5
ชลบุรี
4
กรุงเทพฯ
6
กรุงเทพฯ
3
ราชบุรี
4

รายได้ ครอบครัว
(บาทต่อเดือน)
9,000
30,000
ปฏิเสธการตอบ
30,000
15,000
ปฏิเสธการตอบ
ปฏิเสธการตอบ
ปฏิเสธการตอบ
15,000
250,000
50,000
ปฏิเสธการตอบ
14,000
45,000
35,000
35,000
30,000
31,000

ประเภทปากแหว่ง
และเพดานโหว่
สองด้ าน
ด้ านเดียว
สองด้ าน
ด้ านเดียว
ด้ านเดียว
ด้ านเดียว
ด้ านเดียว
สองด้ าน
สองด้ าน
ด้ านเดียว
สองด้ าน
ด้ านเดียว
ด้ านเดียว
สองด้ าน
สองด้ าน
ด้ านเดียว
สองด้ าน
ด้ านเดียว

ผ่าตัดในช่องปาก
และใบหน้ าล่าสุด
เมษายน 2553
เมษายน 2545
พฤศจิกายน 2541
2537
2541
เมษายน 2550
2550
2549
2545
2542
ตุลาคม 2551
2549
พฤศจิกายน 2552
เมษายน 2542
ตุลาคม 2545
พฤษภาคม 2553
2541
เมษายน 2549

พาหนะเดินทาง
ประจํา
รถขนส่งมวลชน
รถยนต์สว่ นตัว
รถยนต์สว่ นตัว
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถยนต์สว่ นตัว
รถยนต์สว่ นตัว
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถขนส่งมวลชน
รถยนต์สว่ นตัว
รถยนต์สว่ นตัว
รถยนต์สว่ นตัว
รถขนส่งมวลชน
รถยนต์สว่ นตัว

ผู้ปกครองที่
พามาคลินิก
พี่สาว
มารดา
มารดา
ป้า
มารดา
บิดา
บิดา
ลําพังวัยรุ่น
มารดา
ลําพังวัยรุ่น
ลําพังวัยรุ่น
ลําพังวัยรุ่น
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
ย่า
มารดา
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สําหรั บกลุ่มผู้ปกครองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจัยคัดเลือกจากความสมัครใจให้
ข้ อมูลของผู้ปกครองระหว่างรอผู้ป่วยวัยรุ่ นรับการรักษาทันตกรรมจัดฟั น จึงมีผ้ ปู กครองยินยอมเป็ น
ผู้ให้ ข้อมูล จํ านวน 6 คน เนื่ อ งจาก มี ผ้ ูป่วยวัยรุ่ น จํ านวน 4 คนที่ เ ดิน ทางมาคลิ นิ กตามลํ าพัง และ
ผู้ปกครองจํานวน 8 คน ที่มาเฉพาะรับส่งผู้ป่วยวัยรุ่นโดยไม่ได้ อยู่ที่คลินิกทันตกรรมด้ วย การศึกษาครัง้
นี ้มีกลุม่ ผู้ปกครองที่ให้ ข้อมูล ปรากฏในตาราง 7 ดังนี ้
ตาราง 7 แสดงลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานผู้ปกครองที่ให้ ข้อมูลสําคัญอื่นจํานวน 6 คน
ลําดับ ชื่อสมมติ
ที่
1.
นํ ้าผึ ้ง
2.
วรรณา
3. กาญจนา
4.
สมใจ
5.
สายฝน
6.
ทองคํา

เกี่ยวข้ องกับผู้ให้
ข้ อมูลหลัก
พี่สาวของต่าย
มารดาของบอล
มารดาของแจ๊ ค
มารดาของต้ น
มารดาของซัน
ย่าของจิน

เพศ

อายุ (ปี )

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

23
53
45
38
32
64

สถานภาพ
สมรส
โสด
สมรส
สมรส
สมรส
หย่าร้ าง
หม้ าย

อาชีพหลัก
รับจ้ าง
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้ าง
แม่บ้าน

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจัย
ผู้วิจยั มีแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลและกรอบคร่าว ๆ เพื่อให้ การเก็บรวบรวม
ข้ อมูลคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นไปอย่างมีทิศทาง ซึ่งลักษณะแนว
คําถามเป็ นประเด็นกว้ างๆ ที่กําหนดขึ ้นตามกรอบของปั ญหาการวิจยั และได้ ปรับปรุ งภายหลังจากได้
ไปทดลองใช้ ในกลุ่มใกล้ เคียงผู้ให้ ข้อมูลหลัก เมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งได้ มี
การปรับลักษณะคําถามและลําดับคําถามตามความเหมาะสมทังนี
้ ้อยู่กบั สถานการณ์ ข้ อมูลที่ได้ และ
ลักษณะของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ ผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามปลายเปิ ด “อะไร” “ทําไม” และ “อย่างไร” แต่ละ
หัวข้ อคําถามประกอบด้ วยคําถามหลักแต่ละประเด็น คําถามเพื่อขอรายละเอียดความชัดเจน และ
คําถามเพื่อตามประเด็นซึ่งอาจเป็ นเรื่ องใหม่ที่ได้ พบจากการสัมภาษณ์มาเป็ นประเด็นถามต่อไป ตาม
แนวทางของสธญ ภู่คง และอ้ อมเดือน สดมณี (2549)
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ผู้วิจัยอธิ บายให้ ผ้ ูใ ห้ ข้อมูล นึกถึง ภาพเหตุการณ์ ที่ คิดว่ายัง จํ าได้ ดีชัดเจนที่ สุดหรื อเกิ ดขึน้
ในช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมานับ จากวัน สัม ภาษณ์ เมื่ อ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล รั บ ฟั ง คํ า ถามแล้ ว พยายามนึ ก ภาพ
เหตุการณ์นนสั
ั ้ กครู่และระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในเหตุการณ์นนั ้ ผู้ให้ ข้อมูลบอกเล่าคําตอบตามความรู้สึก
และสิ่งที่ได้ เกิดขึ ้นตามจริ ง
ตัวอย่างแนวคําถามสัมภาษณ์สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
1) เล่าเหตุการณ์ที่ทําให้ ร้ ูสกึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจตัวเอง และความรู้สึกนัน้
มีความเกี่ยวข้ องกับปากแหว่งเพดานโหว่มากน้ อยเพียงใด
2) วิธีการที่ทําให้ กลับมาพึงพอใจตัวเองอีกครัง้ เมื่อรู้สกึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่
พอใจตัวเอง
3) เล่าเรื่ องราวความรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
4) เล่าเหตุการณ์ที่ทําให้ ร้ ูสกึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจเพื่อนในโรงเรี ยน
ความถี่ของการเกิดขึ ้น วิธีการจัดการสถานการณ์ ผลสะเทือนต่อความรู้สึกของตัวเองมีมากน้ อย
เพียงใด
5) ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทําร่วมกับกลุม่ เพื่อนสนิท
6) เสนอแนะข้ อควรปฏิบตั ขิ องเด็กปากแหว่งเพดานโหว่หากถูกเพื่อนนักเรี ยนแกล้ งหรื อ
ล้ อเลียน
7) เรื่ องราวความรู้สกึ ประทับใจระหว่างมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรื อคลินิก
ตัวอย่างแนวคําถามสัมภาษณ์สําหรับผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
1) ความเกี่ยวข้ องกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก
2) เล่าสิ่งที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้สกึ ภาคภูมิใจในตัววัยรุ่น
3) การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนและการคบเพื่อนของวัยรุ่น
4) ประวัติทางพันธุกรรมปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่ในเครื อญาติ
5) ประสบการณ์การดูแลวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ และความคิดเห็นต่อปากแหว่ง
เพดานโหว่
6) เสนอแนะวิธีดแู ลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ แรกเกิด
การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นนัน้ ผู้วิจยั เป็ นผู้สมั ภาษณ์ด้วยตนเอง
ทุกคน โดยผู้วิจยั ขอใช้ เครื่ องบันทึกเสียงและจดบันทึกในระหว่างสัมภาษณ์ แต่ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์
บางรายไม่ยินยอมให้ ทําการบันทึกเสียง ผู้วิจัยทําการจดบันทึกให้ มากที่สุดและรี บนําบันทึกมาจด
รายละเอี ยดอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนถอดบทสัมภาษณ์ เพื่อนํ าข้ อมูลที่ได้ มาจัดหมวดหมู่และทําการ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ได้ ทําการสังเกตและบันทึกข้ อมูลเพื่อประกอบกับข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ จาก
การสัมภาษณ์ ได้ แก่ 1) การสังเกตบริ บทของคลินิกทันตกรรมจัดฟั น เช่น ลักษณะบรรยากาศภายใน
และภายนอกคลินิก การให้ บริ การรักษาทางทันตกรรม เป็ นต้ น 2) สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในวันนัดหมายรักษาทันตกรรมจัดฟั น เช่น ช่วงรอก่อนรักษา ช่วงระหว่างการรักษา ช่วงภายหลังการ
รักษา เป็ นต้ น 3) สังเกตปฏิสมั พันธ์ ท่าทางและการสนทนาโต้ ตอบของผู้ให้ ข้อมูลหลักกับผู้อื่น เช่น
ผู้ปกครองที่มาคลินิกด้ วยกัน ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่น เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียน ทันตแพทย์ผ้ ใู ห้
การรักษา เป็ นต้ น
นอกจากข้ อมูลเชิงคุณภาพจะได้ จากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคลแล้ ว ยังได้ จากเอกสารต่างๆ
อีกด้ วยได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสารทางการ เช่น สถิติของคลินิกทันตกรรมจัดฟั น บันทึกทางการแพทย์
บันทึกทาง ทันตกรรม แผ่นพับข้ อมูลสําหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น และเอกสารไม่เป็ น
ทางการ เช่น การ์ ดขอบคุณ และบัน ทึก ความคิดเห็ น ของผู้ป่ วย เป็ นต้ น ข้ อมูล เอกสารถูกนํ ามาใช้
ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และตีความข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากวิธีการเก็บข้ อมูลอื่น
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมา โดยผู้วิจยั ลงสนามวิจยั ทุกวันที่
มีการนัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มารับการรักษา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้วิจยั นําข้ อมูลระหว่างสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ มาสรุ ปซํ ้า
และทบทวนข้ อมูลกลับไปให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ (members’ check) หากข้ อมูล
ไม่ตรงหรื อมีความบิดเบือนจากคําตอบหรื อความหมายของผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั ทําการปรับแก้ ไขข้ อมูล
ทันที ผู้วิจัยได้ ใช้ หลักการตรวจสอบแบบสามเส้ า (triangulation) จากหลายแหล่งข้ อมูล (data
triangulation) เพื่อให้ ได้ มมุ มองที่หลากหลาย เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ปกครองของผู้ป่วย
และทั น ตบุ ค ลากรที่ ดู แ ลผู้ ป่ วย เป็ นต้ น และจากหลายวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล (methodological
triangulation) เช่น วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ เอกสารทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นต้ น

วิธีดาํ เนินการวิจัยระยะที่ 2
การวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 ได้ แก่ 2) เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทาง
จิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ 4)
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต ประสบการณ์ทางสังคม
และคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน และ 5) เพื่อ
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เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิ
หลังแตกต่างกัน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่เข้ ารับการรักษาในคลินิก
ทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 5 แห่ง จําแนกได้ ดงั นี ้
1) มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรุงเทพฯ)
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรุงเทพฯ)
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เชียงใหม่)
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ขอนแก่น)
5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สงขลา)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้สุ่มมาจากประชากรจํานวน 221 คน คือ วัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่กําลังรับการรักษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟั น มหาวิทยาลัยภาครัฐ ด้ วยวิธีส่มุ กลุ่มตัวอย่าง
แบบสองขันตอน
้
(two-stage random sampling) โดยมีขนตอนการกํ
ั้
าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและ
การเลือกตัวอย่างดังนี ้
1) การกํ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (structural equation models for latent variable) ดังนันจึ
้ ง
ต้ องกํ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั กําหนดขนาดตัวอย่าง
จํานวน 221 คน โดยใช้ เกณฑ์ ความเพียงพอในการวิเคราะห์ สมการเชิงโครงสร้ างคือการวิเคราะห์
ข้ อมูลควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คนต่อตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร (Schumacker; & Lomax.
1996: 20) ในการวิจยั ครัง้ นี ม้ ี ตวั แปรสังเกตจํานวน 11 ตัวแปร จึงควรมีกลุ่มตัวอย่างสําหรับการ
วิเคราะห์ทงในกลุ
ั้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อยจํานวน 110-220 คนในแต่ละกลุม่
2) การเลื อกตัวอย่าง สํ าหรั บการเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
ดังนี ้
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2.1) วิธีส่มุ แบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ตามรายนามมหาวิทยาลัยภาครัฐที่
เป็ นศูนย์ดแู ลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ผู้วิจยั สุ่มมหาวิทยาลัยจํานวน 4 แห่ง
จาก 5 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลนี ้
2.2) วิธีสมุ่ แบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) ตามสัปดาห์ในระยะเวลาเก็บ
ข้ อมูลวิจยั แล้ วสุ่มเข้ าเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 55 คนต่อมหาวิทยาลัย ด้ วยเกณฑ์คดั เลือกและความ
สมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 8 ชุด คือ
ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบวัด
ชุดที่ 2-8 เป็ นแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบวัด
ลักษณะแบบวัด ประกอบด้ วยข้ อคํ าถาม เพศ อายุ ระดับเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และ
ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมีลกั ษณะแบบวัดดังตัวอย่างต่อไปนี ้
คําชี ้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงใน
และเติมคําหรื อตัวเลขลงในช่องว่าง
1. ฉัน เพศ:

□ ชาย

□ หน้ าข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งสําหรับท่าน

□ หญิง

2. ขณะนี ้ฉันอายุ...........ปี ……………………เดือน
3. ครอบครัวของฉันมีรายได้ รวมกันเดือนละ......................บาท
4. ในบ้ านที่ฉนั อาศัยอยูป่ ั จจุบนั มีสมาชิกครอบครัวรวมทังหมด...........................คน
้
5. ฉันมีปากแหว่งเพดานโหว่

□ ด้ านเดียว (ขวาหรื อซ้ าย) □ สองด้ าน (ขวาและซ้ าย)

ชุ ดที่ 2 แบบวั ดคุ ณภาพชี วิต ด้ า นสุข ภาพ ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของการทําหน้ าที่ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เหมาะสม ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านคือ ด้ านการแสดงอาการ ด้ านการทําหน้ าที่ของ
ร่ างกาย ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม แบบวัด
เป็ นประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นมาจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นจํานวนข้ อคําถาม
ทางบวกและทางลบทังหมด
้
21 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 5 หน่วย จาก “เสมอ” ถึง “ไม่เคย” แบบวัด

96
มี ค่าความเชื่ อมั่น แบบสัม ประสิท ธิ์ แ อลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ .763 ด้ านการแสดงอาการจํานวน 5 ข้ อ
เท่ากับ .710 ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกายจํานวน 6 ข้ อเท่ากับ .775 ด้ านความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางสุขภาพ 5 ข้ อเท่ากับ .868 และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมจํานวน 5 ข้ อเท่ากับ .828 และค่า
อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .234 ถึง .680
ตัวย่าง แบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
(0) ฉันมีอาการปวดฟั น ริ มฝี ปาก หรื อขากรรไกร (ด้ านการแสดงอาการ ข้ อความทางบวก)
……… ……..
………… ………..…… …………
เสมอ บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว เกือบไม่เคย
ไม่เคย
(00) ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมื ้อนานกว่าคนอื่น (ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย ข้ อความ
ทางลบ)
……… ……..
…………
………..…… …………
เสมอ บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว เกือบไม่เคย
ไม่เคย
(000) ฉัน รู้ สึกวิ ตกกัง วลว่าคนอื่ น จะคิดอย่างไรกับใบหน้ าและฟั น ของฉัน (ด้ านความรู้ สึกเกี่ ยวกับ
สถานภาพทางสุขภาพ ข้ อความทางลบ)
……… …….. ………… ………..…… …………
เสมอ
บ่อยครัง้ เป็ นครัง้ คราว
เกือบไม่เคย ไม่เคย
(0000) ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน (ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ข้ อความทางลบ)
……… ……..
………… ………..…… …………
เสมอ
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว เกือบไม่เคย
ไม่เคย
เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 5 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “เสมอ”
5 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่เคย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนนกลับกัน
ชุดที่ 3 แบบวัดความหยุ่นตัว ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัยรุ่น
ที่สามารถปรับสมดุลจิตใจให้ ไปทางบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และดําเนินชีวิตอย่างเป็ น
ปกติสุขภายหลังจากเผชิญสถานการณ์ตึงเครี ยดหรื อความทุกข์ยากในชีวิต โครงสร้ างของแบบวัด
ความหยุ่นตัวแบ่งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถฟื น้ ตัวให้ ผ่านพ้ นอุปสรรคของชีวิตไปได้
สําเร็ จ เช่น ความยืดหยุ่นหลังจากถูกกดดัน จิตใจมัน่ คงเข้ มแข็ง ไม่ย่อท้ อ เป็ นต้ น และ 2) การยอมรับ
ชีวิตของตนให้ ดํารงอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า เช่น การปรับมุมมองต่อชีวิต ตังเป
้ ้ าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าของ
การมีชีวิตอยู่ เป็ นต้ น แบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ ูวิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัด Resilience
Scale ของแวกนิลและยัง (Wagnild; & Young. 1993) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกทังหมด
้
11 ข้ อ แต่
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ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” แบบวัดมีค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .811 ด้ านความสามารถฟื น้ ฟูจิตใจตนเองจํานวน 4 ข้ อ
เท่ากับ .598 และด้ านการเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองจํานวน 7 ข้ อเท่ากับ .789 และค่าอํานาจจําแนก
อยูร่ ะหว่าง .353 ถึง .589
ตัวอย่าง แบบวัดพลังสุขภาพจิต
(0)
ฉันปรารถนากระทําในสิ่งที่จะทําให้ ชีวิตของฉันก้ าวหน้ า (ด้ านความสามารถฟื น้ ฟูจิตใจ
ตนเอง ข้ อความทางลบ)
……… ……..………… ………..…… ………..…… ………… ………..
เห็นด้ วยอย่างยิง่

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

(00) เมื่อฉันวางแผนแล้ ว ฉันทําตามแผนที่วางไว้ ได้ (ด้ านการเห็นคุณค่าของชีวิตตนเอง ข้ อความ
ทางลบ)
……… ……..………… ………..…… ………..…… ………… ………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 6 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ให้ 1 คะแนน ข้ อความทางลบ
ให้ คะแนนกลับกัน
ชุดที่ 4 แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีคิดหรื อความ
คาดหวัง ของวัยรุ่ นในการปรั บตัวเมื่ อเผชิญสถานการณ์ ที่ท้ าทายหรื อปั ญหาในชีวิต วัยรุ่ น จะยัง คง
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที่ ตนเชื่ อว่ามี ความสํ าเร็ จ อย่างที่ ตงั ้ เป้าไว้ เ กิ ดขึน้ ตามมา
สามารถประเมินการมองโลกในแง่ดีจาก 3 ประเด็น คือ 1) ใครคือผู้ที่ควรจะรับผิดชอบ ถูกตําหนิใน
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น 2) ปั ญหานันส่
้ งผลกระทบในวงจํากัดหรื อแผ่ขยายผล และ 3) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ น
เรื่ องชัว่ คราวหรื อถาวรทังในกรณี
้
ทวั่ ไปและในกรณีมีปัญหาเกิดขึ ้น แบบวัดเป็ นประเภทมาตรประเมิน
รวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุ งจากแบบวัดการมองโลกในแง่ดี ในกลุ่มการมีภูมิค้ มุ กันตนสําหรับนักเรี ยน ของ
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์ (2551) มีจํานวนข้ อคําถามทางลบทังหมด
้
7 ข้ อ แต่
ละข้ อ คํ า ถามมี ม าตร 6 หน่ ว ย จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” แบบวัด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .868 และค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .547 ถึง .743
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ตัวอย่าง แบบวัดการมองโลกในแง่ดี
(0)
ฉันคิดว่ามี โอกาสน้ อยที่ ครอบครั วของฉันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (กรณี ที่กําลัง
เผชิญกับปั ญหาอย่างใดอย่างหนึง่ ข้ อความทางลบ)
……… …….. ………… ………..…… …………. …………
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริ งเลย
(00)
ฉันคิดว่ามีโอกาสน้ อยที่เรื่ องดีๆ จะเกิดขึ ้นกับฉัน (กรณีทวั่ ไป ข้ อความทางลบ)
……… …….. ………… ………..…… ………..…… …………
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 6 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “จริ ง
ที่สดุ ” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนน
กลับกัน
ชุดที่ 5 แบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ประกอบด้ วย
ประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับปริ มาณความมัน่ ใจในความสามารถของตนที่จะจัดการกับความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม เมื่อเผชิญกับผลกระทบด้ านลบจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานการณ์การเรี ยน
ครอบครัว และในสังคม แบบวัดเป็ นประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ ใหม่ มีจํานวนข้ อ
คําถามทางบวกทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 11 หน่วย จาก “ไม่สามารถทําได้ ” ถึง “มัน่ ใจ
มากที่ สุดว่าทํ าได้ ” แบบวัดมี ค่าความเชื่ อมั่น แบบสัม ประสิท ธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ .892 และค่า
อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .404 ถึง .616
ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด
(0) เมื่อริ มฝี ปากหดรัง้ หรื อรอยแผลเป็ นเด่นชัด ฉันยอมรับว่าเป็ นผลที่เกิดขึ ้นได้ หลังผ่าตัดแก้ ไข
ปากแหว่งเพดานโหว่ (มุง่ จัดการปั ญหา)
0

1

2

3

4.

ไม่สามารถ
ทําได้

5

6

7

8

9

มัน่ ใจปานกลาง
ว่าทําได้

10
มัน่ ใจมากที่สดุ
ว่าทําได้

(00) ฉันสามารถหัวเราะหรื อยิ ้มต่อหน้ าคนอื่นได้ อย่างเปิ ดเผย (ควบคุมอารมณ์ทางลบ)
0
ไม่สามารถ
ทําได้

1

2

3

4.

5
มัน่ ใจปานกลาง
ว่าทําได้

6

7

8

9

10
มัน่ ใจมากที่สดุ
ว่าทําได้
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(000) เมื่อฉันโดนคนอื่นล้ อเลียนหรื อรังแก ฉันขอกําลังใจจากครอบครัวหรื อเพื่อน (แสวงหาสนับสนุน
จากคนใกล้ ชิด)
0
ไม่สามารถ
ทําได้

1

2

3

4.

5
มัน่ ใจปานกลาง
ว่าทําได้

6

7

8

9

10
มัน่ ใจมากที่สดุ
ว่าทําได้

เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ในแต่ล ะข้ อมี ค ะแนน 11 ลํ า ดับ โดยข้ อ ความทางบวกทัง้ หมดให้
คะแนน “ไม่สามารถทํ าได้ ” ให้ 1 คะแนน “มัน่ ใจปานกลางว่าทําได้ ” ให้ 5 คะแนน และ “มัน่ ใจมาก
ที่สดุ ว่าทําได้ ” ให้ 10 คะแนน

ชุดที่ 6 แบบวัดการสนั บสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่า
เกี่ยวกับการที่วยั รุ่ นเป็ นผู้รายงานว่าบิดามารดาให้ การสนับสนุนตนด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และข้ อมูลย้ อนกลับ และการช่วยเหลือด้ านอื่นๆ เมื่อต้ องการหรื อมีปัญหา ทําให้ ตนเองสามารถปรับตัว
ได้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยและสภาพแวดล้ อม แบบวัดเป็ นประเภทมาตรประเมินรวมค่าที่
ผู้วิจยั ปรับปรุ งเพิ่มเติมจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัวของงามตา
วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) และแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนด้ านการเรี ยนจากบิดามารดาของ
งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรี จินดารัตน์ (2551) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกและทางลบทังหมด
้
13 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” แบบวัดมีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .865 และค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .310 ถึง .762
ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
(0) แม้ วา่ คนอื่นจะไม่เข้ าใจฉัน แต่ฉนั ก็มีพอ่ แม่ที่เข้ าใจฉัน (ข้ อความทางบวก)
……… …….. ………… ………..…… ………… ………..
จริงที่สดุ
จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริ งเลย
(00)

ฉันคิดว่าพ่อแม่ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ใจของฉันได้ (ข้ อความทางลบ)
……… …….. ………… ………..…… ………… ………..
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 6 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “จริ ง
ที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนน
กลับกัน
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ชุดที่ 7 แบบวัดการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับ
การที่วยั รุ่นรับรู้ว่าเพื่อนให้ ความไว้ วางใจ สนิทสนมกลมเกลียว คบหาสมาคม ให้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน
และกัน มีเครื อข่ายของกลุ่มเพื่อนเพื่อทํากิจกรรมในโรงเรี ยนและสังคมร่ วมกัน แบบวัดเป็ นประเภท
มาตรประเมินรวมค่าที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแบบวัด Self-Perception Profile for Adolescents
้
12 ข้ อ แต่
ด้ าน social acceptance ของฮาเตอร์ (Harter. 1985) มีจํานวนข้ อคําถามทางบวกทังหมด
ละข้ อ คํ า ถามมี ม าตร 6 หน่ ว ย จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” แบบวัด มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ .896 และค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .486 ถึง .702
ตัวอย่าง แบบวัดการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
(0)
เพื่อนๆ ยอมรับนิสยั ของฉันได้ (เข้ าใจในตัวตน)
……… …….. ………… ………..…… ………… ………..
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง ไม่จริงเลย
(00) เพื่อนๆ กับฉันมีความสามัคคีกนั ดี (ร่วมทํากิจกรรม)
……… …….. ………… ………..…… ………… ………..
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริ งเลย
(000) เวลากลุ้มใจ เพื่อนกับฉันสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ (เกื ้อกูลกัน)
……… …….. ………… ………..…… …………
จริงที่สดุ
จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง

………..
ไม่จริ งเลย

เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 6 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “จริ ง
ที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนน
กลับกัน
ชุ ด ที่ 8
แบบวั ด การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ กั บ ผู้ ป่ วยวั ย รุ่ น
ประกอบด้ วยประโยคบอกเล่าเกี่ ยวกับการที่ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่ นรับรู้ว่า แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ผู้ให้
การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ ให้ ความรู้ คําแนะนํา เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม เคารพสิทธิผ้ ปู ่ วย และ
แสดงออกด้ วยวาจาสีหน้ าท่าทางที่เป็ นปฏิสมั พันธ์ ในเชิงบวกระหว่างกัน แบบวัดเป็ นประเภทมาตร
ประเมินรวมค่าซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้นใหม่ โดยอาศัยหลักการวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยของโบเวอร์ มี ้ด และสจ๊ วต (Bower; & Mead. 2007; Stewart. 1995) มีจํานวนคําถาม
ทางบวกทังหมด
้
13 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” แบบวัดมีคา่
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ความเชื่ อมั่นแบบสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ .873 และค่าอํ านาจจํ าแนกอยู่ระหว่าง .467
ถึง .672
ตัวอย่าง แบบวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
(0) หมอ/พยาบาลไต่ถามอาการของฉันอย่างห่วงใย (ข้ อความทางบวก)
……… …….. ………… ………..…… ………… ………..
จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้ คะแนน ในแต่ละข้ อมีคะแนน 6 ลําดับ โดยข้ อความทางบวกให้ คะแนน “จริ ง
ที่สดุ ” 6 คะแนน และลดลงตามลําดับจน “ไม่จริ งเลย” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้ อความทางลบให้ คะแนน
กลับกัน
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แนวทางการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ได้ ทําการประมวลเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี ตํารา และผลการวิจยั ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ เรื่ องคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ความหยุ่นตัวการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ ความสามารถ
ของตนในการจัดการกับความเครี ยด การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา การยอมรับทางสังคม
จากเพื่อน การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ เพศ
และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
2. กําหนดนิยามปฏิบตั กิ ารของแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
3. ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จาก
ผลวิจยั
4. สร้ างเนื ้อหาในข้ อความของประโยคตามนิยามปฏิบตั ิการลงในตารางกําหนด
ลักษณะเฉพาะ (table of specification) โดยจําแนกสัดส่วนของข้ อคําถามตามนิยามปฏิบตั ิการของ
แต่ละแบบวัด
5. คณะกรรมการควบคุมปริ ญ ญานิ พนธ์ ร่วมพิจ ารณาข้ อความในทุกแบบวัด โดยมี การ
ปรับเปลี่ยนบางข้ อความให้ มีเนื ้อหาตรงตามตัวแปรที่ต้องการวัดและกลุม่ ตัวอย่าง
6. ปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
แนวทางการหาคุณภาพเครื่ องมือแต่ละชุด มีดงั นี ้
1. นํ า เครื่ อ งมื อ วัด ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง มาตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content
validity) กับผลการวิจยั ระยะที่ 1 โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ ด้ านทันตแพทยศาสตร์
ด้ า นสัง คมศาสตร์ ด้ า นจิ ต สัง คม และด้ า นจิ ต เวชวัย รุ่ น ด้ า นละ 1 ท่ า น รวม 5 ท่ า นเป็ นผู้ ต รวจ
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(ภาคผนวก ข) และให้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (index of consistency: IOC) ระหว่างคะแนน +1, 0
และ -1 จากนัน้ ผู้เชี่ยวชาญเปรี ยบเทียบเนื ้อหารายข้ อกับแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพช่องปาก
เด็ก Child Perceptions Questionnaire (CPQ11-14) ของโจโควิกและคนอื่นๆ (Jokovic; et al. 2002)
2. นํ า ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากผู้เ ชี่ ย วชาญมาหาค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) โดยคัด เลื อ กข้ อ
คําถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ขึ ้นไป แสดงว่าข้ อความนันเป็
้ นตัวแทนของ
ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมนัน้ (อรพินทร์ ชูชม. 2545: 340) ส่วนข้ อความที่มีความสอดคล้ องตํ่ากว่า
0.5 ผู้วิจยั ได้ ปรับแก้ ให้ มีความเหมาะสมตามข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ แล้ วประธานคณะกรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ได้ พิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ หลังจากนันปรั
้ บปรุงแบบวัดก่อนนําไปทดลองใช้
3. นําเครื่ องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่จํานวน 120 คน
4. นําข้ อมูลมาตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดและปรับปรุง แสดงในตาราง 8 ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อ (item analysis) ผู้วิจยั หาค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ
(item discrimination) ด้ วยค่าที (t-ratio) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson
correlation coefficient) ที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (corrected
item-total correlation: rct) (อรพินทร์ ชูชม. 2545: 464) ผู้วิจยั คัดเลือกข้ อคําถามที่มีมีค่า t-ratio
ตังแต่
้ .20 ขึน้ ไปและค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ กับคะแนนรวมปรับแก้ แล้ วตังแต่
้ .30 ขึน้ ไป (Aiken.
2003: 66-67) มาใช้ ในการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างจริงจํานวน 221 คน
4.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบวัดที่นําไปใช้ จริ งทังฉบั
้ บและรายด้ าน
ทําการตรวจสอบความสอดคล้ องภายใน (internal consistency) ด้ วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient) (Aiken. 2003: 87-89; citing Cronbach. 1951)
4.3 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง (construct validity) ของแบบวัด
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ และแบบวัดความหยุ่นตัวผู้วิจัยใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(confirmatory factor analysis: CFA) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป LISREL โดยพิจารณาค่าความ
กลมกลืนของโมเดล (goodness-of-fit measures) เพื่อยืนยันว่าแบบวัดนัน้ มีความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้ างที่กําหนดไว้ จากแบบวัดต้ นฉบับหรื อทฤษฎีหรื อไม่
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ตาราง 8 จํานวนข้ อ ค่าที ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
้ บทดลองใช้
(corrected item-total correlation: rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าทังฉบั
(n=120) และฉบับใช้ จริ ง (n=221)
เครื่ องมือวัด

จํานวนข้ อ
ทดลอง ใช้ จริง

1. คุณภาพชีวิตด้ าน

38

21

สุขภาพ
2. ความหยุน่ ตัว
3. การมองโลกในแง่ดี
4. การรับรู้

22
11
31

11
7
16

ความสามารถในการ

t-ratio

rct

ทดลอง

ใช้ จริง

2.53 ถึง

2.17 ถึง

.21 ถึง .23 ถึง

12.66

13.78

.71

0.72 ถึง

7.84 ถึง

.01 ถึง .35 ถึง

7.24

11.13

.65

1.41 ถึง

12.55 ถึง

.07 ถึง .54 ถึง

13.69

20.71

.67

.74

3.25 ถึง 7.04 ถึ ง .30

.40

11.00

13.55

ทดลอง ใช้ จริง ทดลอง ใช้ จริ ง
.90

.76

.83

.81

.77

.86

.68
.58

.92

.89

.90

.86

.88

.89

.85

.87

ถึง .70 ถึง .61

จัดการความเครี ยด
5. การสนับสนุนทาง 19

13

สังคมจากบิดามารดา
6.

การยอมรั บ ทาง 22

9.96
12

สังคมจากเพื่อน
7. การสื่อสารระหว่าง 23
บุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยวัยรุ่น

4.57 ถึง 6.50

11.82

2.32 ถึง 8.51
9.63

13.38

.31

ถึง .75 ถึง .76

2.98 ถึง 8.24 ถึ ง .20
10.24

13

12.86

ถึ ง .22

.48

ถึง .71 ถึง .70
ถึ ง .14

.46

ถึง .65 ถึง .67
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. ทําหนังสือขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เก็บข้ อมูลใน
แต่ละระยะวิจยั
3. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลจากคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ละแห่งแล้ ว ผู้วิจยั
ประสานงานกับหัวหน้ าภาควิชาที่รับผิดชอบคลินิคทันตกรรมจัดฟั น
4. กลุม่ ตัวอย่างและผู้ปกครองให้ คํายินยอมเข้ าร่วมวิจยั ผู้วิจยั นําแบบวัดไปให้ กลุม่
ตัวอย่างตอบแบบวัดด้ วยตนเองตามกํ าหนดเวลานัดหมาย ชี ้แจงความสําคัญ วัตถุประสงค์การวิจยั
และวิธีการตอบแบบสอบถาม
5. ผู้วิจยั รวบรวมแบบวัดทังหมดและตรวจสอบความครบถ้
้
วนสมบูรณ์ของการตอบแต่
ละแบบวัดเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามการวิจยั ซึง่ มีที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เบื อ้ งต้ น ผู้วิ จั ย ใช้ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ การวิ จัย ทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS/PC for Window) เพื่ออธิบายลักษณะข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
ที่ใช้ ในการศึกษา
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ การแจก
แจงความถี่ และร้ อยละ เพื่ออธิบายลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 วิเคราะห์สถิตขิ นพื
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
และค่าความโด่ง เพื่อให้ ทราบลักษณะการแจกแจงข้ อมูลของตัวแปรสังเกต
1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบแบบจําลองปั จจัย
เชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ โดยใช้ สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้ าง (structural equation model)
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ของตัวแปร
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
2.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้ องแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพ เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรมลิสเรล (LISREL Version 8.72) การ
วิเคราะห์แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (structural equation models for latent
variables) ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานเชิง
ทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
2.3 การวิเคราะห์พหุกลุ่ม (multiple group analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจยั ที่
2 ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองปั จจัย
เชิงเหตุของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่ส องด้ าน
(model equivariance หรื อ model invariance) เริ่ มจากการกําหนดเงื่อนไขความเท่าเทียมกันของ
ค่าพารามิเตอร์ ระหว่างกลุม่ ซึ่งผู้วิจยั ทดสอบตามแนวทางวิเคราะห์ 3 ขันตอนของไคลน์
้
(Kline. 2011:
288-289) ได้ แก่
1) การเปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของรูปแบบ (configural invariance)
2) การเปรี ยบเที ย บความเท่ าเที ยมกัน ของการวัด ตัวแปรแฝง (construct
invariance)
3) การเปรี ย บเที ย บความเท่ า เที ย มกั น ของอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งตั ว แปรแฝง
(structural invariance)
ในแต่ละเงื่อนไขพิจารณาจากผลต่างค่าไคสแควร์ (∆χ2) เทียบกับผลต่างองศาความเป็ น
้
าลองทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน
อิสระ (∆df) ถ้ าไม่มีนยั สําคัญก็แสดงว่าเงื่อนไขนันในแบบจํ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ข้ า งต้ น นี ก้ ํ า หนดระดับนัย สํ า คัญ ที่ .05 ผู้วิ จัย ใช้ ดัช นี ตรวจสอบความ
สอดคล้ องของแบบจําลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์การพิจารณา (Kelloway. 1998: 27-28;
Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 82-88) ดังตาราง 9
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ตาราง 9 ดัชนีที่ใช้ ในการตรวจสอบว่าโมเดลสมมติฐานในการวิจยั ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์
ดัชนีที่ใช้ ในการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
ดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ (absolute fit indexes)
1. Chi-Square
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
2. RMSEA
< .08
3. SRMR
< .08
ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (comparative fit indexes)
1. NNFI
> .90
2. CFI
> .90
ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด (parsimony fit indexes)
1. PNFI
>.50
2. CAIC
CAICModel < CAICSaturated
3. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มี
เพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานวิจยั ที่ 3 ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูป SPSS ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance:
Two-way ANOVA) โดยใช้ เกณฑ์ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ถ้ าพบว่ามีปฏิสมั พันธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผู้วิจยั จะทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffé)

วิธีดาํ เนินการวิจัยระยะที่ 3
การวิจยั ระยะที่ 3 การวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 6 เพื่อค้ นหากระบวนการที่
นําไปสู่การมี คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริ บทสัง คมวัฒ นธรรมไทยและระบบบริ การทาง
การแพทย์ มีรายละเอียดดังนี ้
สนามวิจัย
สนามที่ใช้ สําหรับศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ คลินิกทันตกรรมจัดฟั นในเวลาราชการของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเป็ นสถานที่นดั รักษา
ทางทันตกรรมจัดฟั นของกรณี ศึกษา 8 คน โดยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ปกครองสะดวกให้
สัมภาษณ์ในวันนัดหมายเข้ ารับการรักษา
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การเข้ าสู่สนามวิจัย
การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในระยะที่ 3 นี ้ ผู้วิจยั ได้ เข้ ามาในสนามวิจยั เดิมซึ่งเคยใช้ เก็บรวม
รวมข้ อมูลวิจยั เชิงปริ มาณจากแบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลงานวิจยั ระยะที่ 2 จึงมีความคุ้ยเคยกับ
ทันตบุคลากรและวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นทัง้ 2 แห่ง อีกทัง้ ผู้วิจยั เคย
โทรศัพท์ ติดต่อเบื ้องต้ น กับผู้ใ ห้ ข้อมูล เกี่ ยวกับการยิ นยอมให้ สัมภาษณ์ และนัดหมายวัน สัม ภาษณ์
ผู้วิจยั จึงได้ รับการยอมรับจากผู้ให้ ข้อมูลทังหมดในฐานะทั
้
นตแพทย์ที่เคยเก็บข้ อมูลแบบสอบถาม ก่อน
เก็ บ ข้ อ มูล สัม ภาษณ์ ใ นการวิ จัย ระยะที่ 3 นี ้ ผู้วิ จัยได้ ขออนุญ าตชี แ้ จงวัตถุป ระสงค์ แ ละขอความ
อนุเ คราะห์ ใ ช้ ส ถานที่ จ ากหัว หน้ า คลิ นิ กทัน กรรมจัดฟั น ก่อ นดําเนิน งาน ตลอดจน ผู้วิจัยได้ ติดต่อ
ประสานงานกับทันตแพทย์จดั ฟั นผู้ดแู ลวัยรุ่นให้ รับทราบเรื่ องการสัมภาษณ์วยั รุ่นหลังเสร็ จการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟั นในวันนัดหมายรักษา ซึ่งทังทั
้ นตแพทย์จดั ฟั นและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเวชระเบียนช่วย
อํานวยความสะดวกตรวจสอบและยืนยันการนัดหมายกับวัยรุ่นแต่ละคนอีกครัง้ แล้ วแจ้ งผู้วิจยั ให้ ทราบ
สําหรับสถานที่สมั ภาษณ์เป็ นห้ องสัมภาษณ์ภายในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นที่มีความเป็ นส่วนตัว
การเตรี ยมแนวคําถามสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ใช้ ผลการวิเคราะห์แบบจําลองเชิงสาเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ าน ตลอดจนนิยามปฏิบตั ิการของ
ตัวแปรต่างๆในงานวิจยั ระยะก่อนมาเป็ นแนวหรื อประเด็นคําถาม และอาจารย์ควบคุมปริ ญญานิพนธ์
พิจ ารณาความเหมาะสมของเนื อ้ หาก่ อนสัม ภาษณ์ ตัวผู้วิจัยเองมี ฐ านะเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อมูล จึง ได้ ทบทวนหลักการเก็ บข้ อมูลภาคสนาม ทักษะและความสามารถ
เฉพาะตัวในการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้ การสัมภาษณ์มีความเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆได้ ด้วยตนเอง นอกจากนัน้ ผู้วิจยั ได้ ผ่านประสบการณ์ฝึกภาคสนามในงานวิจยั เชิงคุณภาพและ
การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจยั ระยะที่ 1 ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีทกั ษะการสัมภาษณ์มาแล้ ว
ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ใช้ สรรพนามแทนตัวเองว่า “หมอ” และเปิ ดเผยตัวตนตามจริ ง ซึ่งช่วย
สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ปกครองมากขึ ้น และวางตัวในลักษณะของทันตบุคลากรคนหนึ่ง โดยเข้ าไปมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นนัน้ เช่น การนัดหมายการรักษาให้ ผ้ ปู ่ วย การขาย
เสื ้อการกุศลหาเงินเข้ ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น ก่อนการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลทุกคนผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ แนวคําถาม และประโยชน์ของข้ อมูลในครัง้ นี ้เพื่อการศึกษา
เท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่อแสดงความจริ งใจและสร้ างความไว้ วางใจระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ผู้ปกครองวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่พูดยินยอมให้ สมั ภาษณ์โดยทุกคนรับทราบว่าการวิจยั นีไ้ ม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
ขันตอนการรั
้
กษาทาง ทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันตแพทยศาสตร์ และไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดลําดับ
หรื อตัดสิทธิการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยวัยรุ่นได้ รับอยูใ่ นเวลานัน้
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ช่วงของการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั สัมภาษณ์ผ้ ปู กครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในระหว่าง
ที่วยั รุ่ นเข้ าไปรับการรักษาอยู่ในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นและต้ องการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล แต่เมื่อ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่บางคนเสร็ จสิ ้นการรักษาก่อนสิ ้นสุดการสัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง วัยรุ่นมานัง่ รอ
และรับฟั งการสัมภาษณ์ ไปด้ วย เช่นเดียวกันกับ ผู้ปกครองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่บางคนขอ
ร่วมรับฟั งหรื ออยูร่ ่วมด้ วยในระหว่างการสัมภาษณ์วยั รุ่น เมื่อสัมภาษณ์จบ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
แต่ละคนได้ รับชุดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากประกอบด้ วยแปรงสีฟันสําหรับผู้ที่จดั ฟั น ยาสีฟัน
และนํ า้ ยาบ้ ว นปากเป็ นของตอบแทน 1 ชุด โดยไม่ เ สี ย ค่าใช้ จ่า ยใดๆ ทัง้ สิ น้ ส่ว นผู้ปกครองได้
ค่าตอบแทนการสัมภาษณ์ 100 บาท
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) สําหรับการวิจยั ระยะที่ 3 นี ้ คือวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่จํานวน 8 คน และผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 8 คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรอบด้ าน
เพี ยงพอทํ าความเข้ าใจวัตถุประสงค์ การวิจัยได้ ชัดเจนและลึกซึง้ การคัดเลื อกผู้ใ ห้ ข้อมูลเป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposeful sampling) ในลักษณะการศึกษาหลายกรณี (multiple case study)
ผู้วิจยั พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ 4 ข้ อ ได้ แก่ 1) วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่เข้ าร่วมการวิจยั ในระยะ
ที่ 2 หรื อการวิจัยเชิงปริ ม าณ 2) ได้ รับคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพอยู่ในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า
ถ้ าคะแนนคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพมากกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 80 คิดเป็ น 79-88 คะแนน
หมายถึ ง วัย รุ่ น ที่ มี คุณ ภาพชี วิ ต อยู่ ก ลุ่ ม สู ง ถ้ าคะแนนคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพน้ อยกว่ า หรื อ
เท่ า กั บ เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ ที่ 20 คิ ด เป็ น 28-61 คะแนน หมายถึ ง วั ย รุ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู่ ก ลุ่ ม ตํ่ า
3) ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่มีความแตกต่างกัน และ 4) สมัครใจยินยอมให้ สมั ภาษณ์ของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ปกครองในวันนัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
การวิจยั ระยะที่ 3 นี้จงึ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด 16 คนแบ่งเป็นวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จํานวน 8 คนและผูป้ กครองของวัยรุน่ ปากแหว่งเพดานโหว่จาํ นวน 8 คน ดังตาราง 10
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ตาราง 10 แสดงลักษณะภูมิหลังของวัยรุ่นและผู้ปกครองผู้ให้ ข้อมูลหลักจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและประเภทปากแหว่งเพดานโหว่

วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
ประเภทปาก
แหว่ งเพดานโหว่
อายุ
เพศ
ศาสนา
ระดับการศึกษา
วัยรุ่ น
ภูมิลาํ เนา
ลําดับและ
จํานวนพี่น้อง
ผู้ปกครองผู้ให้
ข้ อมูล
อายุผ้ ูปกครอง
ผู้ให้ ข้อมูล
ระดับการศึกษา
ผู้ปกครอง

อ้ น
สองด้ าน

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
สองด้ าน
ด้ านเดียว

บัว
ด้ านเดียว

บอล
สองด้ าน

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
สองด้ าน
ด้ านเดียว

นัด
ด้ านเดียว

12 ปี
ชาย
พุทธ
ม.2

15 ปี
หญิง
พุทธ
ม.4

13 ปี
ชาย
พุทธ
ม.1

13 ปี
หญิง
พุทธ
ม.1

14 ปี
ชาย
พุทธ
ม.2

15 ปี
หญิง
พุทธ
ม.4

18 ปี
หญิง
คริ สต์
ม.3

15 ปี
ชาย
พุทธ
ม.3

อ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม
คนที่ 2
มีพี่สาว 1 คน
แม่ ของอ้ น

อ.สมเด็จ
จ.กาฬสิทธุ์
คนที่ 2
มีพี่สาว 1 คน
แม่ ของมิน้ ต์

อ.สูงเม่น
จ.แพร่
คนที่ 2
มีพี่ชาย 1 คน
แม่ ของฟลุ๊ค

อ.เมือง
จ.ลําพูน
คนที่ 2
มีพี่สาว 1 คน
แม่ ของบัว

อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
คนที่ 1
มีน้องสาว 1 คน
ลุงเขยของบอล

อ.เมือง
จ.พะเยา
คนที่ 1
มีน้องสาว 1 คน
พ่ อของปาล์ ม

อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
คนที่ 1
มีน้องสาว 2 คน
แม่ ของลี

อ.เชียงขวัญ
จ.ร้ อยเอ็ด
คนที่ 2
มีพี่ชายต่างแม่ 1 คน
พ่ อของนัด

46 ปี

44 ปี

44 ปี

47 ปี

44 ปี

35 ปี

45 ปี

44 ปี

ม.6

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

ม.6

ม.6

ม.3

ม.3
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ขัน้ ตอนในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ขันติ
้ ดต่อและประสานงานผู้ให้ ข้อมูลหลัก เมื่อได้ รายชื่อของผู้ให้ ข้อมูลหลักจากข้ อมูล
ผลคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในการวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั ติดต่อแจ้ งวัตถุประสงค์การวิจยั และ
ขอคํายินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั กับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ทางไปรษณีย์ตามเกณฑ์คดั เลือกข้ างต้ น
จํานวน 68 คน และได้ รับการตอบกลับยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ทังวั
้ ยรุ่นกับบิดามารดาในวันนัดหมาย
รักษาทางทันตกรรมจัดฟั น จํานวน 32 คน จากนัน้ ผู้วิจยั คัดเลือกกรณีศกึ ษาที่เฉพาะเจาะจงเป็ นวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ที่อยูใ่ นกลุม่ คะแนนละ 4 คน แต่ละกลุม่ มีปากแหว่งเพดานโหว่ประเภทละ 2 คน
2. ขันเตรี
้ ยมเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ผู้วิจยั กําหนดหัวข้ อใหญ่ที่ต้องการศึกษาไว้ ก่อนแล้ วจึงเขียนหัวข้ อย่อยและคําถามในแต่ละข้ อ คําถาม
เป็ นคําถามที่มีลกั ษณะเป็ นปลายเปิ ดโดยไม่จํากัดเวลาในการสัมภาษณ์
3. ขันก่
้ อนการลงสนาม ผู้วิจยั ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยและนําไปติดต่อ
ประสานในสนามวิจยั เพื่อขออนุมตั ิยินยอมให้ เก็บข้ อมูลวิจยั ตลอดจนประสานนัดวันเวลาและสถานที่
ในการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่คดั เลือกอย่างเจาะจง จํานวน 8 คน โดยใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลหลายวิธี
ด้ วยกัน ได้ แก่ 1) การสังเกต (observation) ระหว่างเข้ ารับการรักษาทันตกรรมจัดฟั นและช่วงรอเวลา
นัดรักษาโดยผู้สงั เกตวางบทบาทเป็ นผู้ช่วยทันตแพทย์จัดฟั น 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) และ 3) ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ เช่ น ข้ อมู ล สุ ข ภาพช่ อ งปากรายบุ ค คล แฟ้ มประวั ติ ก าร
รักษาพยาบาล เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเฉพาะเรื่ องอย่างลึกซึ ้ง
ประเด็นสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ประวัตชิ ีวิต พฤติกรรม ปรากฏการณ์หรื อ
สถานการณ์ ความสัมพันธ์ ของคนและของกลุ่ม ความคิด ความเชื่อ สัญลักษณ์ และการปฏิบตั ิของ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในชีวิตประจําวัน ถ้ าหากผู้ให้ ข้อมูลอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องบันทึกเสียงได้ ผู้วิจยั
ได้ ใช้ ทงการจดบั
ั้
นทึกและการบันทึกเสียงร่วมด้ วยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยําที่สดุ
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสังเกต ตามแนวทางของสธญ
ภู่คง และอ้ อมเดือน สดมณี. (2549: 38-39, 43-45) เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตังชล
้
ทิพย์ (2552: 28-29) และชาย โพธิสิตา (2549: 330-331) ลักษณะแนวคําถามปลายเปิ ดในประเด็น
กว้ างๆ ที กําหนดขึ ้นตามกรอบของปั ญหาการวิจยั และได้ ปรับปรุงภายหลังจากได้ ไปทดลองใช้ ในกลุ่ม
ใกล้ เคียงผู้ให้ ข้อมูลหลัก เมื่อผู้วิจยั ลงสนามวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลได้ มีการปรับลักษณะคําถามและ
ลําดับคําถามตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ ข้ อมูลที่ได้ และลักษณะของผู้ให้ ข้อมูล
เป็ นสําคัญ ผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามปลายเปิ ด “อะไร” “ทําไม” และ “อย่างไร”
แต่ละหัวข้ อคําถาม
ประกอบด้ วยคําถามหลักแต่ละประเด็น คําถามเพื่อขอรายละเอียดความชัดเจน และคําถามเพื่อตาม
ประเด็นซึง่ อาจเป็ นเรื่ องใหม่ที่ได้ พบจากการสัมภาษณ์มาเป็ นประเด็นถามต่อ ผู้วิจยั อาจจะปรับลําดับ
และคําถามตามความเหมาะสม
แนวคําถามสําหรับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ าน เช่น
1) คําว่า “ปากแหว่งเพดานโหว่” ทําให้ นึกถึงอะไรบ้ าง เพราะอะไร
2) ในชีวิตที่ผ่านมาเกิดเรื่ องดีๆอะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ องกับปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยเล่า
ตัวอย่างเหตุการณ์
3) หากถูกล้ อเลียนปากแหว่งเพดานโหว่ จะมีวิธีจดั การเหตุการณ์นี ้อย่างไร
4) เวลาเผชิญปั ญหาต่างๆ จากปากแหว่งเพดานโหว่ จะควบคุมอารมณ์ด้านลบอย่างไร
(สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว)
5) หลังจากผ่านพ้ นปั ญหาต่างๆจากปากแหว่งเพดานโหว่มาได้ มีข้อคิดหรื อเกิดผลดี
อะไรบ้ างในชีวิต (สําหรับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว)
6) บิดามารดา เพื่อน หรื อแพทย์พยาบาลเข้ ามาช่วยเหลือในการจัดการความเครี ยดจาก
ปากแหว่งเพดานโหว่อย่างไรบ้ าง ช่วยเล่าตัวอย่างเหตุการณ์ (สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้าน
เดียว)
7) บิดามารดาแนะนําหรื อทําอย่างไรเวลาที่ร้ ูสกึ ทุกข์ใจจากปากแหว่งเพดานโหว่
(สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน)
8) บิดามารดาให้ คําสอนหรื อข้ อคิดในการดําเนินชีวิตอะไรบ้ างที่นํามาปฏิบตั ติ าม
(สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน)
9) บิดามารดาคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้ างในปั จจุบนั (สําหรับ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน)

112
10) บิดามารดาช่วยเหลือเรื่ องการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ของเราอย่างไร
(สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
11) คนอื่นมีความคิดเห็นหรื อปฏิบตั ติ วั อย่างไรกับผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่
12) คิดเห็นอย่างไรบ้ างที่ตวั เองเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่
13) แนวทางการใช้ ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรื อเพื่อนอย่างไรให้ มีความสุข
14) จากประสบการณ์ของตนเอง ต้ องการฝากบอกอะไรไปถึงน้ องๆ ปากแหว่ง
เพดานโหว่เหมือนกันได้ ฟัง
แนวคําถามสําหรับผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ าน เช่น
1) คําว่า “ปากแหว่งเพดานโหว่” ทําให้ ทา่ นนึกถึงอะไรบ้ าง เพราะอะไร
2) ท่านแนะนําหรื อทําอย่างไรเวลาที่ลกู รู้สกึ ทุกข์ใจเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่
ช่วยเล่าตัวอย่างเหตุการณ์
3) ท่านรับรู้วา่ คนอื่นในสังคมมีความคิดเห็นหรื อปฏิบตั ติ วั อย่างไรกับผู้ที่มีปากแหว่ง
เพดานโหว่
4) ท่านคิดเห็นอย่างไรเมื่อลูกเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่ มีผลต่อการตัดสินใจมีลกู
คนต่อไปมากน้ อยเพียงใด
5) ท่านเลี ้ยงดูลกู อย่างไรให้ ใช้ ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรื อเพื่อนได้ ช่วยเล่าตัวอย่าง
เหตุการณ์
6) จากประสบการณ์ของท่าน ต้ องการบอกหรื อแนะนําอะไรบ้ างให้ กบั ครอบครัวที่มี
ลูกปากแหว่งเพดานโหว่เหมือนกัน
ผู้วิจัยเป็ นผู้สัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลทุกคนด้ วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้ รับการยินยอมจากผู้ให้
ข้ อมูลในการใช้ เครื่ องบันทึกเสียง จดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ และบันทึกภาพ อย่างไรก็ตาม บางครัง้ ก็
มีเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้ อมที่อยู่ภายนอกห้ อง เช่น เสียงเครื่ องเจาะผนังห้ อง เสียงทารกปากแหว่ง
เพดานโหว่ร้องไห้ เป็ นต้ น หากระหว่างสัมภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลขอระงับการสัมภาษณ์ชวั่ คราวเนื่องจาก
เหตุใดๆ ก็ตาม ผู้วิจยั พิจารณาหยุดการสัมภาษณ์ชวั่ คราวและประเมินความพร้ อมของผู้ให้ สมั ภาษณ์
เป็ นสําคัญ เช่น ผู้ให้ ข้อมูลออกไปคุยโทรศัพท์ ผู้ให้ ข้อมูลร้ องไห้ หรื อสะเทือนอารมณ์ เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การสัง เกตและบัน ทึ ก ข้ อ มูล มาประกอบเป็ นข้ อ มูล ร่ ว มกับ บทสัม ภาษณ์ ได้ แ ก่
1) การสังเกตบริ บทของคลินิกทันตกรรมจัดฟั น 2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ ข้อมูลหลักในระหว่าง
สัมภาษณ์ 3) สังเกตปฏิสมั พันธ์ ท่าทางและการสนทนาโต้ ตอบของผู้ให้ ข้อมูลกับผู้อื่น เช่น ผู้ปกครอง
ของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจัยหรื อผู้สัมภาษณ์ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่น เจ้ าหน้ าที่
เวชระเบียน ทันตแพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษา เป็ นต้ น
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลสํ าหรั บการวิจัยครัง้ นีท้ ําเป็ นระยะๆ หลังจากสิน้ สุดการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้
ข้ อมูลสําคัญในแต่ละวัน ผู้วิจยั รี บถอดบทสัมภาษณ์และเขียนรายละเอียดของบทสัมภาษณ์ออกมา
ทันที เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้ ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และความครบถ้ วน
หรื อขาดหายของข้ อมูลก่อนเก็บข้ อมูลต่อไป ผู้วิจยั มีกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางของสธญ ภู่คง
และอ้ อมเดือน สดมณี (2549: 63-85) และเบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตังชลทิ
้ พย์
(2552: 37-39) ด้ วยขันตอน
้
1) การจัดระบบข้ อมูล 2) การสร้ างรหัส การแสดงข้ อมูล และเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ของข้ อมูล และ 3) การแปลความ สร้ างข้ อสรุป และพิสจู น์ข้อสรุป ซึ่งผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎี
ปฏิ สัง สรรค์ เ ชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (symbolic interactionism) ในทางสัง คมวิ ท ยา เกี่ ย วกับแนวคิด การ
ประกอบสร้ างทางสังคม (social constructionism) แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม (socialization)
และแนวคิดการพัฒนาการมโนภาพเกี่ยวกับตน (self-concept) มาใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน
การวิจยั ระยะที่ 3 นี ้ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาเฉพาะกรณี (Yin. 2003:
111-115) โดยใช้ ข้อเสนอของแนวคิดทฤษฎีเป็ นฐานเพื่อตรวจสอบความตรงกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้
จากกรณีศกึ ษา มุ่งค้ นหาข้ อเสนอเพื่อโต้ แย้ งแนวคิดทฤษฎีเดิม และอธิบายลักษณะที่สลับซับซ้ อนของ
กรณีศกึ ษาเพื่อเปิ ดเผยเงื่อนไขและบริ บทที่สําคัญ
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตาม
แนวทางของ ชาย โพธิสิตา (2549: 395-396) ดังนี ้
1) การตรวจสอบภายใน ผู้วิจยั พิจารณาถึงส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลและวิธีการวิเคราะห์ของ
ผู้วิจยั เองเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปและการตีความที่มีคณ
ุ ภาพ ประเด็นตรวจสอบได้ แก่
- ผู้ให้ ข้อมูลและสนามวิจยั ที่เลือกศึกษานี ้เหมาะสมกับเรื่ องและคําถามในการวิจยั
เพียงใด
- ผู้วิจยั และผู้ให้ ข้อมูลมีอคติเกิดขึ ้นในกระบวนการเก็บข้ อมูลอย่างไรหรื อไม่
- ข้ อมูลที่ได้ มามีความลึกและความกว้ างเพียงใด
- ข้ อมูลเชิงบริ บทมากน้ อยเพียงใด
- ข้ อค้ นพบและข้ อสรุปจากข้ อค้ นพบนันมี
้ หลักฐานที่แน่นหนามากน้ อยเพียงใด
- มีการนําเสนอวิธีการและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนหรื อไม่
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2) การตรวจสอบภายนอก ผู้วิจยั ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ด้ วยการสรุปซํ ้าและย้ อนข้ อมูลกลับไปให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ (members’ check)
ในระหว่างสัมภาษณ์ ทกุ ครัง้ หากข้ อมูลไม่ตรงหรื อมีความบิดเบือนจากคําตอบหรื อความหมายของ
ผู้ให้ ข้อมูลจึงสามารถปรับแก้ ไขข้ อมูลให้ เข้ าใจได้ ตรงกันได้ ทนั ที ผู้วิจยั ใช้ หลักการตรวจสอบแบบสาม
เส้ า (triangulation) จากหลายแหล่งข้ อมูล (data triangulation) เพื่อให้ ได้ มมุ มองที่หลากหลาย เช่น
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ปกครองของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ และทันตบุคลากรที่ดแู ลผู้ป่วย
เป็ นต้ น และจากหลายวิธีการเก็บข้ อมูล (methodological triangulation) เช่น วิธีการสังเกต การ
สัมภาษณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น

การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูให้ ข้อมูลในการวิจัยระยะที่ 1-3

ก่อนการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจัย งานวิจยั นี ้ได้ รับหนังสืออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ผู้วิจยั ดําเนินการวิจยั ตามหลักการและแนว
ทางการพิทกั ษ์ สิทธิ์ ผ้ ูป่วยในแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่ มต้ นเก็บข้ อมูลจากการแนะนําตัวผู้วิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ชี ้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจยั ให้ กลุ่มตัวอย่างทราบ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่และผู้ปกครองทุกคนลงนามลงในใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ด้ วยความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ยินดีเข้ าร่ วมการวิจยั สามารถปฏิเสธหรื อขอยกเลิกได้ ระหว่างการเก็บข้ อมูลโดยไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อการมารับบริ การรักษาพยาบาล หากระหว่างการให้ ข้อมูลมีความสะเทือนอารมณ์ของผู้ให้ ข้อมูล
หรื อไม่สะดวกให้ ข้อมูลชัว่ คราว ผู้วิจยั พิจารณาความพร้ อมของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ ข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั นี ้ถูกนําเสนอเป็ นภาพรวม ใช้ นามสมมติเพื่อปกปิ ดการบ่งชี ้ตัวบุคคล และนําข้ อมูล
เหล่านี ้ไปใช้ ประโยชน์เฉพาะสําหรับการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้ ผู้วิจยั เก็บรักษาข้ อมูลทังหมดไว้
้
อย่างดีและไม่นําไปเผยแพร่ แก่สาธารณชน การดําเนินงานวิจยั ทังหมดนี
้
้เพื่อรักษาความลับของข้ อมูล
และปกป้องผู้ให้ ข้อมูลซึง่ ถือเป็ นสิทธิพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล ผู้เข้ าร่วมการวิจยั ทุกคนได้ รับของตอบแทน
เป็ นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดช่องปาก 1 ชุดประกอบด้ วยแปรงสีฟันสําหรับจัดฟั น ยาสีฟัน และนํ ้ายา
บ้ วนปาก โดยผู้เข้ าร่วมการวิจยั ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยแต่อย่างใด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทที่ 4 ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ผสานวิธีแบบตามลําดับ 3
ระยะดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ระยะที่ 1 นําเสนอข้ อค้ นพบวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 ด้ วยวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อทําการตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมอง
ของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ระยะที่ 2 นําเสนอผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 ด้ วยวิธีวิจยั
เชิงปริ มาณ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทัง้ 3 ข้ อเกี่ยวกับแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั ระยะที่ 3 นําเสนอข้ อค้ นพบวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 6 ด้ วยวิธีวิจยั
เชิ ง คุณ ภาพแบบกรณี ศึกษา เพื่ อ ค้ น หากระบวนการที่ นํ า ไปสู่ก ารมี คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพที่ ดี
ภายใต้ บริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยและระบบบริการทางการแพทย์

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อทําการ
ตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมองของวัยรุ่ นที่มีประเภท
ปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ ผู้ผ้ วู ิจยั ดําเนินการจัดกระทําและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยมือและคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ATLAS.ti สําหรับลงรหัสและจัด
หมวดหมูข่ ้ อมูล โดยนําปั ญหาการวิจยั เป็ นตัวตังและทํ
้
าการกําหนดรหัสตังต้
้ นให้ สอดคล้ องกับประเด็น
ปั ญ หาการวิ จัย จากปั ญ หาการวิ จัยที่ ว่า “วัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ านให้
ความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพว่าอย่างไร” จากนัน้ นําข้ อมูลที่มีรหัสย่อยมารวมเป็ นรหัส
หลัก โดยมีรหัสหลัก 2 รหัส คือ “การประเมินตามสภาพร่างกายจริ ง” และ “การประเมินตามความคิด
และความรู้สึกส่วนตัว” โดยแต่ละรหัสหลักจะมีรหัสย่อยลงไปอีกคือ “การประเมินตามสภาพร่างกาย
จริง” ประกอบด้ วย “อาการความผิดปกติของร่างกาย” และ “การใช้ งานร่างกายได้ จํากัด” แล้ วยังมีรหัส
ย่อยอีกลักษณะคือ “การประเมินตามความคิดความรู้สึกส่วนตัว” โดยให้ รหัส คือ “ความรู้สึกภายใน
จิตใจตนเอง” และ “การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม” ส่วน ”อาการความผิดปกติของร่างกาย” นันมี
้ รหัส
ย่อย เช่น “ความผิดปกติในช่องปาก” “ความเจ็บป่ วยของร่างกายทัว่ ไป” เป็ นต้ น ผู้วิจยั ยังได้ สร้ างรหัส
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จากข้ อมูลดิบที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลหลักโดยตรงซึ่งถือว่าเป็ นรหัสใหม่ที่เกิดขึ ้น หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ อ่าน
ข้ อมูลหลายครัง้ และคาดว่าข้ อมูลดังกล่าวมีความหมายนอกเหนือจากรหัสที่กําหนดไว้ ล่วงหน้ า เช่น
ในเรื่ องของความรู้สกึ ภายในจิตใจที่มีการกําหนดรหัสว่า “วิธีจดั การความเครี ยด” เป็ นต้ น จากนัน้ เมื่อ
ลงรหัส ข้ อมูล เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยทํ าการเชื่ อมโยงความสัม พันธ์ ระหว่างรหัสแต่ละตัวที่ อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ไว้ ด้วยกัน ซึ่งในการตีความและแปลความหมายได้ อาศัยแนวคิดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องมาเป็ น
พื ้นฐานวิเคราะห์ เช่น แนวคิดเรื่ องคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ทงั ้
นักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยผู้วิจยั ได้ นําความหมายดังกล่าวมาเทียบเคียงกับความหมายที่ได้
จากมุมมองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และแพทยศาสตร์
ที่ทบทวนไว้ ในบทที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั เมื่อได้ ข้อสรุ ปแล้ ว
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจยั และผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้ องและนํามาปรับปรุงแก้ ไขก่อนที่จะ
เขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจยั เริ่ มเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างรหัสแต่ละ
กลุม่ มองเห็นเค้ าโครงที่จะนําไปสูส่ ร้ างข้ อสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ตอ่ ไป ดังปรากฏในตาราง 11
ตาราง 11 แสดงการสร้ างรหัสข้ อมูลย่อย รหัสข้ อมูลหลัก และมโนทัศน์ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
มโนทัศน์
อาการความผิดปกติของ
ร่างกาย
การใช้ งานร่างกายได้ จํากัด

รหัสหลัก
ความผิดปกติในช่องปาก
ความเจ็บป่ วยของร่างกายทัว่ ไป
การใช้ งานช่องปากได้ จํากัด
การทํากิจวัตรประจําวันได้ จํากัด

ความรู้สกึ ภายในจิตใจ
ตนเอง

ความรู้สกึ ทางบวก

การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้อื่น

ความรู้สกึ ทางลบ

ความสัมพันธ์ทางลบกับผู้อื่น

รหัสย่อย
ปวดฟั น เจ็บปาก มีกลิน่ ปาก เลือดออกตามซอก
เหงือก
หูอื ้อ เป็ นหวัดเรื อ้ รัง อ่อนแอ
เคี ้ยวอาหารลําบาก พูดไม่ชดั หายใจทางปาก
ดูดนํ ้าลําบาก การแสดงอารมณ์ทางใบหน้ า
นอนไม่ ห ลับ ฟั ง ไม่ ค่ อ ยได้ ยิ น เรี ย นไม่ เ ต็ ม ที่
ออกกําลังกายได้ น้อย
ภูมิใจตนเอง พึงพอใจชีวิต ความท้ าทายในชีวิต
จิตใจเข้ มแข็ง
วิ ต กกัง วลต่ อ ความคิ ด ของคนอื่ น ขาดความ
มัน่ ใจ เขินอาย เบื่อหน่าย เศร้ าเสียใจ โกรธขุ่น
เคือง
เข้ าร่ วมกิจกรรม ช่วยเหลือเกื ้อกูล ทําความรู้ จกั
กัน
ถูกแบ่งแยกกีดกัน ถูกล้ อเลียน ถูกรังแก
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ข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มิได้ ยดึ ถือเอาความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของผู้ใด
ผู้หนึ่งเป็ นที่ตงั ้ หากแต่ต้องการทําความเข้ าใจความหมายของคุณภาพชีวิตในทัศนะหรื อมุมมองของ
ตัววัยรุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิด โดยเน้ นการดําเนินชีวิตผ่านประสบการณ์ตรง ความคิด
ความเชื่ อ ของวัย รุ่ น ซึ่ง การให้ ค วามหมายดัง กล่ า วนัน้ เป็ นมุ ม มองของคนในภายใต้ บ ริ บ ทของ
สังคมไทย ตลอดทัง้ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับผู้ป่วย ได้ แก่ บิดามารดาของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ และทันตบุคลากรที่ดแู ลรักษาพยาบาลในคลินิกทันตกรรมจัดฟั น
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ถูกอธิบายผ่านทางประสบการณ์ทงั ้
ทางตรงและทางอ้ อ มจากผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจํ า วัน ของตนเอง กิ จ วัต รประจํ า วัน ใน
ครอบครั ว ในโรงเรี ยน และสังคมใกล้ ชิดรอบตัวล้ วนสะท้ อนให้ ผ้ ูวิจัยเห็นว่าการให้ ความหมายตาม
มุมมองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีความเชื่อมโยงในร่างกาย จิตใจ และสังคมเข้ าไว้ ด้วยกัน ผู้วิจยั
ค้ นพบความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพนี ้ออกเป็ น 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี ้
1) อาการความผิดปกติของร่างกาย
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สว่ นใหญ่อธิบายว่าคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับอาการความผิดปกติหรื ออาการข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นมาจากปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของ
อวัยวะในช่องปาก เช่น อาการปวด บวม เลือดออก เป็ นต้ น มีผลทําให้ ชีวิตไม่มีความสุขหรื อไม่เป็ น
ปกติภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา
“เวลาปวดฟั น จะทําอะไรไม่ได้เลย ปากและฟั นมันไม่สบาย” จิ น วัยรุ่นหญิ งอายุ 15 ปี
“ฟั นเกไปหมด มันไม่สวย ฟั นมี นอ้ ย ตรงนี ้(ชี ้บริ เวณริ มฝี ปากที ่เย็บปิ ดแล้ว) เหงื อกก็เจ็บ”
แยม วัยรุ่นหญิ งอายุ 17 ปี
อี กหนึ่ง ความหมายที่ วัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ส่วนใหญ่ สะท้ อนออกมาตรงกัน คือ
ความเจ็บป่ วยของร่างกายทัว่ ไป เช่น หูอื ้อ เป็ นหวัดเรื อ้ รัง ร่างกายอ่อนแอ เป็ นต้ น วัยรุ่นจํานวน 3 คน
เคยประสบปั ญหาการติดเชื ้อในช่องหูเนื่องจากสําลักอาหารผ่านทางช่องโหว่ของเพดานปากมาตังแต่
้
ก่อนเย็บปิ ด บางคนมีอาการหูอื ้อทุกครัง้ ที่เป็ นหวัด เวลาพูดเสียงก้ องอยู่ในหู หรื อสูญเสียการทรงตัว
โดยช่องจมูกกับช่องหูเป็ นอวัยวะที่เชื่อมต่อกับช่องปาก ความเจ็บป่ วยของร่ างกายทัว่ ไปอาจเกิดขึน้
นาน 1-2 เดือนต่อปี หรื อต้ องเข้ าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล
“ผมมี ปั ญ หาหู ชั้น กลางอัก เสบบ่ อ ย มัน ทํ า ให้ ผ มสู ญ เสี ย การทรงตัว ครั บ เดิ น เป๋ ไป
ช่วยงานกี ฬาสี ไม่ได้ตลอด 3-4 วัน” ก้อง วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี
“ไม่ สบายเรื ่ อย คื อมี เสลด มี อะไรอยู่ในนี ้ (ชี ้นิ้วไปที ่จมูก) หมอก็จะไม่ผ่าตัดให้ เลื ่อนไป
เรื ่ อย ผลัดมาหลายเดื อน” เม วัยรุ่ นหญิ งอายุ 14 ปี ผู้วิจยั สังเกตว่าในวันสัมภาษณ์ เมก็มีนํ้ามูกไหล
เป็ นหวัดมา 1สัปดาห์แล้ว
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“ผมไม่รู้ว่าเป็ นอะไรหรื อเปล่า อ้วนก็ไม่อ้วนนะ ปี จะไม่สบายซักครั้งนึง แต่เป็ นหนักกว่า
คนอื น่ ไม่สบายรุนแรงมาก” พี วัยรุ่นชายอายุ 16 ปี
เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ วัยรุ่ นอธิบายถึงอาการความ
ผิดปกติของร่างกายตนเองที่รับรู้ ตามสภาพความเป็ นจริ งหรื อสังเกตได้ ชดั เจนอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
อาการเหล่านันอยู
้ ใ่ นรูปแบบความไม่สบายหรื อเจ็บไข้ ได้ ป่วยที่เกี่ยวข้ องกับปากแหว่งเพดานโหว่ แม้ ว่า
วัยรุ่นจะได้ รับการเย็บปิ ดหรื อผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่มานานกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
2) การใช้ งานร่างกายได้ จํากัด
วัย รุ่ น จะสามารถใช้ ง านอวัยวะต่า งๆให้ ทํ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต ามกลไกของร่ างกายมากน้ อ ย
เพียงใดนัน้ ขึ ้นอยู่กับระดับความรุ นแรงความผิดปกติหรื อระดับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพอวัยวะในช่อง
ปากหรื อร่างกายทัว่ ไป การใช้ งานช่องปากได้ จํากัด เช่น เคี ้ยวอาหารลําบาก พูดไม่ชดั หายใจทางปาก
ดูดนํ ้าลําบาก เล่นเครื่ องดนตรี ประเภทเป่ า การแสดงอารมณ์บนใบหน้ า เป็ นต้ น วัยรุ่นเกือบทุกคนเล่า
ว่าประสบปั ญหาพูดไม่ชดั กับพยัญชนะที่ต้องวางลิน้ กระดกขึ ้นไปดันเพดานปาก เช่น ร ล ด และคํา
ควบกลํ ้า เป็ นต้ น วัยรุ่นจํานวน 12 คน เคยได้ รับการฝึ กพูดกับบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางมาตังแต่
้
อายุ 2-10 ปี อย่างต่อเนื่องร่ วมกับการฝึ กหัดด้ วยตนเอง วัยรุ่ นบางคนแสดงออกว่าตนเองวิตกกังวล
เรื่ องการออกเสียงในระหว่างให้ สมั ภาษณ์ บางคนพยายามพูดช้ าให้ ชดั เจน
“เวลาเป่ าขลุ่ย มันต้องเว้นจังหวะไว้หายใจ เป่ าไม่เต็มเสี ยง เพราะเพดานโหว่ไงตอนนัน้
อาจารย์ให้พดู “ร” หนูก็พดู ไม่ได้ แล้วก็ตวั ควบกลํ้าค่ะ บางที “ด” ก็พดู ไม่ได้ ถ้าหนูพูดไวๆ” จิ น วัยรุ่น
หญิ งอายุ 15 ปี
“กิ นของนิ่ มอย่างโจ๊ ก พวกช็อกโกแลตกิ นไม่ได้ แบบว่าเราเคีย้ วแรงเกิ นไป เหล็กมันอาจจะ
หลุด นํ้าแข็ง ลูกอม ก็ไม่ได้ เพราะถ้ากัดมันจะกระเทือน ผลไม้ก็ตอ้ งเลื อกดู ถ้าแข็งเกิ นไปก็กินไม่ได้
กลัวมันไปติ ดตามซอกฟั น แล้วเป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยไปกัดเหล็กกร่ อน” ชัย วัยรุ่นชายอายุ 13 ปี
ความผิดปกติของร่างกายทัว่ ไปมีผลทําให้ ดําเนินกิจวัตรประจําวันบางอย่างได้ จํากัด เช่น
นอนไม่หลับ ฟั งไม่คอ่ ยได้ ยิน เรี ยนไม่เต็มที่ ออกกําลังกายได้ น้อย เป็ นต้ น อาการติดเชื ้อหรื อความ
ผิดปกติของช่องหูเป็ นอาการข้ างเคียงที่พบได้ บอ่ ยในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทําให้ การรับฟั งเสียงไม่
ชัดเจน
“หนูทําจมูกด้วยค่ะ ไปตกแต่งให้มนั ดีขึ้น เอากระดูกหลังหูมาดามให้จมูกมันเท่ากัน ช่วง
นัน้ จะหายใจทางปากด้วย ถ้าหายใจจมูกไม่ทนั หายใจช่วยกัน ลําบากตอนนอน” แยม วัยรุ่นหญิ งอายุ
17 ปี
“หนูอยากเรี ยนศิ ลป์ ภาษา แต่คิดว่ามันคงยากนะคะ ถ้าหนูพดู ได้ไม่ชดั เจน เหมื อนติ ด “อ
อ่าง” พูด “ด เด็ก” มันจะเป็ น “ออ” อยู่เรื ่อย และ “ร ล” ออกไม่ค่อยได้” แยม วัยรุ่นหญิ งอายุ 17 ปี
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“เค้าจะมี ปัญหาเหมื อนกันกับพีค่ นรอง บกพร่ องด้านหู ไม่ค่อยได้ยินเสียง” นํ้าผึ้ง พีส่ าว
ของต่ายวัยรุ่นหญิ งอายุ 14 ปี
จากมุมมองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่และผู้เกี่ยวข้ อง อาการความผิดปกติจากปากแหว่ง
เพดานโหว่มีความเกี่ยวข้ องกับปั ญหาสุขภาพร่างกายต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาการพูดกับปั ญหาการฟั ง
วัยรุ่ นส่วนใหญ่เข้ ารับการรักษาพยาบาลและฟื น้ ฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การเย็บปิ ด
ปากแหว่งเพดานโหว่ การฝึ กพูดออกเสียง การรักษาทันตกรรมจัดฟั น ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ า เป็ นต้ น
โดยบางคนพยายามปรับตัวและจัดการควบคุมปั ญหาสุขภาพร่างกายเหล่านันด้
้ วยตนเอง ผู้วิจยั เห็น
ว่าสภาพของร่างกายเป็ นลักษณะรูปธรรมที่วยั รุ่นสามารถสังเกตเห็นได้ ด้วยตนเอง ว่ามีความปกติหรื อ
ผิดปกติเมื่อเปรี ยบเที ยบกับสมรรถภาพตามคาดหวังหรื อความสามารถของคนอื่นใกล้ ตวั ซึ่งอาการ
ความผิ ด ปกติมี ผ ลต่อ การใช้ ง านอวัย วะนัน้ ได้ จํ า กัด เพี ย งใด อี ก ทัง้ วัย รุ่ น นิ ย ามคํ า ว่ า “สุข ภาพ”
หมายความถึง “ร่างกาย” เป็ นอันดับแรก โดยผู้มีสขุ ภาพดีคือผู้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บไข้
ได้ ป่วย
3) ความรู้สกึ ภายในจิตใจตนเอง
ผู้วิจยั ได้ ข้อค้ นพบจากวัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูลครัง้ นี ้ว่า ความรู้สึกภายในจิตใจของวัยรุ่นที่มีต่อ
ปากแหว่งเพดานโหว่และสุขภาพของตนเองมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทาง
ลบ วั ย รุ่ น อายุ 15-18 ปี ส่ ว นใหญ่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ค วามรู้ สึ ก ทางลบสมั ย เรี ย นระดั บ ชั น้
ประถมศึกษาเมื่ อสนใจสังเกตร่ างกายมากขึ ้นว่าเหมือนหรื อแตกต่างจากเพื่อน บางคนเมื่ออยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะเข้ าใจและมีความรู้ สึกทางบวกต่อตนเองมากขึ ้น ได้ แก่ รู้สึกภูมิใจในตนเอง
รู้สกึ พึงพอใจชีวิต ความท้ าทายในชีวิต จิตใจเข้ มแข็ง และรู้สกึ พึงพอใจผลของการรักษาพยาบาล
“หนูเป็ นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ก็ไม่ได้อายอะไร กล้าที ่จะบอก เค้าแค่อยากรู้ เป็ นหนู
หนูก็อยากรู้ ว่าเป็ นอะไร คนรอบข้างไม่เคยทํ าให้เรารู้ สึกว่าตนเองมี ปมด้อย” กวาง วัยรุ่นหญิ งอายุ
14 ปี
“เราเลื อกเกิ ดไม่ได้ที่เราเป็ นแบบนี ้ ไม่ ต้องสนใจ สังคมก็ไม่ได้รังเกี ยจอะไรเรานักหนา
เค้าก็ยงั พูด ยังคุยกับเรา ให้ยอมรับตัวเองก่อน” จิ น วัยรุ่นหญิ งอายุ 15 ปี
“ถ้ามาล้อ ผมก็เฉยๆครับ ก็จะมี พวกนักเลง พวกเกเรมาล้ออะไรก็ว่าไป “ไอ้เบี ้ยว ไอ้
แหว่ง” พูดไป ไม่สน ไม่มีประโยชน์ อะไรจะต้องไปฟั ง ไม่ใช่เรื ่องโมโหที ่เราเป็ น และมันก็ไม่ใช่เรื ่องที ่น่า
อาย ตอนมัธยมก็ยงั มี ครับ เค้าก็เรี ยกเวลาเดิ นผ่านกัน “อ้าวเฮ้ย ไอ้แหว่ง ไอ้แหว่ง” ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ก็เรี ยกมันกลับแค่นนั้ เอง (หัวเราะ) “แล้วหนักหัวใครไม่ทราบวะ” ก็สนุกๆไป ไม่มีอะไรหรอกครับ ผมไม่
คิ ดมากนะจริ งๆ” ก้อง วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี
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“ตามประสาเด็ก เราก็มีสงสัย มี น้อยใจบ้างครับ เพือ่ นเค้าจะล้ออะไรก็ไม่สนใจ ไม่ต้อง
อาย ยอมรับว่าตัวเองเป็ นอย่างนี ้ แล้วก็ทําอย่างอื ่นที ่มนั จะปิ ดข้อนี ้ไปเลยนะครับ ถ้าไม่มีจุดเด่นอะไร
เลย แล้วโดนล้อ จะทํ าให้เค้ายิ่ งแย่ สมมติ อย่างตัวผมเนี ่ยครับ ใช้กีฬา เฮฮาปาร์ ตี้มากกว่า มันเลยลบ
เรื ่องนี ไ้ ปเลยครับ” บาส วัยรุ่นชายอายุ 15 ปี
ในขณะที่ วัยรุ่ นบางคนมีความรู้ สึกทางลบต่อปากแหว่งเพดานโหว่และสุขภาพของตนเอง
ได้ แก่ วิตกกังวลต่อความคิดเห็นของคนอื่นต่อตนเอง ขาดความมัน่ ใจ เขินอาย เบื่อหน่าย เศร้ าเสียใจ
และโกรธขุ่นเคือง ซึ่งนํามาสู่การแสดงพฤติกรรมหลีกหนี เช่น การเก็บตัว ซึมเศร้ า แปลกแยก เป็ นต้ น
จนกระทัง่ ถึงพฤติกรรมรุนแรง
“ก็มีคิดไปเองว่าคนอื ่นจะว่ายังไงนะ กลัวว่าเค้าจะยอมให้เราไปด้วยไหม เค้าจะมองหน้า
เราหรื อเปล่า เค้าจะยอมให้เราร่ วมกิ จรรมอะไรด้วยหรื อเปล่า” ชัย วัยรุ่นชายอายุ 13 ปี
“เค้าขาดความมัน่ ใจในตัวเองไงคะ ถ้าคนที ่อยู่บ้าน ฟั งเค้าจนชิ นจะฟั งเค้าออก แต่ถ้าไป
ข้างนอก ไม่กล้าพูด เด็กที ่ค่อนข้างเรี ยบร้อย อาจารย์ที่ปรึ กษาบอก เค้าพูดไม่ชดั คนอื ่นก็ถามซํ้ า เลย
กลายเป็ นเด็กที ข่ าดความมัน่ ใจไป ที ่นี้เลยค่อนข้างจะเรี ยบร้อยนะค่ะ” สมใจ แม่ของต้นวัยรุ่นชายอายุ
14 ปี
“บางที เดิ นๆ ไป ก็เขิ นบ้าง ไม่รู้ว่าเค้าจะมองอะไรนะ เป็ นบางครั้งอย่างเช่น เดิ นคนเดี ยว
ไม่ได้ไปกับเพือ่ น มันก็ไม่มากอะไร แต่ก็เขิ นบ้าง” แยม วัยรุ่นหญิ งอายุ 17 ปี
“เค้ามาถามด้วยคํ าที ่รุนแรง แหว่ง อะไรประมาณเนี ้ยค่ะ เราก็เสี ยใจมาก แต่ไม่ถึงกับ
ร้องไห้” กวาง วัยรุ่นหญิ งอายุ 14 ปี
“เค้าจะนัง่ อยู่ดา้ นหน้าห้อง คนนีห้ นูไม่ค่อยรู้จกั เท่าไหร่ ทีนีเ้ ค้าเดิ นผ่านมาก็พดู ล้อหนูว่า
“เบีย้ ว” เวลาเค้าล้อ เค้าจะตบหัวด้วย หนูก็ตบหัวคื น หนูบอกให้ไปไกลๆเลย ไม่อยากจะโต้ตอบ นิ่ งไป
ซะ” ต่าย วัยรุ่นหญิ งอายุ 14 ปี
ก่อนเริ่ มต้ นการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ขอให้ วยั รุ่นช่วยวาดภาพตามจินตนาการที่สื่อถึง “ตัวของฉัน”
แล้ วเล่าอธิ บายความหมายในภาพของตนเองให้ ผ้ วู ิจยั ฟั ง วัยรุ่ นตังใจวาดภาพของตนเองโดยผู
้
้ วิจัย
ไม่ได้ จํากัดเวลาหรื อรูปแบบ ผู้วิจยั จัดเตรี ยมกระดาษขาวว่างขนาดเอ 4 อุปกรณ์ดินสอ ปากกา และ
ดินสอสีไม้ ให้ วยั รุ่ นเลือกใช้ หรื อไม่ก็ได้ บางคนไม่ถนัดวาดรู ปหรื อปฏิเสธการวาด ผู้วิจยั ขอให้ วยั รุ่ น
ช่วยเล่าบรรยายออกมาว่าจินตนาการภาพในความคิดของตนเองไว้ อย่างไร ระหว่างการอธิบายภาพ
ผู้วิจยั ตังใจฟั
้ งและให้ ความสนใจภาพนัน้ อีกทังซั
้ กถามรายละเอียดหรื อประเด็นต่างๆ ในภาพ แล้ ว
เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นคําถามสัมภาษณ์วยั รุ่ นแต่ละคนตามความเหมาะสมและเกี่ยวข้ องกับภาพของ
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ตนเอง ผู้วิจัยพบว่าวัยรุ่ น ได้ ถ่ ายทอดมุม มองต่อ เรื่ อ งราวชี วิ ตตนเองออกมาในลัก ษณะต่างๆ ดัง
ภาพประกอบต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างรูปวาดสะท้ อนตัวตนของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากภาพประกอบ 6 วัยรุ่นกรณีศกึ ษาเล่าอธิบายภาพของตนเองว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้ างและ
ในภาพนันสื
้ ่อความหมายที่เป็ นตนเองออกมาว่าอย่างไร ผู้วิจยั เห็นว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ได้
สะท้ อนมุมมองต่อตนเองออกมาใน 2 ลักษณะ คือ 1) ภาพลักษณะงานอดิเรกที่ชื่นชอบ เช่น เลี ้ยงสัตว์
ร้ องเต้ น เล่นฟุตบอล เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ เป็ นต้ น และ 2) ภาพสัญลักษณ์แทนความคิดเชิงนามธรรม
หรื อลักษณะนิสยั ซึง่ วัยรุ่นอธิบายรายละเอียดของภาพหรื อแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี ้ออกมา เช่น
รูปต้ นหูกวางแทนความไม่หวัน่ ไหวกับเรื่ องอะไร รู ปพระอาทิตย์สีส้มแทนความใจร้ อนขี ้โมโห รู ปเส้ น
เดียวแทนความว่างเปล่า รูปดวงดาวห้ าแฉกสีเหลืองแทนการให้ ความช่วยเหลือเพื่อน รูปนกแทนความ
อิส ระหรื อตัดสินใจด้ วยตนเอง รู ปเตี ยงแทนการนอนรั กษาตัวในโรงพยาบาล เป็ นต้ น จากการเล่า
อธิบายภาพตนเองของวัยรุ่น ผู้วิจยั สังเกตว่าวัยรุ่นเพียง 4 คนที่วาดรูปใบหน้ าหรื อรูปร่างตนเองโดยไม่มี
ลักษณะรายละเอียดความผิดปกติของใบหน้ าและเป็ นภาพการทํากิจกรรม เช่น เชียร์ กีฬา ขี่มอเตอร์
ไซด์ ถ่ายรูป คุยกับเพื่อน เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ ผู้วิจัยให้ วัยรุ่ นทุกคนประเมินความรู้ สึกที่เคยเกิดขึน้ จริ งกับตนเอง จากข้ อความ
ที่ว่า “ความรู้สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจตนเองที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็ นเพราะ
ปากแหว่งเพดานโหว่” ผู้วิจยั ใช้ การวัดด้ วยเส้ นตรงยาว 10 เซนติเมตรแบ่งระยะทุก 1 เซนติเมตรด้ วย
ขีดบนเส้ นในกระดาษ (visual analogue scale) ปลายเส้ นตรงข้ างหนึ่งเป็ นระดับคะแนน 1 หมายถึง
สะเทือนความรู้ สึกน้ อยที่สุด ปลายเส้ นอีกข้ างเป็ นระดับคะแนน 10 หมายถึง สะเทือนความรู้ สึกมาก
ที่ สุด พบว่า วัยรุ่ น ให้ คะแนนประเมิ นตนเองอยู่ระหว่าง 1-8 คะแนนและส่วนใหญ่ จํ านวน 10 คน
ประเมิน 1 คะแนน วัยรุ่ นทังหมดมี
้
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.48 แสดงว่า ปากแหว่งเพดานโหว่ทําให้ วยั รุ่นรู้ สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจของตนเอง ใน
ระดับสะเทือนความรู้สึกน้ อย ในขณะที่ การวิจยั นี ้พบว่า วัยรุ่นประเมินความรู้สึกตนเองจากข้ อความ
ว่า “ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา เพื่อนในโรงเรี ยนทําให้ ร้ ูสกึ โกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจเพื่อน” พบว่า
วัยรุ่ น ให้ คะแนนประเมิ นตนเองอยู่ร ะหว่าง 1-10 คะแนนและส่วนใหญ่จํ านวน 8 คนประเมิน 7-10
คะแนน วัยรุ่นทังหมดมี
้
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.00 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.01 แสดงว่า
เพื่อนในโรงเรี ยนทําให้ วยั รุ่ นรู้ สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจตนเอง ในระดับสะเทือนความรู้ สึก
มาก ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าความผิดปกติทางร่างกายจากปากแหว่งเพดานโหว่มีผลกระทบต่ออารมณ์
ความรู้สกึ ของวัยรุ่นน้ อยกว่าการปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในโรงเรี ยน แสดงว่า วัยรุ่นให้ ความสําคัญมากต่อ
การชีวิตร่วมกับผู้อื่นและความรู้สกึ ทางลบของวัยรุ่นอาจเกิดมาจากเพื่อนได้ มาก
4) การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในครอบครั ว และโรงเรี ย นของวั ย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ มี ทั ง้
ความสัมพันธ์ ทางบวกและทางลบกับผู้อื่น บริ บทของโรงเรี ยนมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้ ชีวิต
วัยรุ่ นอยู่ร่วมกับเพื่อนและการมีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ ทางบวกที่เกิดขึ ้น
ระหว่างวัยรุ่นกับผู้อื่นในสังคม เช่น เข้ าร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือเกื ้อกูล ทําความรู้จกั กัน เป็ นต้ น สมาชิก
ในครอบครัวโดยเฉพาะบิดากับมารดาเป็ นบุคคลหลักที่ช่วยให้ คําปรึกษาและสนับสนุนดูแลในช่วงเด็ก
และวัยรุ่นอายุ 11-14 ปี ส่วนพี่หรื อน้ องร่วมสายโลหิตเป็ นบุคคลที่วยั รุ่นมักนํามาเปรี ยบเทียบกับตนเอง
จํานวนเพื่อนสนิทในโรงเรี ยนของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีขนาดกลุ่มหรื อก๊ วนแก๊ งค์ที่แตกต่างกันไป
วัยรุ่นบางคนมีเพื่อนเพียงคนเดียว บางคนสนิทสนมกับเพื่อนทุกคนในห้ องเรี ยน
“อยู่กบั เพื อ่ น เพื อ่ นจะคอยช่วย อย่างตอนแรกๆปกติ ขี้อาย อะไรอย่างนี ้ ม.ต้น เค้าให้ทํา
อะไร ออกไปเต้นอะไรอย่างนี ้ ตอนแรกก็ไม่กล้านะ ตอนนี ้ให้ทําอะไรทําหมดเลย เพราะไม่รู้ว่าเราจะ
เจอเพื อ่ นดี ๆแบบนี ้อีกหรื อเปล่า หนูเป็ นคนพูดมาก ชอบไปคุยกับเค้าก่อน พอคุยไปคุยมาก็สนิ ทกัน”
ส้ม วัยรุ่นหญิ งอายุ 17 ปี
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“ตอนรู้ครั้งแรกว่าเค้าปากแหว่ง ยังไม่ได้เป็ นอย่างนี ้ ประมาณ ป. 3 เจอรู ป ถามพีอ่ ี กคน
ว่านีใ่ คร พอรู้ว่าเป็ นตนเอง ร้องไห้เลย ปลอบไปว่าตอนนี ้หนูสวยแล้ว ไปโรงเรี ยนเพือ่ นล้อ กลับมาบอก
ว่า วันนีโ้ ดนล้อว่า “อี ปากแหว่ง” ตอบไปว่า บอกมัน เดี ๋ยวจะไปทําสวยมานะ ให้สวยกว่าเยอะเลย พอ
อี กวัน กลับมาเล่า พีๆ่ มันล้อหนูอีกแล้ว หนูก็ตอบมันไปอย่างที ่พีบ่ อก เค้าก็อารมณ์ ดีขึ้นมาหน่อย เออ
ตอบมัน ไปอย่างนัน้ เลย เวลากลับมาเล่าให้ฟังก็จะบอกอย่างนัน้ อย่างนี ้ แล้วหนูตอบมันไป ก็ยงั มี อีก
น้องก็ไม่พดู กับเค้าเลย” นํ้าผึ้ง พีส่ าวของต่าย วัยรุ่นหญิ งอายุ 14 ปี
นอกจากการล้ อเลี ยนของนัก เรี ยนคนอื่ น ผู้วิจัย ค้ น พบว่า การใช้ ชี วิ ตในโรงเรี ยนยัง มี
ประเด็นการคบหากับเพื่อนต่างเพศ ซึ่งวัยรุ่นชาย 2 คนมีเพื่อนหญิงสนิทหรื อแฟนที่คบหากันมา 1-3 ปี
แต่วยั รุ่ นหญิงคิดว่าปากแหว่งเพดานโหว่มีผลต่อการคบเพื่อนชาย วัยรุ่นคบหากันตอนเรี ยนระดับชัน้
มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อปวช. ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ทํ า ให้ วัยรุ่ น รู้ สึกกัง วลต่อการคบหาเพื่ อ น
ต่างเพศ
“ก็มีมาจี บบ้าง บางที เค้าก็ถามว่าทําไมพูดไม่ชดั ตอนนีห้ นูดดั ฟั นก็บอกเค้าดัดฟั นอยู่
เค้าก็ไม่ได้อะไร แต่บางคน หนูก็บอกเค้าไป เค้าก็ยงั เหมื อนเดิ ม” จิ น วัยรุ่นหญิ งอายุ 15 ปี
“ก็พอมี คนเข้ามาจี บ หนูคิดว่าปากแหว่งเพดานโหว่มีผลนะ พูดคุยกัน น่าจะเข้าใจเรา
เป็ นอย่างนี ”้ แยม วัยรุ่นหญิ งอายุ 17 ปี
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับนักเรี ยนคนอื่นในโรงเรี ยน เช่น ถูกแบ่งแยกกีด
กัน ถูกล้ อเลียน ถูกรังแก เป็ นต้ น ทําให้ วยั รุ่นบางคนนิ่งเฉยยอมถูกกระทํา ไม่อยากไปโรงเรี ยน หรื อย้ าย
ไปอยู่โรงเรี ยนอื่น ในขณะที่วยั รุ่ นชายบางคนโต้ ตอบกลับไปด้ วยความรุ นแรง เช่น ทะเลาะวิวาท ทํา
ร้ ายร่างกาย ด่าใส่กนั เป็ นต้ น
“ส่วนมาก เค้าจ้องผมแล้วถามว่า “กวนตี น” บางครั้งผมยังโดนไถเงิ นอี ก ตอนม.1 ผมจะ
ขึ้นมอเตอร์ ไซด์ แล้วเค้าไม่พอใจผม บอก “ไอ้แว่น กวนตี นเหรอ” ผมบอก “คุณเป็ นใครครับ” เค้าทําท่า
จะต่อยและขอเงิ นผม 5 บ. ผมก็กลัวเค้า เลยให้ไป มี อีกคนนึง ผมไม่รู้จกั เค้า อยู่คนละห้อง เข้ามาท้า
ผมต่อย ผมบอก “มึงเป็ นใครน่ะ” เค้าก็ต่อยผม ผมไม่ได้พูดอะไร นอนอยู่เฉยๆ เค้าก็ยงั ต่อยผม แล้วก็
หยุด เบือ่ ขี ้เกี ยจ เค้าก็ไป อย่างเพื อ่ นมาด่าผม เค้าล้อว่า “ไอ้จมูกแบน ไอ้ลิ้นไก่สนั้ ” แม่บอกที หลังให้
ฟ้องครู แต่ผมไม่ได้บอกครู เดี ย๋ วเพือ่ นมาว่าผม ไอ้ขี้ขลาด ” พิช วัยรุ่นชายอายุ 12 ปี
“เพื ่อนไม่ ค่อยพูดอะไร แต่ผมกับบาส (ชื ่อเพื ่อนข้างห้องที ่เป็ นปากแหว่งเพดานโหว่
เหมื อนกัน) เนี ่ย เขาจะเรี ยกกันว่า บาสแหว่งหนึ่งและผมเป็ นแหว่งสอง (หัวเราะ) พอเวลาพูดไม่ครบ
เรี ยกแหว่ง บาสก็จะสะกิ ดผมว่า เฮ้ยลุยเลยเปล่า” นก วัยรุ่นชายอายุ 13 ปี
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“เข้าโรงเรี ยนใหม่ เค้าก็จะพูดล้อช่ วงแรกๆ เฉยๆ พออยู่ด้วยกันก็ เลิ ก เค้าพูดล้อ
เหมื อนกันเลย เรี ยกว่า “พม่า” เหมื อนกัน หนูก็รู้สึกเฉยๆ ชิ นไปแล้ว เพราะโดนล้อมาตัง้ แต่ประถม” จิ น
วัยรุ่นหญิ งอายุ 15 ปี
“ตอนเข้าไปในห้อง ผมยังไม่มีคนทีร่ ู้จกั เพือ่ นมันก็ล้อผมใหญ่ ผมว่ามันก็ลําบากนะ คื อ
ผมพูดไม่ค่อยชัด อย่างตอนเด็กมี คนล้อบ้าง หัวเราะเยาะน่ะ พอตอนโตเนี ่ย ไม่มีใครล้อ ไม่มีใครอะไร”
พี วัยรุ่นชายอายุ 16 ปี
“เราก็บอกเค้าว่าไม่ชอบ อย่ามากวนอะไรอย่างนี ้ แต่ก็ยงั ไม่เลิ ก โกรธเพือ่ น เราเป็ นอย่าง
นีท้ ําไมต้องมาล้อด้วย เสี ยความมัน่ ใจไป (พูดเสียงเบาลง) ตอนป.3 แล้วก็ย้ายออกมา เปลีย่ นโรงเรี ยน
พอย้ายโรงเรี ยนมาปุ๊ ป ก็ไม่มีใครล้อ” บาส วัยรุ่นชายอายุ 15 ปี
จากข้ อค้ นพบข้ างต้ น สุข ภาพของวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่มี ความหมายมากกว่าเพี ย ง
ร่ างกายที่ ผิดปกติ ปากแหว่ง เพดานโหว่เ ป็ นความผิ ดปกติบนใบหน้ าศีรษะตัง้ แต่กํ าเนิด อาการ
เจ็บป่ วยและอาการข้ างเคียงทางร่ างกายได้ เกิดขึ ้นตามระดับความรุ นแรงของความผิดปกติบริ เวณ
อวัยวะที่เกี่ ยวข้ อง ยิ่งวัยรุ่ นประสบกับความเจ็บป่ วยจากผลของปากแหว่งและเพดานโหว่มากเท่าใด
วัยรุ่ นก็ จะยิ่งมี ข้อจํากัดหรื อมีความบกพร่ องในการใช้ งานร่ างกายมากขึน้ ความหมายคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อธิบายถึงการรับรู้ ความสมดุลระหว่างความพิการกับการ
ทําหน้ าที่ ภาวะทุพพลภาพอาจจํ ากัดให้ การทําหน้ าที่ลดลงได้ นอกจากคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพร่ างกายแล้ ว บริ เวณใบหน้ าศีรษะยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสภาพจิตใจเนื่องจากใบหน้ ามี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ ของวัยรุ่ น กรณีศึกษาสะท้ อนให้ ผ้ วู ิจยั เห็นว่าสภาพจิตใจในช่วงเจ็บป่ วยและ
การดําเนินชีวิตประจํ าวันมีความหลากหลายไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งวัยรุ่ นรับรู้ สภาพ
จิตใจตนเองทังทางบวกและทางลบที
้
่เกี่ยวข้ องกับปากแหว่งเพดานโหว่ นอกจากนี ้ การดํารงชีวิตของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ให้ อยู่อย่างปกติสขุ ในสังคมยังมีอิทธิพลจากครอบครัว ครู เพื่อน และแฟน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับกลุ่มคนเหล่านี ้มีทงทางบวกและทางลบ
ั้
ทําให้ วยั รุ่นใช้ ชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างหลากหลาย ปากแหว่งเพดานโหว่อาจกลายเป็ นอุปสรรคขัดขวางการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของวัยรุ่น
บางคน ในขณะที่ ครอบครัวกลับให้ ความเอาใจใส่ดแู ลลูกคนนี ้มาก ประสบการณ์ทางสังคมเป็ นส่วน
หนึง่ ในความหมายของการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
ผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่า สุข ภาพของวัย รุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่มี ความเป็ นองค์ รวมเชื่ อมโยงของ
ร่ า งกาย จิ ต ใจ และสัง คม คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพมี ค วามหมายตามความคิ ด ความเชื่ อ และ
ประสบการณ์ชีวิตที่วยั รุ่นเคยผ่านมาในอดีต วัยรุ่นที่มีร่างกายผิดปกติมากน้ อยต่างกัน ใช้ งานร่างกาย
ให้ ทําหน้ าที่ได้ ดีต่างกัน มีความรู้ สึกในจิตใจที่ดีต่อสภาวะสุขภาพของตนเองมากน้ อยต่างกัน และใช้
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ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ดีมากน้ อยต่างกัน เป็ นสิ่งกําหนดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างวัยรุ่ นแต่
ละคนให้ แตกต่าง ซึง่ วัยรุ่นสามารถรับรู้และตัดสินใจประเมินประสบการณ์เหล่านี ้ด้ วยตนเองได้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ระยะที่ 2 ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 ได้ แก่ 2) เพื่อพัฒนา
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัย
เชิงเหตุลกั ษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ 4) เพื่ อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิ พลของปั จจัยเชิงเหตุลักษณะทางจิต
ประสบการณ์ ท างสัง คม และคุณ ภาพชี วิ ตด้ านสุขภาพในวัย รุ่ น ที่ มี ประเภทปากแหว่ ง เพดานโหว่
แตกต่างกัน และ 5) เพื่ อเปรี ยบเที ยบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มี
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน
สัญลักษณ์ และอักษรย่ อในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ขอนําเสนอสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ก่อนนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริ มาณเพื่ อความเข้ าใจตรงกัน ดังนี ้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทําความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 12
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ตาราง 12 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์
N
Mean
SD
r

แทน
จํานวนวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient)

R2
χ2
NNFI
CFI
RMSEA

ค่า squared multiple correlations
ค่าสถิติไค–สแควร์ (Chi-square)
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (Non-normed fit index หรื อ Tucker – Lewis index)
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index)
ค่าประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากกําลังสองเฉลีย่ (root mean square error of
approximation)
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลีย่ ของเศษ (standardize root mean square residual)
ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัด (Parsimony normed fit index)
ดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงประหยัดของโมเดลตังต้
้ นกับโมเดลอิ่มตัว (Consistent Akaike
Information Criterion)

SRMR
PNFI
CAIC

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในวัตถุประสงค์ วิจัยที่ 2 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่ รายละเอียดดังนี ้
1. การหาค่ าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
ผู้วิจยั พัฒนาข้ อคําถาม 45 ข้ อจากความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัตถุประสงค์การ
วิจยั ข้ อที่ 1 แล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน (ดังภาคผนวก ข ) ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพทังฉบั
้ บจํานวน 45 ข้ อกับความหมายคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพ พบว่า ข้ อคําถามที่คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 มีจํานวน 38
ข้ อ ผู้วิจยั จึงคัดเลือกไว้ และข้ อคําถามที่คา่ ดัชนีความสอดคล้ องตํ่ากว่า 0.5 มีจํานวน 7 ข้ อ ผู้วิจยั จึง
พิจ ารณาตัด ทิ ง้ จากนัน้ ผู้เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเนื อ้ หารายข้ อ ของแบบสอบถามนี ก้ ับ
แบบสอบถาม Child Perceptions Questionnaires (CPQ11-14; Jokovic, et al. 2002) ทังฉบั
้ บ
จํานวน 37 ข้ อ พบว่า ข้ อคําถามที่คดั เลือกจากค่า IOC ไว้ ทงหมด
ั้
38 ข้ อ มีจํานวน 20 ข้ อที่สอดคล้ อง
เ ชิ ง เ นื ้ อ ห า กั บ แ บ บ ส อ บ CPQ11-14 ซึ่ ง เ ป็ น แ บ บ วั ด ม า ต ร ฐ า น ย อ ม รั บ ทั่ ว ไ ป
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ตาราง 13 แสดงข้ อคําถาม 45 ข้ อของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพพร้ อมค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ และเปรี ยบเทียบกับแบบวัด CPQ11-14
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
“ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีประสบการณ์ตอ่ ไปนี ้บ่อยเพียงใด?”
ด้ านที่ 1 การ
แสดงอาการ
(Symptom)

*ฉันมีอาการปวดฟั น ริ มฝี ปาก หรื อขากรรไกร (H1)
*ฉันเจ็บแผลที่เหงือกหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก (H2)
*แม้ ฉนั จะแปรงฟั นแล้ ว ฉันยังมีกลิน่ ปาก (H3)
*ในซอกฟั นหรื อบนลวดจัดฟั นของฉันมักมีเศษอาหารติดอยู่

*เวลารับประทานอาหาร ฉันมักกัดโดนริ มฝี ปากและกระพุ้งแก้ มของตนเอง
*เหงือกของฉันมีเลือดซึมหลังแปรงฟั น (H4)
*ฉันมีอาการหูอื ้อ เมื่อหูของฉันอักเสบ
*ร่างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ ง่ายกว่าเพือ่ นหรื อพี่น้อง (H5)
*ฉันเป็ นหวัดเรื อ้ รังหลายสัปดาห์
ด้ านที่ 2 การ *ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมื ้อนานกว่าคนอื่น (H6)
ทําหน้ าที่ของ *ฉันกัดเคี ้ยวอาหารแข็งหรื อเหนียวได้ ลาํ บาก
ร่างกาย
(Function) *ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆได้ ไม่ชดั เจน (H7)
*ฉันต้ องใช้ ปากช่วยในการหายใจ (H8)

แปลผล IOC
ความเที่ยงตรงกับ
ผลวิจยั ระยะที่ 1
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

CPQ11-14
“In the past 3 months, how often have you... (had been) ...
because of your teeth mouth?”
Pain in teeth, lips, jaws or mouth
Mouth sores (Sores in your mouth)
Bad breath
Food caught between/ in teeth (Food struck in or between
your teeth)
Bleeding gums
Taken longer than others to eat a meal
Difficult to bite or chew food like apples, corn on the cob or
steak
Difficult to say any words
Breathing through the mouth
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ตาราง 13องค์
ต่อประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
“ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีประสบการณ์ตอ่ ไปนี ้บ่อยเพียงใด?”
*ฉันดูดนํ ้าจากหลอดได้ ลาํ บาก (H9)

ด้ านที่ 3
ความรู้สกึ
เกี่ยวกับ
สถานภาพ
ทางสุขภาพ
(Emotional

แปลผล IOC
ความเที่ยงตรงกับ
ผลวิจยั ระยะที่ 1
คัดเลือก

CPQ11-14
“In the past 3 months, how often have you... (had been) ...
because of your teeth mouth?”
Difficult to drink with a straw

เมื่ออยากจะหัวเราะ ฉันสามารถอ้ าปากหัวเราะได้ อย่างเต็มที่

ตัดทิ ้ง

-

ตังแต่
้ จดั ฟั น ฉันรับประทานอาหารได้ ทกุ ประเภทตามต้ องการ

ตัดทิ ้ง

-

ฉันนอนหลับได้ สนิทตลอดคืน

ตัดทิ ้ง

-

*ฉันได้ ยินเสียงต่างๆ ไม่ชดั เจน (H10)

คัดเลือก

-

*ความเจ็บป่ วยทําให้ ฉนั ทํากิจวัตรประจําวันตามปกติไม่ได้ (H11)

คัดเลือก

-

*ฉันออกกําลังกายได้ น้อยกว่าปกติ

คัดเลือก

-

ตัดทิ ้ง

-

*ฉันไม่ชอบที่โดนเพื่อนล้ อเลียนมากว่าเพื่อนคนอื่น

คัดเลือก

-

*ฉันรู้สกึ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับใบหน้ าและฟั นของฉัน (H12)

คัดเลือก

*ฉันรู้สกึ ไม่พอใจกับรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าของฉัน

คัดเลือก

Concerned with what other people think about your teeth,
lips, mouth or jaws
-

ฉันเต็มใจที่จะพูดซํ ้าคําเดิมให้ ชดั ขึ ้นเมื่อคนอื่นซักถาม
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ตาราง 13องค์
ต่อ ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
“ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีประสบการณ์ตอ่ ไปนี ้บ่อยเพียงใด?”
well-being)

*ฉันรู้สกึ น้ อยใจที่ฉนั เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่
*ฉันรู้สกึ รํ าคาญตนเองที่พดู ออกเสียงไม่ชดั

แปลผล IOC
ความเที่ยงตรงกับ
ผลวิจยั ระยะที่ 1
คัดเลือก

CPQ11-14
“In the past 3 months, how often have you... (had been) ...
because of your teeth mouth?”
-

คัดเลือก

-

ฉันรู้สกึ มัน่ ใจในตนเอง

ตัดทิ ้ง

-

ฉันรู้สกึ ว่าฉันมีสขุ ภาพร่างกายทัว่ ไปแข็งแรงกว่าเดิม

ตัดทิ ้ง

-

*ฉันรู้สกึ ไม่สบายใจที่ตนเองแตกต่างจากคนอื่น (H13)

คัดเลือก

Worried that is different than other people

*เมื่ออยูต่ อ่ หน้ าคนที่ไม่ค้ นุ เคย ฉันมักรู้สกึ เขินอาย (H14)

คัดเลือก

Shy/ embarrassed (Felt shy or embarrassed)

*ฉันรู้สกึ วิตกกังวลที่สขุ ภาพของฉันไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่น (H15)
*ฉันกังวลใจว่าตนเองจะไม่สวยหรื อหล่อเท่าคนอื่น (H16)
ฉันยิ ้มหรื อหัวเราะกับเพื่อนๆ ได้ อย่างสนุกสนาน
ฉันพูดถกเถียงด้ วยเหตุผลกับเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว
*ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน (H17)

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก

Worried that is less healthy than other people
Worried that is less attractive than other people
Teased/ called names by other children (Other children
teased you or called your names)
Asked questions about your teeth, lips, jaws or mouth by
other children

ด้ านที่ 4 การ
มีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
(Social wellbeing)
*ฉันถูกเพื่อนซักถามเกี่ยวกับใบหน้ าและริ มฝี ปากของฉัน

คัดเลือก
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ตาราง 13องค์
ต่อประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
“ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านมีประสบการณ์ตอ่ ไปนี ้บ่อยเพียงใด?”
*ฉันมักถูกคนอื่นจ้ องมองที่ใบหน้ าของฉัน

*แทนข้ อ
คําถามทาง
ลบ

แปลผล IOC
ความเที่ยงตรงกับ
ผลวิจยั ระยะที่ 1
คัดเลือก

CPQ11-14
“In the past 3 months, how often have you... (had been) ...
because of your teeth mouth?”
-

*ฉันยกมือปิ ดปากหรื อเม้ มริ มฝี ปากขณะยิ ้มต่อหน้ าคนอื่น

คัดเลือก

-

ฉันชอบพูดคุยกับคนอื่น

คัดเลือก

-

ฉันชอบร้ องเพลง เล่นกีฬาหรื อทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ

คัดเลือก

-

*ฉันรู้สกึ เหมือนถูกเพื่อนทอดทิ ้งให้ อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว (H18)

คัดเลือก

*ฉันมักปฏิเสธคําชวนให้ ไปเล่นร่วมกับเพื่อน (H19)

คัดเลือก

Left out by other children (Other children made you feel left
out)
Not wanted to spend time with other children

*ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ (H20)

คัดเลือก

-

*ฉันขาดเรี ยนเพราะมีอาการเจ็บป่ วยหรื อหมอนัดตรวจรักษา

คัดเลือก

Missed school because of pain, appointment or surgery

*ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเริ่ มต้ นทําความรู้ จกั กับเพื่อนใหม่ได้ ยากลําบาก (H21)

คัดเลือก

-

จํานวนข้ อคําถาม 45 ข้ อ

คัดเลือกไว้ 38 ข้ อ
ตัดทิ ้ง 7 ข้ อ

สอดคล้ องเนื ้อหา 20 ข้ อ
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2. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับทดลองใช้
จํานวน 38 ข้ อในวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ จาํ นวน 120 คน
ผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับทดลองใช้ ด้ วยการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อโดยคัดเลือกตามลําดับจากข้ อที่มีคา่ t-ratio >.20 และค่า rct > .30 ซึ่งข้ อ
คําถามฉบับทดลองใช้ มีค่า t-ratio ตํ่าสุดเท่ากับ 2.53 และค่า r ตํ่าสุดเท่ากับ .21 ก่อนผู้วิจยั พิจารณา
ตัดทิ ้งรายข้ อ เพื่อลดจํานวนข้ อที่มีประเด็นซํ ้าซ้ อนใกล้ เคียง แต่ยงั คงเนื ้อหาองค์ประกอบนันไว้
้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ ซึง่ ข้ อที่ถกู ตัดทิ ้งสามารถใช้ ในแบบสอบถามฉบับเต็มของการวิจยั อื่นต่อไป ดังตาราง 14
ตาราง 14 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (corrected
item total correlation: rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ฉบับทดลองใช้ (38 ข้ อ) ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 120 คน
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่

ด้ านที่ 1 การ
แสดงอาการ
(Symptom)

*ฉันมีอาการปวดฟั น ริ มฝี ปาก หรื อขากรรไกร (H1)
*ฉันเจ็บแผลที่เหงือกหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก (H2)
*แม้ ฉนั จะแปรงฟั นแล้ ว ฉันยังมีกลิน่ ปาก (H3)
*ในซอกฟั นหรื อบนลวดจัดฟั นของฉันมักมีเศษอาหารติดอยู่
*เวลารับประทานอาหาร ฉันมักกัดโดนริ มฝี ปากและกระพุ้ง
แก้ มของตนเอง
*เหงือกของฉันมีเลือดซึมหลังแปรงฟั น (H4)
*ฉันมีอาการหูอื ้อ เมื่อหูของฉันอักเสบ
*ร่างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ ง่ายกว่าเพือ่ นหรื อพี่น้อง (H5)
*ฉันเป็ นหวัดเรื อ้ รังหลายสัปดาห์
*ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมื ้อนานกว่าคนอื่น (H6)

ด้ านที่ 2 การ
ทําหน้ าที่ของ
*ฉันกัดเคี ้ยวอาหารแข็งหรื อเหนียวได้ ลาํ บาก
ร่างกาย
*ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆ ได้ ไม่ชดั เจน (H7)
(Function)
*ฉันต้ องใช้ ปากช่วยในการหายใจ (H8)
*ฉันดูดนํ ้าจากหลอดได้ ลาํ บาก (H9)
*ฉันได้ ยินเสียงต่างๆไม่ชดั เจน (H10)

t-ratio

rct
ก่อน หลัง
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง
.37
.38
.38
.40
.32
.37

แปลผล

ก่อน
ตัดทิ ้ง
4.36
3.88
2.91

หลัง
ตัดทิ ้ง
4.22
4.18
3.62

3.16

2.78

.29

.29

ตัดทิ ้ง

3.84

4.55

.37

.36

ตัดทิ ้ง

6.11
3.48
4.96
3.23
5.42

5.87
3.73
5.44
3.92

.45
.36
.43
.24

.46
.38
.45
.30

คัดเลือก

4.27

.31

.34

3.16
4.15
4.71
5.01
7.59

2.78
4.19
4.15
5.00
8.14

.27
.33
.39
.43
.51

.29
.39
.40
.44
.55

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
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ตาราง 14 (ต่อ)
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่

*ความเจ็บป่ วยทําให้ ฉันทํากิจวัตรประจําวันตามปกติไม่ได้
(H11)
*ฉันออกกําลังกายได้ น้อยกว่าปกติ
ด้ านที่ 3
ความรู้สกึ
เกี่ยวกับ
สถานภาพ
ทางสุขภาพ
(Emotional
well-being)

*ฉันไม่ชอบที่โดนเพื่อนล้ อเลียนมากว่าเพื่อนคนอื่น
*ฉันรู้สกึ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับใบหน้ าและฟั น
ของฉัน (H12)
*ฉันรู้สกึ ไม่พอใจกับรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าของฉัน
*ฉันรู้สกึ น้ อยใจที่ฉนั เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่
*ฉันรู้สกึ รํ าคาญตนเองที่พดู ออกเสียงไม่ชดั
*ฉันรู้สกึ ไม่สบายใจที่ตนเองแตกต่างจากคนอื่น (H13)
*เมื่ออยูต่ อ่ หน้ าคนที่ไม่ค้ นุ เคย ฉันมักรู้สกึ เขินอาย (H14)
*ฉันรู้ สกึ วิตกกังวลที่สขุ ภาพของฉันไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่น
(H15)
*ฉันกังวลใจว่าตนเองจะไม่สวยหรื อหล่อเท่าคนอื่น (H16)
ด้ านที่ 4 การ ฉันยิ ้มหรื อหัวเราะกับเพื่อนๆ ได้ อย่างสนุกสนาน
มีปฏิสมั พันธ์ *ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน (H17)
ทางสังคม
*ฉันถูกเพื่อนซักถามเกี่ยวกับใบหน้ าและริ มฝี ปากของฉัน
(Social well- *ฉันมักถูกคนอื่นจ้ องมองที่ใบหน้ าของฉัน
being)
*ฉันยกมือปิ ดปากหรื อเม้ มริ มฝี ปากขณะยิ ้มต่อหน้ าคนอื่น
ฉันชอบพูดคุยกับคนอื่น
ฉัน ชอบร้ องเพลง เล่น กี ฬ าหรื อ ทํ า กิ จ กรรมต่า งๆร่ ว มกับ
เพื่อนๆ
*ฉันรู้สกึ เหมือนถูกเพื่อนทอดทิ ้งให้ อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว (H18)
*ฉันมักปฏิเสธคําชวนให้ ไปเล่นร่วมกับเพื่อน (H19)
*ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ (H20)
*ฉันขาดเรี ยนเพราะมีอาการเจ็บป่ วยหรื อหมอนัดตรวจรักษา
*ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเริ่ มต้ นทําความรู้จกั กับเพื่อนใหม่ได้
ยากลําบาก (H21)

t-ratio

rct

ก่อน หลัง แปลผล
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง

ก่อน
ตัดทิ ้ง

หลัง
ตัดทิ ้ง

4.07

4.04

.35

.36

3.40

.26

.28

8.21

9.17

.57

.62

ตัดทิ ้ง

12.66

14.00

.71

.72

คัดเลือก

7.08
4.89
8.38
8.91
8.48

8.82
6.11
9.68
10.01
10.96

.55
.48
.57
.65
.60

.56
.48
.58
.65
.63

ตัดทิ ้ง

คัดเลือก

6.86

8.18

.60

.59

คัดเลือก

11.53
2.53
5.47
5.14
6.34
6.09
4.72

11.14
1.78
4.88
5.38
7.60
7.21
3.68

.64
.25
.41
.41
.50
.48
.29

.63
.23
.44
.45
.57
.49
.24

คัดเลือก

2.79

2.20

.21

.17

ตัดทิ ้ง

10.00
7.15
6.10

9.55

.68

.65

คัดเลือก

7.15
6.09

.55
.53

.55
.50

คัดเลือก

3.59

3.69

.29

.29

ตัดทิ ้ง

9.86

9.88

.63

.61

คัดเลือก

3.40

คัดเลือก
ตัดทิ ้ง

ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก

ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

คัดเลือก
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่

t-ratio
ก่อน
ตัดทิ ้ง

*แทนข้ อ
คําถามทาง
ลบ

จํานวนข้ อคําถามทังฉบั
้ บ
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ

rct

หลัง
ก่อน หลัง แปลผล
ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง ตัดทิ ้ง
38 ข้ อ
21 ข้ อ
.90
.85

3. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับใช้ จริงจํานวน
21 ข้ อในวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ จาํ นวน 221 คน
ผู้วิ จัย ตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วัด คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพฉบับ ใช้ จ ริ ง ด้ ว ยการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายข้ อโดยคัดเลือกข้ อที่ t-ratio>.20 และ r > .30 และหาค่าความเชื่อมัน่ ดังตาราง
15
ตาราง 15 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (corrected
item total correlation: rct) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ฉบับใช้ จริง (21 ข้ อ) ในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 221 คน
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านที่ 1 การ
แสดงอาการ
(Symptom)

ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ฉันมีอาการปวดฟั น ริ มฝี ปาก หรื อขากรรไกร (H1)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ฉันเจ็บแผลที่เหงือกหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก (H2)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 แม้ ฉนั จะแปรงฟั นแล้ ว ฉันยังมีกลิน่ ปาก (H3)
ตัวบ่งชี ้ที่ 4 เหงือกของฉันมีเลือดซึมหลังแปรงฟั น (H4)
ตัวบ่งชี ้ที่ 5 ร่างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ งา่ ยกว่าเพื่อนหรื อพี่น้อง
(H5)
ด้ านที่ 2 การทํา ตัวบ่งชี ้ที่ 6* ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมื ้อนานกว่าคน
หน้ าที่ของ
อื่น (H6)
ร่างกาย
ตัวบ่งชี ้ที่ 7* ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆได้ ไม่ชดั เจน (H7)
(Function)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8* ฉันต้ องใช้ ปากช่วยในการหายใจ (H8)
ตัวบ่งชี ้ที่ 9* ฉันดูดนํ ้าจากหลอดได้ ลาํ บาก (H9)
ตัวบ่งชี ้ที่ 10* ฉันได้ ยินเสียงต่างๆไม่ชดั เจน (H10)
ตัวบ่งชี ้ที่ 11* ความเจ็บป่ วยทําให้ ฉนั ทํากิจวัตรประจําวัน
ตามปกติไม่ได้ (H11)

t-ratio

rct

5.19
4.12
2.17
4.15
4.81

.41
.42
.23
.35
.43

6.17

.37

4.87
6.65
9.24
9.26
7.72

.29
.37
.54
.47
.45

.71

.77
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t-ratio

rct

ด้ านที่ 3
ความรู้สกึ
เกี่ยวกับ
สถานภาพทาง
สุขภาพ
(Emotional
well-being)

ตัวบ่งชี ้ที่ 12* ฉันรู้สกึ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับใบหน้ า 13.74
.63
และฟั นของฉัน (H12)
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 13* ฉันรู้ สึก ไม่สบายใจที่ต นเองแตกต่างจากคนอื่ น 13.42
.63
(H13)
ตัวบ่งชี ้ที่ 14* เมื่ออยู่ต่อหน้ าคนที่ไม่ค้ นุ เคย ฉันมักรู้ สึกเขินอาย 10.20
.50
(H14)
ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ 15* ฉัน รู้ สึก วิ ต กกัง วลที่ สุข ภาพของฉัน ไม่ แ ข็ ง แรง 11.69
.64
เหมือนคนอื่น (H15)
ตัวบ่งชี ้ที่ 16* ฉันกังวลใจว่าตนเองจะไม่สวยหรื อหล่อเท่าคนอื่น 13.78
.60
(H16)
ด้ านที่ 4 การมี ตัวบ่งชี ้ที่ 17* ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน (H17)
9.79
.40
ปฏิสมั พันธ์ทาง ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 18* ฉันรู้ สึก เหมื อนถูก เพื่ อนทอดทิง้ ให้ อ ยู่อ ย่า งโดด 12.53
.68
สังคม
เดี่ยว (H18)
(Social wellตัวบ่งชี ้ที่ 19* ฉันมักปฏิเสธคําชวนให้ ไปเล่นร่วมกับเพื่อน (H19)
12.18
.61
being)
ตัวบ่งชี ้ที่ 20* ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ (H20)
9.64
.59
ตัวบ่งชี ้ที่ 21* ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเริ่มต้ นทําความรู้จกั กับเพื่อนใหม่
13.66
.64
ได้ ยากลําบาก (H21)
*แทนข้ อคําถาม
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
ทางลบ

4. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพฉบับใช้ จริงใน
วัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ จาํ นวน 221 คน
ผู้วิจยั ขอนําเสนอลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐาน และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ดังนี ้
4.1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 221 คนเป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผล
การข้ อมูลในวัตถุประสงค์วิจยั ที่ 2-5 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ

.86

.82

.76
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ตาราง 16 จํานวนและร้ อยละของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน จําแนกตาม
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
10 -14 ปี
15 -19 ปี
3. ประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
4. ประสบการณ์เข้ ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่
จํานวน 1-3 ครัง้
จํานวน 4-6 ครัง้
จํานวน 7-12 ครัง้
5. ภูมิลาํ เนา
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
6. การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
7. ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว
5-10 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว
2-4 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5-10 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2-4 คน

จํานวน

ร้ อยละ

120
101

54.30
45.70

129
92

58.37
41.63

157
64

71.04
28.96

144
66
11

65.16
29.86
4.98

44
35
101
41

19.91
15.84
45.70
18.55

212
9

95.93
4.07

30

13.6

94

42.5

20

9.0

77

34.9
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ตาราง 16 (ต่อ)
ตัวแปร
8. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อุดมศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

43
98
76
4

19.46
44.34
34.39
1.81

จากตาราง 16 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นวัยรุ่นที่เย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่
จํานวนทังหมด
้
221 คน พบว่า วัยรุ่นเป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 54.30) มากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 45.70)
อยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี (ร้ อยละ 58.37) มากกว่าช่วงอายุ 15 – 19 ปี (ร้ อยละ 41.63) เป็ นวัยรุ่นที่มี
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว (ร้ อยละ 71.04) มากกว่าประเภทปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (ร้ อย
ละ 28.96) มีประสบการณ์ เข้ ารั บการผ่าตัดเกี่ ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 1-3 ครัง้ (ร้ อยละ
65.16) รองลงมาคือ จํานวน 4-6 ครัง้ (ร้ อยละ 29.86) และจํานวนตังแต่
้ 7-12 ครัง้ (ร้ อยละ 4.98)
ตามลําดับ เป็ นวัยรุ่ นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมากที่สุด (ร้ อยละ 45.70)
รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้ อยละ 19.91) ภาคใต้ (ร้ อยละ 18.55) และภาคเหนือ (ร้ อยละ 15.84)
ตามลําดับ เป็ นผู้นบั ถือศาสนาพุทธ (ร้ อยละ 95.93) มากกว่าผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม (ร้ อยละ 4.07) มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สดุ คือ รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 2-4 คน (ร้ อยละ 42.5) รองลงมาคือ รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปต่อ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน (ร้ อยละ 34.8) รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 5-10 คน (ร้ อยละ 13.6) และ รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 5-10 คน (ร้ อยละ 9.0) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (ร้ อยละ
44.34) รองลงมาคือมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (ร้ อยละ 34.39) ประถมศึกษา (ร้ อยละ 19.46) และ
อุดมศึกษา (ร้ อยละ 1.81) ตามลําดับ
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ตาราง 17 จํานวนและร้ อยละของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
จํานวน 157 คน (ค่านอกวงเล็บ) และกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านจํานวน 64 คน
(ค่าในวงเล็บ) จําแนก ตามลักษณะทาง ชีวสังคมและภูมิหลัง
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
10 -14 ปี
15 -19 ปี

3. ประสบการณ์เข้ ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่
จํานวน 1-3 ครัง้
จํานวน 4-6 ครัง้
จํานวน 7-12 ครัง้

4. ภูมิลาํ เนา
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จํานวน

ร้ อยละ

81
(39)
76
(25)

51.6
(60.9)
48.4
(39.1)

91
(38)

58.0
(59.4)

66
(26)

42.0
(40.6)

106
(38)
41
(25)

67.5
(59.4)
26.1
(39.1)

10
(1)

6.4
(1.6)

31
(13)
24
(11)
77
(24)
25
(16)

19.7
(20.3)
15.3
(17.2)
49.0
(37.5)
15.9
(25.0)
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ตาราง 17 (ต่อ)
ตัวแปร
5. การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
6. ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5-10 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2-4 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5-10 คน
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2-4 คน
7. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อุดมศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

148
(64)
9
(0)

94.3
(100.0)
5.7
(0)

24
(6)
66
(28)

15.3
(9.4)
42.0
(43.8)

17
(3)

10.8
(4.7)

50
(27)

31.8
(42.2)

33
(10)
67
(31)
54
(22)
3
(1)

21.0
(15.6)
42.7
(48.4)
34.4
(34.4)
1.9
(1.6)

จากตาราง 17 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
จํานวนทังหมด
้
157 คน พบว่า วัยรุ่นเป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 51.6) มากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 48.4) อยู่
ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี (ร้ อยละ 58) มากกว่าช่วงอายุ 15 – 19 ปี (ร้ อยละ 42) มีประสบการณ์เข้ ารับ
การผ่าตัดเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 1-3 ครัง้ (ร้ อยละ 67.5) รองลงมาคือ จํานวน 4-6 ครัง้
(ร้ อยละ 26.1) และจํานวนตังแต่
้ 7-12 ครัง้ (ร้ อยละ 6.4) ตามลําดับ เป็ นวัยรุ่ นที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สดุ (ร้ อยละ 49) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้ อยละ 19.7) ภาคใต้
(ร้ อยละ 15.9) และภาคเหนื อ (ร้ อยละ 15.3) ตามลํ าดับ เป็ นผู้นับถื อศาสนาพุท ธ (ร้ อยละ 94.3)
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มากกว่าผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม (ร้ อยละ 5.7) มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สดุ คือ รายได้ รวม
แต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน (ร้ อยละ 42 ) รองลงมาคือ
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน (ร้ อยละ 31.8)
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บ.ต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน (ร้ อยละ 15.3) และ
รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บ.ขึ ้นไปจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน (ร้ อยละ 10.8)
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (ร้ อยละ 42.7) รองลงมาคือมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (ร้ อย
ละ 34.4) ประถมศึกษา (ร้ อยละ 21) และอุดมศึกษา (ร้ อยละ 1.9) ตามลําดับ
สําหรับกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีจํานวนทังหมด
้
64 คน พบว่า วัยรุ่นเป็ นเพศ
ชาย (ร้ อยละ 60.9) มากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 39.1) อยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี (ร้ อยละ 59.4)
มากกว่าช่วงอายุ 15 – 19 ปี (ร้ อยละ 40.6) มีประสบการณ์เข้ ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับปากแหว่งเพดาน
โหว่จํานวน 1-3 ครัง้ (ร้ อยละ 59.4) รองลงมาคือ จํานวน 4-6 ครัง้ (ร้ อยละ 39.1) และจํานวน 7-12
ครัง้ (ร้ อยละ 1.6) ตามลําดับ เป็ นวัยรุ่นที่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สดุ (ร้ อย
ละ 37.5) รองลงมาคือ ภาคใต้ (ร้ อยละ 25) ภาคกลาง (ร้ อยละ 20.3) และภาคเหนือ (ร้ อยละ 17.2)
ตามลําดับ เป็ นผู้นบั ถือศาสนาพุทธทุกคน (ร้ อยละ 100) มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สดุ คือ
รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน (ร้ อยละ 43.8)
รองลงมาคือ รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน
(ร้ อยละ 42.2) รายได้ รวมแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน
(ร้ อยละ 9.4) และ รายได้ รวมแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน
(ร้ อยละ 4.7) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (ร้ อยละ 48.4) รองลงมาคือมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4-6 (ร้ อยละ 34.4) ประถมศึกษา (ร้ อยละ 15.6) และอุดมศึกษา (ร้ อยละ 1.6) ตามลําดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื ้นฐานคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ ประกอบด้ วย
1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนี ้
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี ้คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่
องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านที่ 1 การแสดง ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ 1 ฉั น มี อ าการปวดฟั น ริ มฝี ปาก หรื อ
อาการ (Symptom) ขากรรไกร (H1)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 ฉันเจ็บแผลที่เหงือกหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก
(H2)
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 3 แม้ ฉันจะแปรงฟั นแล้ ว ฉันยังมีกลิ่นปาก
(H3)
ตัวบ่งชี ้ที่ 4 เหงือกของฉันมีเลือดซึมหลังแปรงฟั น (H4)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ร่ างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ ง่ายกว่าเพื่อน
หรื อพี่น้อง (H5)
ด้ านที่ 2 การทํา
ตัวบ่งชี ้ที่ 6 ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมื ้อนาน
หน้ าที่ของร่างกาย กว่าคนอื่น (H6)
(Function)
ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆได้ ไม่ชดั เจน (H7)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8 ฉันต้ องใช้ ปากช่วยในการหายใจ (H8)
ตัวบ่งชี ้ที่ 9 ฉันดูดนํ ้าจากหลอดได้ ลาํ บาก (H9)
ตัวบ่งชี ้ที่ 10 ฉันได้ ยินเสียงต่างๆไม่ชดั เจน (H10)
ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ 11 ความเจ็ บ ป่ วยทํ า ให้ ฉั น ทํ า กิ จ วั ต ร
ประจําวันตามปกติไม่ได้ (H11)
ด้ านที่ 3 ความรู้สกึ ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ฉันรู้ สึกวิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร
เกี่ยวกับสถานภาพ กับใบหน้ าและฟั นของฉัน (H12)
ทางสุขภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ฉันรู้ สึกไม่สบายใจที่ตนเองแตกต่างจาก
(Emotional well- คนอื่น (H13)
being)
ตัวบ่งชี ้ที่ 14 เมื่ออยู่ต่อหน้ าคนที่ไม่ค้ นุ เคย ฉันมักรู้ สึก
เขินอาย (H14)
ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ 15 ฉัน รู้ สึก วิ ต กกัง วลที่ สุข ภาพของฉัน ไม่
แข็งแรงเหมือนคนอื่น (H15)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ฉันกังวลใจว่าตนเองจะไม่สวยหรื อหล่อ
เท่าคนอื่น (H16)
ด้ านที่ 4 การมี
ตัวบ่งชี ้ที่ 17 ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน (H17)
ปฏิสมั พันธ์ทาง
ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ 18 ฉัน รู้ สึก เหมื อ นถูก เพื่ อ นทอดทิ ง้ ให้ อ ยู่
สังคม
อย่างโดดเดี่ยว (H18)

Min

Max

Mean

SD

1

5

2.28

.96

1

5

2.25

1.08

1

5

2.82

1.04

1

5

2.43

1.09

1

5

2.26

1.16

1

5

3.34

1.25

1
1
1
1

5
5
5
5

3.10
3.20
4.05
3.77

1.24
1.35
1.26
1.32

1

5

3.80

1.21

1

5

3.21

1.24

1

5

3.33

1.21

1

5

3.09

1.24

1

5

3.89

1.13

1

5

3.43

1.27

1

5

3.24

1.28

1

5

4.00

1.23
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
(Social wellตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 19 ฉัน มัก ปฏิ เ สธคํ า ชวนให้ ไ ปเล่น ร่ ว มกับ
being)
เพื่อน (H19)
ตัวบ่งชี ้ที่ 20 ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ (H20)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 ฉันรู้ สึกว่าตนเองเริ่ มต้ นทําความรู้ จักกับ
เพื่อนใหม่ได้ ยากลําบาก (H21)

Min

Max

Mean

SD

1

5

3.96

1.18

1

5

4.17

1.27

1

5

3.78

1.23

จากตาราง 18 แสดงค่าคะแนนตํ่าสุดที่ได้ จากการประเมินคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ คือ 1 และ
คะแนนสูงสุดของการประเมิน คือ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.25 – 4.17
แสดงว่า ทัง้ 21 ตัวบ่งชี ้ ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ผ้ วู ิจยั กําหนดขึ ้น สามารถปรากฏในวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่คอ่ นข้ างมาก
2) ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
correlation
coefficient) เพื่ อหาความสัมพันธ์ ของแต่ละตัวบ่งชี ้ว่ามีความเพียงพอที่จะใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้ หรื อไม่
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวบ่งชี ้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ 221 คน
ตัว
บ่งชี ้
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21

H1
1.00
0.52
0.18
0.32
0.36
-0.30
-0.21
-0.24
-0.44
-0.34
-0.45
-0.24
-0.19
-0.19
-0.34
-0.20
-0.21
-0.37
-0.40
-0.35
-0.36

ด้ านที่ 1 การแสดงอาการ
H2
H3
H4
1.00
0.19
0.37
0.35
-0.29
-0.23
-0.22
-0.43
-0.42
-0.50
-0.20
-0.22
-0.08
-0.34
-0.14
-0.15
-0.45
-0.43
-0.44
-0.39

1.00
0.36
0.30
-0.13
-0.30
-0.25
-0.14
-0.20
-0.16
-0.26
-0.14
-0.17
-0.20
-0.14
-0.13
-0.13
-0.15
-0.11
-0.27

1.00
0.31
-0.23
-0.27
-0.32
-0.36
-0.31
-0.30
-0.30
-0.20
-0.19
-0.25
-0.18
-0.21
-0.31
-0.25
-0.25
-0.29

H5

H6

ด้ านที่ 2 การทําหน้ าทีข่ องร่างกาย
H7
H8
H9
H10

1.00
-0.30
-0.22
-0.31
-0.35
-0.38
-0.42
-0.25
-0.20
-0.19
-0.48
-0.15
-0.22
-0.38
-0.41
-0.31
-0.38

1.00
0.24
0.33
0.36
0.32
0.35
0.21
0.22
0.15
0.28
0.20
0.12
0.31
0.32
0.29
0.30

1.00
0.52
0.35
0.19
0.16
0.27
0.19
0.21
0.22
0.13
0.21
0.16
0.18
0.06
0.24

1.00
0.42
0.33
0.24
0.24
0.20
0.16
0.31
0.18
0.23
0.23
0.29
0.16
0.28

1.00
0.52
0.53
0.29
0.25
0.18
0.46
0.21
0.16
0.54
0.50
0.56
0.39

1.00
0.52
0.22
0.27
0.19
0.39
0.23
0.18
0.47
0.46
0.49
0.41

H11

1.00
0.26
0.21
0.17
0.44
0.27
0.23
0.44
0.48
0.48
0.40

ด้ านที่ 3 ความรู้สกึ กับสถานภาพสุขภาพ
H12
H13
H14
H15
H16

1.00
0.72
0.65
0.51
0.61
0.42
0.46
0.40
0.31
0.48

1.00
0.60
0.48
0.64
0.30
0.50
0.36
0.35
0.45

1.00
0.39
0.50
0.25
0.32
0.29
0.23
0.42

1.00
0.51
0.28
0.56
0.49
0.57
0.50

1.00
0.39
0.42
0.32
0.37
0.41

ด้ านที่ 4 การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม
H17
H18
H19
H20
H21

1.00
0.36
0.29
0.20
0.37

1.00
0.62
0.66
0.64

1.00
0.58
0.60

1.00
0.59

1.00
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จากตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ระหว่าง 21 ตัวบ่งชี ้ มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.11
ถึง 0.72 ซึ่งทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวบ่งชี ท้ ี่ 1-5 ในด้ านที่ 1 การแสดงอาการมี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับตัวบ่งชี ้ที่ 6-21 ในด้ านอื่น เมื่อพิจารณาตัว
บ่งชี ้ย่อยภายในของทัง้ 4 ด้ าน พบว่า ด้ านที่ 1 การแสดงอาการ ตัวบ่งชี ้ที่ 1 ฉันมีอาการปวดฟั น ริ ม
ฝี ปาก หรื อขากรรไกร (H1) กับตัวบ่งชี ้ที่ 2 ฉันเจ็บแผลที่เหงือกหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก (H2) มี
ความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ (r = .52) ด้ านที่ 2 การทําหน้ าที่ของร่างกาย ตัวบ่งชี ้ที่ 9 ฉันดูดนํ ้าจากหลอด
ได้ ลําบาก (H9)กับตัวบ่งชี ้ที่ 11 ความเจ็บป่ วยทําให้ ฉันทํากิจวัตรประจําวันตามปกติไม่ได้ (H11) มี
ความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ (r =.53) ด้ านที่ 3 ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ฉัน
รู้สกึ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับใบหน้ าและฟั นของฉัน (H12) กับตัวบ่งชี ้ที่ 13 ฉันรู้สึกไม่สบาย
ใจที่ตนเองแตกต่างจากคนอื่ น (H13) มีความสัมพันธ์ กันสูงที่สุด (r =.72) และด้ านที่ 4 การมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ตัวบ่งชี ้ที่ 18 ฉันรู้สึกเหมือนถูกเพื่อนทอดทิ ้งให้ อยู่อย่างโดดเดี่ยว (H18) กับตัว
บ่งชี ้ที่ 20 ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ (H20) มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (r =.66) ซึ่งทุกตัวบ่งชี ้มี
ความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้
4.3 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (first order confirmatoryfactor
analysis) มีจดุ มุ่งหมายเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (latent variables)
กับตัวแปรสังเกต (observed variables) คือ ตัวบ่งชี ้ในการวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ โดยแบบจําลองสมมติฐานเป็ นแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ซึ่งมีตวั
แปรแฝงทังหมด
้
4 ตัว คือ ด้ านขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตดังกล่าว 4 ด้ าน โดยกําหนดให้ ตวั บ่งชี ้มี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านนันๆ
้ ผลการวิเคราะห์ มีดงั นี ้
1) ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ 1 ขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 ค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานการวิเคราะห์จากแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่ 1 ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ตาราง 20 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ของคุณภาพ ชีวิตด้ านสุขภาพ
ดัชนีที่ใช้ ในการพิจารณา
ดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์
(absolute fit indexes)
1. Chi-Square

เกณฑ์การพิจารณา

ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

ค่าที่ได้

χ2= 404.67 ,df = 183
, p < .01

แปลผล

ไม่กลมกลืน
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ดัชนีที่ใช้ ในการพิจารณา
2. RMSEA
3. SRMR
ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ
(comparative fit indexes)
1. NNFI
2. CFI
ดัชนีความกลมกลืนเชิงประหยัด
(parsimony fit indexes)
1. PNFI
2. CAIC

เกณฑ์การพิจารณา
< .08
< .08

ค่าที่ได้
.07
.07

แปลผล
มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน

> .90
> .90

.96
.97

มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน

>.50
CAICModel < CAICSaturated

.82
CAICModel = 711.79
CAICSaturated= 1477.98

มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน

จากตาราง 20 ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบอันดับที่ 1 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลื นเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มี เพี ยงค่าดัชนี ค่าสถิติไคสแควร์ เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ อย่ างไรก็ ต าม ค่า สถิ ติไ ค-สแควร์ มี จุด อ่อ นที่ อ าจมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ไ ด้ ทัง้ นี ้
เนื่องจากจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มีจํานวนมาก แม้ วา่ แบบจําลองจะมีความกลมกลืนแล้ วก็ตาม (Brown;
& Cudeck. 1993) และเมื่อพิจารณาร่วมกันดัชนีตวั อื่นๆแล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่า ทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจําลองที่วดั มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
2) ผลการวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้ าง (composite reliability หรื อ construct
reliability: CR) และความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (average variance extracted: AVE) เป็ นการ
พิ จ ารณาค่าสหสัม พันธ์ ร ะหว่างตัวแปรโครงสร้ างกับตัวแปรสัง เกตหรื อตัวบ่ง ชี ้ สํ าหรั บค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ ซึ่งก็คือ ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวบ่งชี ้ จะพิจารณาตามเกณฑ์
ของ คอมเรย์และลี (Comrey; & Lee.1992) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบที่ได้ มี
ค่ามากกว่า 0.71 แสดงว่า อยู่ในระดับดีเยี่ยม 0.63 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก 0.55 แสดงว่า อยู่ใน
ระดับดี 0.45 แสดงว่า อยูใ่ นระดับพอใช้ และ 0.32 แสดงว่า อยูใ่ นระดับไม่ดี
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ตาราง 21 ค่าสถิติความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างและความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวบ่งชี ้และตัวแปรแฝง
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 1
Factor
ตัวบ่งชี ้และตัวแปรแฝงองค์ประกอบ
Loading
ด้ านที่ 1 การ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ฉันมีอาการปวดฟั น ริ มฝี ปาก 0.65
แสดงอาการ หรื อขากรรไกร (H1)
(Symptom) ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ 2 ฉั น เจ็ บ แผลที่ เ หงื อ กหรื อ 0.69
เนื ้อเยื่อในช่องปาก (H2)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 แม้ ฉนั จะแปรงฟั นแล้ ว ฉันยังมี 0.38
กลิน่ ปาก (H3)
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 4 เหงื อกของฉันมี เลือดซึม หลัง 0.55
แปรงฟั น (H4)
ตัวบ่งชี ้ที่ 5 ร่ างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ ง่าย 0.60
กว่าเพื่อนหรื อพี่น้อง (H5)
ด้ านที่ 2 การ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ฉันใช้ เวลารั บประทานอาหาร 0.51
ทําหน้ าที่
แต่ละมื ้อนานกว่าคนอื่น (H6)
ของร่างกาย ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆได้ ไม่ 0.43
(Function) ชัดเจน (H7)
ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ 8 ฉั น ต้ องใช้ ปากช่ ว ยในการ 0.52
หายใจ (H8)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ฉันดูดนํ ้าจากหลอดได้ ลําบาก 0.75
(H9)
ตัวบ่งชี ้ที่ 10 ฉันได้ ยินเสียงต่างๆไม่ชดั เจน 0.69
(H10)
ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ 11 ความเจ็ บ ป่ วยทํ า ให้ ฉัน ทํ า 0.69
กิจวัตรประจําวันตามปกติไม่ได้ (H11)
ด้ านที่ 3
ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ฉันรู้ สกึ วิตกกังวลว่าคนอื่นจะ 0.85
ความรู้สกึ
คิ ด อย่ า งไรกั บ ใบหน้ าและฟั นของฉั น
(H12)
เกี่ยวกับ
สถานภาพ ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 13 ฉัน รู้ สึก ไม่ส บายใจที่ต นเอง 0.83
ทางสุขภาพ แตกต่างจากคนอื่น (H13)
(Emotional ตัวบ่งชี ้ที่ 14 เมื่ออยู่ต่อหน้ าคนที่ไม่ค้ นุ เคย 0.71

R2

CR

AVE

0.71

0.34

0.77

0.37

0.87

0.58

0.43
0.47
0.14
0.31
0.36
0.26
0.19
0.27
0.56
0.48
0.48
0.73

0.70
0.51
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ตาราง 21 (ต่อ)
Factor
Loading

R2

0.65

0.42

0.75

0.56

0.43

0.18

0.84

0.70

0.77

0.59

ตัวบ่งชี ้ที่ 20 ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ
(H20)

0.74

0.55

ตัว บ่ง ชี ท้ ่ี 21 ฉัน รู้ สึก ว่า ตนเองเริ่ ม ต้ น ทํ า
ความรู้ จั ก กั บ เพื่ อ นใหม่ ไ ด้ ยากลํ า บาก
(H21)

0.80

0.63

ตัวบ่งชี ้และตัวแปรแฝงองค์ประกอบ
well-being) ฉันมักรู้สกึ เขินอาย (H14)
ตัว บ่ง ชี ท้ ่ี 15 ฉัน รู้ สึก วิ ต กกัง วลที่ สุข ภาพ
ของฉันไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่น (H15)
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 16 ฉันกังวลใจว่าตนเองจะไม่
สวยหรื อหล่อเท่าคนอื่น (H16)
ด้ านที่ 4 การ ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 ฉันถูกเพื่อนตังฉายาล้
้
อเลียน
มี
(H17)
ปฏิสมั พันธ์ ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ 18 ฉั น รู้ สึ ก เหมื อ นถู ก เพื่ อ น
ทางสังคม
ทอดทิ ้งให้ อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว (H18)
(Social
ตัวบ่งชี ้ที่ 19 ฉันมักปฏิเสธคําชวนให้ ไปเล่น
well-being) ร่วมกับเพื่อน (H19)

CR

AVE

0.84

0.53

หมายเหตุ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 21 ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ส่วนใหญ่ในโมเดลการวัดอยู่ระดับดีเยี่ยม
มีตวั บ่งชี ้ที่ 1, 2, 10, 11, และ 15 อยูใ่ นระดับดีมาก มีตวั บ่งชี ้ที่ 4 กับ 5 อยู่ในระดับดี และมีตวั บ่งชี ้ที่ 6
กับ 8 อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างในการวัดตัวแปรแฝง (construct
reliability) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.87 ซึ่งทุกค่ามากกว่า 0.70 (Fornell; & Larcker.1981;
Bagozzi; & Yi. 1988) แสดงว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวที่วดั โดยตัวบ่งชี ้มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) พบว่า ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้
ที่ตวั แปรแฝงแต่ละด้ านสามารถอธิบายได้ (average variance extracted) มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง
0.58 โดยตัวบ่งชี ้ที่มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั บ่งชี ้นัน้ จะวัด ควรมีค่ามากกว่า
.50 (Fornell; & Larcker.1981; Gerbing; & Anderson.1988) ดังนัน้ ค่า AVE ที่น้อยกว่า .50 อาจ
แสดงถึงปั ญหาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) อย่างไรก็ตาม ปิ ง (Ping, R.A. 2007)
เสนอว่ าความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อ นสามารถพิ จ ารณาจากหลักฐานอื่ น ประกอบกับ ค่า AVE คือ 1)

149
พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (construct reliability) ต้ องมีคา่ มากกว่า .70 ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่ 1-5
กับ 6-11 มี ค่า CR เท่า กับ 0.71 กับ 0.77 ตามลํ า ดับ 2) พิ จ ารณาความเที่ ยงตรงเชิ ง จํ า แนก
(discriminant validity) ในกรณี เ ป็ นตัวแปรที่สร้ างขึน้ ใหม่ ซึ่งผลวิเ คราะห์ดงั ตาราง 22 พบความ
เที่ ยงตรงเชิง จํ าแนกของตัวแปรแฝงนี ม้ ี 4 ด้ าน และ 3) พิจ ารณาค่านํา้ หนักองค์ประกอบ (factor
loading) มีนยั สําคัญทางสถิติที่คา่ t มากกว่า 2.2 ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่ 1-11 มีคา่ t อยู่ระหว่าง 8.23 ถึง 10.12
จากเกณฑ์ดงั กล่าวแสดงว่า ตัวบ่งชี ้ที่ 1-11 มีความเที่ยงตรงเชิงเหมือน
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (discriminant validity) โดยพิจารณาว่า ตัว
บ่งชี ้ทัง้ 21 ตัว สามารถวัดตัวแปรแฝงทัง้ 4 ด้ านขององค์ประกอบที่แยกจากกันได้ หรื อไม่ ผู้วิจยั จึงทํา
การวิเคราะห์แบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยัน ที่กําหนดให้ ตวั บ่งชี ้ 21 ตัว วัดตัวแปรแฝงเพียงแค่
องค์ประกอบเดียว ถ้ าตัวบ่งชี ้ 21 ตัวนี ้ วัดตัวแปรแฝง 4 ด้ านที่แยกจากกัน แบบจําลองที่กําหนดให้ มีตวั
แปรแฝงเพียงแค่ตวั เดียว จะต้ องมีความกลมกลืนที่ตํ่ากว่าแบบจําลองที่กําหนดให้ มีตวั แปรแฝง 4 ด้ าน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งจะพิจารณาจากผลต่างของไคสแควร์ (∆χ2) ของทังสองแบบจํ
้
าลองว่ามี
นัยสําคัญหรื อไม่ ที่ระดับ df เท่ากับผลต่างของ df ระหว่างแบบจําลอง ดังตาราง 22
ตาราง 22 ค่าสถิตคิ วามเที่ยงตรงเชิงจําแนกของตัวบ่งชี ้และตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับที่ 1
ลําดับการวิเคราะห์

χ2

df

ขันที
้ ่ 1: กําหนดให้ ตวั บ่งชี ้ 21 970.13 189

p-value

RMSEA

NNFI

CFI

χ2

df

p-value

0.00

.13

.89

.90

-

-

-

0.00

.07

.96

.97

565.46

6

0.00

(ขัน้ 1-2)

(ขัน้ 1-2)

ตัว วัดตัวแปรแฝงเพียงแค่
องค์ประกอบเดียว
ขันที
้ ่ 2: กําหนดให้ ตวั บ่งชี ้ 21 404.67 183
ตัว วัดตัวแปรแฝง 4 ด้ านที่
แยกจากกัน

จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงจําแนกพบว่า แบบจําลองที่กําหนดให้
มีตวั แปรแฝงเพียงตัวเดียว มีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 970.13 ที่ df เท่ากับ 189 ในขณะที่แบบจําลองที่
กําหนดให้ ตวั แปรแฝงมี 4 ด้ าน มีคา่ เท่ากับ 404.67 ที่ df เท่ากับ 183 โดยผลต่างของไคสแควร์ ระหว่าง
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แบบจําลองเท่ากับ 565.46 และผลต่างของ df เท่ากับ 6 ซึ่งเป็ นค่าที่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.01)
ดังนัน้ ผู้วิจยั สรุปได้ ว่า ตัวบ่งชี ้ทัง้ 21 ตัว สามารถวัดตัวแปรแฝง 4 ด้ านขององค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพที่แยกจากกันได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ตัวแปรแฝงทัง้ 4 ด้ านนี ้ มีความแตกต่างกัน มาก
เพี ย งพอที่ จ ะแยกเป็ นตัว แปรแฝงคนละตัว ดัง นัน้ ตัว บ่ง ชี ท้ ุกตัว ของคุณ ภาพชี วิ ต ด้ านสุข ภาพจึง
สามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2 ต่อไปได้
4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (second order confirmatory
factor analysis) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่ง เพดานโหว่สามารถสะท้ อนหรื อวัดคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพในภาพรวมเดียวกันหรื อไม่ โดย
แบบจํ าลองสมมติฐ านเป็ นแบบจํ าลององค์ประกอบเชิงยื น ยัน อัน ดับที่ 2 ซึ่งกํ าหนดให้ ตัวแปรแฝง
อันดับที่ 1 คือ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ 4 ด้ านที่วดั จากตัวแปรสังเกต คือ ตัวบ่งชี ้ 21 ตัว ส่วนตัวแปร
แฝงอันดับที่ 2 ก็คือ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในภาพรวมที่วดั จากคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ 4 ด้ านซึ่งก็
คือตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ในแบบจําลอง ผลการวิเคราะห์ ประกอบด้ วย
1) ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี ทดสอบความกลมกลื นของแบบจํ าลององค์ประกอบเชิง
ยื น ยัน อัน ดับ ที่ 2 ขององค์ ป ระกอบคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพในวัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ดัง
ภาพประกอบ 8
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ภาพประกอบ 8 ค่าสัมประสิท ธิ์ มาตรฐานผลการวิเ คราะห์ จากแบบจํ าลององค์ประกอบเชิง ยืน ยัน
อันดับที่ 2 ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ตาราง 23 ค่าดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2
ดัชนีที่ใช้ ในการพิจารณา
ดัชนีความกลมกลืนแบบ
สมบูรณ์ (absolute fit
indexes)
1. Chi-Square

เกณฑ์การพิจารณา

ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

ค่าที่ได้

χ2= 433.19 ,df = 185
, p < .01

แปลผล

ไม่กลมกลืน
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ตาราง 23 (ต่อ)
ดัชนีที่ใช้ ในการพิจารณา
2. RMSEA
3. SRMR
ดัชนีความกลมกลืนเชิง
เปรี ยบเทียบ (comparative fit
indexes)
1. NNFI
2. CFI
ดัชนีความกลมกลืนเชิง
ประหยัด (parsimony fit
indexes)
1. PNFI
2. CAIC

เกณฑ์การพิจารณา
< .08

ค่าที่ได้
.07

< .08

.07

> .90

.96

> .90

.96

>.50
CAICModel < CAICSaturated

.82
CAICModel = 727.50
CAICSaturated= 1477.98

แปลผล
มีความ
กลมกลืน
มีความ
กลมกลืน

มีความ
กลมกลืน
มีความ
กลมกลืน

มีความประหยัด
มีความประหยัด

จากตาราง 23 ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลององค์ประกอบ อันดับที่ 2 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลื นเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มี เพี ยงค่าดัชนี ค่าสถิติไคสแควร์ เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ อย่ า งไรก็ ต าม ค่า สถิ ติ ไ คสแควร์ มี จุด อ่ อ นที่ อ าจมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติไ ด้ ทัง้ นี ้
เนื่องจากจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่มีจํานวนมาก แม้ วา่ แบบจําลองจะมีความกลมกลืนแล้ วก็ตาม (Brown;
& Cudeck. 1993) และเมื่อพิจารณาร่วมกันดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่า ทุก
ตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจําลองที่วดั มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
2) ผลการวิเ คราะห์ ความเชื่ อมั่น เชิงโครงสร้ าง (composite reliability หรื อ construct
reliability: CR) และความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (average variance extracted: AVE) เป็ นการ
พิ จ ารณาค่าสหสัม พันธ์ ร ะหว่างตัวแปรโครงสร้ างกับตัวแปรสัง เกตหรื อตัวบ่ง ชี ้ สํ าหรั บค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ ซึ่งก็คือ ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวบ่งชี ้ จะพิจารณาตามเกณฑ์
ของคอมเรย์และลี (Comrey; & Lee.1992) ดังนี ้
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ตาราง 24 ค่าสถิติความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างและความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวแปรแฝง 4 ด้ านของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2
ตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ
ด้ านที่ 1 การแสดงอาการ (symptom)
ด้ านที่ 2 การทําหน้ าที่ของร่างกาย
(function)
ด้ านที่ 3 ความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทาง
สุขภาพ (emotional well-being)
ด้ านที่ 4 การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(social well-being)
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในภาพรวม

R2

Factor
Loading
- 0.86

0.74

0.89

0.78

0.65

0.43

0.89

0.80

CR

AVE

0.95

0.51

หมายเหตุ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 24 ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเกือบทุกด้ านอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาค่าความ
เชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง (construct reliability) มีคา่ .95 ซึ่งมากกว่า .70 แสดงว่า ตัวแปรแฝงของ
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้ าน มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความเที่ยงตรงจาก ค่าเฉลี่ยความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี ้ที่ตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (average variance extracted) พบว่ามีคา่ .51
ซึง่ มากกว่า .50 แสดงว่า ตัวแปรแฝงขององค์ประกอบทัง้ 4 ด้ าน มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในภาพรวมได้ (convergent validity) (Fornell & Larcker.1981)
สรุปผลที่ได้ จากการตรวสอบคุณภาพแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้
ว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ของคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน 21 ตัวบ่งชี ้ ผู้วิจัยนําตัวแปรนี ้มาใช้ ใน
วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3-4 ต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในวัตถุประสงค์ วิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุ
ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ ทางสังคมที่มีผลต่ อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่ งเพดานโหว่
ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั
ที่ 1 ว่าแบบจําลองสมมติฐานตังต้
้ นของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปร
ผู้วิจัยนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล เบื อ้ งต้ น ของตัวแปรด้ วยการตรวจสอบข้ อตกลง
เบื ้องต้ น (assumption) สําหรับการวิเคราะห์สมมติฐานวิจยั ที่ 1 ดังนี ้ (Jöreskog; & Sörbom. 1993:
2; Mueller. 1988: 18)
1.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปรสังเกตในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน
ตัวแปร

Mean

Standard
Deviation

Skewness

Kurtosis

1. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการแสดงอาการ
2. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการทําหน้ าที่ของ
ร่ างกาย
3. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านความรู้ สกึ เกี่ยวกับ
สถานภาพทางสุขภาพ
4. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
5. ความสามารถฟื น้ ตัว
6. การยอมรับชีวิตตน
7. การมองโลกในแง่ดี
8. การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยด
9. การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
10. การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
11. การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยวัยรุ่ น

2.40
3.54

0.73
0.87

0.28
-0.14

-0.44
-0.29

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.86
0.94

3.39

0.99

-0.50

-0.95

0.55

3.83

0.95

-0.74

-1.36

0.30

4.86
4.86
4.21
7.89

0.61
0.57
1.04
1.52

-0.30
-0.04
-0.23
-0.00

-0.41
0.03
-0.40
0.07

0.87
0.99
0.89
0.99

4.97
4.92
4.84

0.66
0.63
0.61

-0.29
-0.14
-0.11

-0.50
-0.17
-0.25

0.84
0.97
0.96
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จากตาราง 25 ในการประเมินโครงสร้ างแบบจําลองโดยใช้ การประมาณค่าแบบไลค์ลี่ฮุด
สูงสุด(maximum-likelihood) ซึ่งมีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่าข้ อมูลต้ องมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัว
แปรซึง่ เป็ นการยากที่จะทําเช่นนัน้ ดังนัน้ จึงมีการเสนอให้ พิจารณาว่าตัวแปรที่ศกึ ษามีการกระจายเป็ น
โค้ งปกติแบบตัวแปรเดียวหรื อไม่ โดยให้ พิจารณาค่า p-value ของความเบ้ และความโด่ง ถ้ า p-value>
.05 แสดงว่า ข้ อมูลมีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ (Kline. 2011: 50) ซึ่งผู้วิจยั พบว่าตัวแปรสังเกตุทกุ ตัวมี
การกระจายเป็ นโค้ ง ปกติ ดัง นัน้ ผู้วิ จัยจึ ง ถื อ ว่า ข้ อมูล ดัง กล่ า วมี ความเหมาะสมที่ จ ะจึง ใช้ ตัวแปร
เหล่านันในการวิ
้
เคราะห์สมมติฐานวิจยั ที่ 1 และ 3 ต่อไปได้
1.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ในการหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัว แปรสัง เกต ผู้วิ จัย ได้ ดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบความสัม พันธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรง โดยใช้ ก ารตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัว
(bivariate relationship) ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product
moment correlation coefficient) ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา
ดังตาราง 26
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ตาราง 26 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน
ตัวแปร
1. การแสดงอาการ
2. การทําหน้ าที่ของร่างกาย
3. ความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ
4. การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
5. ความสามารถฟื น้ ตัว
6. การยอมรับชีวิตตน
7. การมองโลกในแง่ดี
8. การรับรู้ความสามารถจัดการความเครี ยด
9. การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
10. การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
11. การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั วัยรุ่น

1
1

2
-.65**
1

3
-.39**
.43**
1

4
-.56**
.60**
.63**
1

5
.03
.02
.03
.12
1

6
-.05
.00
.07
.10
.52**
1

7
-.40**
.32**
.42**
.62**
.10
.17**
1

8
-.14*
.08
.13*
.18**
.27**
.42**
.31**
1

9
-.12
.15*
.14*
.29**
.33**
.44**
.33**
.40**
1

10
-.07
.06
-.00
.16*
.41**
.59**
.17**
.42**
.56**
1

11
.02
-.09
-.08
.01
.29**
.43**
.04
.34**
.46**
.64**
1

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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จากตาราง 26 เมื่ อพิ จ ารณาค่าสัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรสัง เกตที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงแต่ละตัวนันพบว่
้
า ในตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตัวแปรการ
แสดงอาการมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกาย ตัวแปรความรู้สึก
เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เท่ากับ -.65, -.39, และ -.56
ตามลําดับ อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่ความสัมพันธ์ ทางบวกสูงสุด คือ ตัวแปร
ความรู้ สึกเกี่ ยวกับสถานภาพทางสุขภาพกับตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม รองลงมาคือ ตัวแปร
การทําหน้ าที่ของร่ างกายกับตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกาย
กับตัวแปรความรู้ สึกเกี่ ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ โดยแต่ละคู่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ
.63, .60, และ .43 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรแฝงความหยุ่นตัว
พบว่า ตัวแปรความสามารถฟื น้ ตัวกับตัวแปรการยอมรับชีวิตตนมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ทางบวก
เท่ากับ .52 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สําหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของกลุม่ ตัวแปรลักษณะทางจิตกับตัว
แปรสัง เกตแต่ ล ะตัว ในตัว แปรแฝงคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพนัน้ พบว่ า ตัว แปรที่ ศึ ก ษาแต่ ล ะคู่
ความสัมพันธ์ทงทางบวกและทางลบ
ั้
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.05 ถึง .62 ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด 3 คูแ่ รก คือ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกบั ตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม รองลงมาคือ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกบั ตัวแปรความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และ
ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกบั ตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกาย โดยแต่ละคูม่ ีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .62, .42, และ .32 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของกลุ่มตัวแปรประสบการณ์ทางสังคม
กับตัวแปรสังเกตแต่ละตัวในตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพนัน้ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาแต่ละคู่มี
ความสัมพันธ์ทงทางบวกและทางลบ
ั้
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.00 ถึง .29 ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด 3 คูแ่ รก คือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับตัวแปร
การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม รองลงมา คือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับตัวแปร
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับตัวแปรการทําหน้ าที่
ของร่างกาย โดยแต่ละคู่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .29, .16, และ .15 ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และ .05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝงลักษณะทาง
จิตและกลุ่ม ตัวแปรประสบการณ์ ทางสัง คม พบว่า ตัวแปรที่ ศึกษาแต่ละคู่มีความสัมพันธ์ ทางบวก
ทังหมด
้
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .04 ถึง .64 ตัวแปรที่ความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด 3
คูแ่ รก คือ ตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนกับตัวแปรการสื่อสารระหว่างบุคลาการทางการแพทย์
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กับวัยรุ่ น รองลงมาคือ ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองกับตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน และ
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน โดยแต่ละคูม่ ี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .64, .59, และ .56 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ไคลน์ (Kline, 2005: 56) กล่าวว่าปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรง (multicollinearity) ระหว่างตัว
แปรสังเกตเกิ ดขึน้ เมื่ อความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรมีค่าสูงมากกว่า .85 ดัง นัน้ ผู้วิจัยสรุ ปจากการ
ตรวจสอบตัวแปรสังเกตทุกตัวที่ ใ ช้ ในการศึกษากลุ่ม รวมนี พ้ บว่าไม่มีปัญ หาภาวะร่ วมเส้ น ตรงและ
สามารถใช้ ตวั แปรสังเกตเหล่านี ้วิเคราะห์ตอ่ ไปได้
2. การวิเคราะห์ ข้อมู ลตามสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการทดสอบความสอดคล้ อง
ของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่
ในกลุ่มรวม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุหรื อการวิเคราะห์แบบจําลองลิสเรล (linear
structural relationship: LISREL) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจําลอง
โดยการหาขนาดอิทธิ พลที่ปรากฏในความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุและทดสอบว่าแบบจําลองที่
สร้ างขึ ้นสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อไม่ สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจยั เป็ นอันดับแรก และเมื่อพบว่าแบบจําลองไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผ้ วู ิจยั ก็ได้ ดําเนินการปรับแบบจําลอง โดยในการปรับแบบจําลองครัง้ นี ้ได้ ดําเนินการ
ปรับบนพื ้นฐานของความสมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้
อาศัยดัชนีการปรับ (modification indices) จากผลการวิเคราะห์มาเป็ นข้ อมูลประกอบในการปรับ
แบบจําลอง
แบบจํ าลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่
ตามสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีกรอบในการศึกษามาจากแบบจําลอง International Classification
of Functioning Disabilities and Health (ICF) ขององค์การอนามัยโลกร่วมกับการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยสาเหตุของการเกิดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มี 2
ปั จจัยหลัก คือ 1) ลักษณะทางจิตหรื อปั จจัยภายในตัวบุคคล (person factors) ได้ แก่ ตัวแปรความ
หยุ่น ตัว ตัว แปรการมองโลกในแง่ ดี และตัว แปรการรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การกับ
ความเครี ยดเกี่ ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ และ 2) ประสบการณ์ ทางสังคมหรื อปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
(environment factors) ได้ แก่ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา ตัวแปรการยอมรับทาง
สังคมจากเพื่อน และตัวแปรการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
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2.1 ผลการทดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองสมมติฐานปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพในกลุม่ รวมกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์รูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 (หน้ า 83-84) ปรากฏดังตาราง 27
ตาราง 27 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลเชิงประจักษ์กบั รูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิง
สาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุม่ รวมตามสมมติฐาน
รูปแบบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เกณฑ์พิจารณา
เริ่ มแรก(ตามสมมติฐาน)

χ2

df

ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
315.20 38

p-value

RMSEA

SRMR

NNFI

CFI

CAIC

>.05

<.08

<.08

>.90

>.90

CAICmodel< CAICsaturated

.00

.18

.16

.69

.79

494.35 > 422.28

จากตาราง 27 เมื่อพิจารณาค่าสถิติตามเกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาความสอดคล้ อง
โดยรวม พบว่า รู ปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตามสมมติฐาน
แสดงให้ เห็นว่าแบบจําลองไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
อย่างไรก็ตาม การที่แบบจําลองไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นนั ้ โจเรสคอร์ ก
และซอร์ บอม (Jöreskog; & Sörbom. 1993: 251-253) ได้ อธิบายไว้ ว่าแบบจําลองเริ่ มแรกอาจจะไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จะต้ องทําการปรับแบบจําลองให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับข้ อมูล
โดยในการปรั บแบบจํ าลองจะต้ องเป็ นไปตามแนวทางของทฤษฏี และมี ความเที่ ยงตรง ซึ่ง ในการ
วิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองเพื่ อ ค้ น หาแบบจํ า ลองที่ ส อดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (modification
searches) นัน้ สามารถใช้ เกณฑ์การพิจารณาจากค่าที (t) ซึ่งเป็ นอิทธิพลของตัวแปรที่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ เมื่อค่าทีมากกว่าหรื อเท่ากับ 1.96 และการพิจารณาความสอดคล้ องโดยรวม (overall fit) ซึ่งได้
เสนอเกณฑ์การพิจารณาไว้ ในบทที่ 3 แล้ ว ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ ดําเนินการปรับ
2.2 ผลการปรับรูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวมให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความสอดคล้ องพบว่า ดัชนีต่างๆ ชี ้ให้ เห็นว่ารู ปแบบของ
แบบจําลองเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ตามสมมติฐานไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่า รูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุที่สร้ างขึ ้น
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ยังไม่สามารถนํามาอธิบายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ผู้วิจยั จึงได้ ปรับ
รู ปแบบความสัมพันธ์ ใหม่ โดยรู ปแบบความสัมพันธ์ ที่ปรับต้ องมีความเป็ นไปได้ ในทางทฤษฎี และ
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ อย่างมีความหมายและสมเหตุสมผล สําหรับกระบวนการ
ปรั บเพื่ อหารู ปแบบโครงสร้ างความสัมพัน ธ์ เชิง สาเหตุที่ สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิง ประจักษ์ นนั ้ ผู้วิจัย
พิจารณาจากค่าดัชนี การปรั บ (modification indices) และการไม่มีนัยสําคัญทางสถิติของค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล รวมทังความเป็
้
นไปได้ ในเชิงทฤษฎีนํามาเป็ นเกณฑ์ประกอบในการปรับรูปแบบ
ของแบบจํ าลองปั จ จัยเชิ ง สาเหตุข องคุณ ภาพชี วิ ตด้ า นสุขภาพของวัย รุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ใ ห้
สอดคล้ องเหมาะสมมากขึ ้น และยอมให้ ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์ กัน ผู้วิจยั จึง
ดําเนินการปรับแบบจําลองตามลําดับดังต่อไปนี ้
1) ผู้วิจยั เริ่ มต้ นเพิ่มเส้ นอิทธิพลการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนที่ส่งไปยังความหยุ่น
ตัวเป็ นเส้ นแรก เนื่องจาก ในวัยรุ่นที่ไม่ได้ รับการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนจะมีแนวโน้ มถูกแบ่งแยก
จากกลุ่มเพื่อน มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า และมีความเสี่ยงกับปั ญหาการปรับตัว (Rubin; et al.
1995) ซึ่งวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 14-18 ปี ส่วนใหญ่ที่ประสบปั ญหาการปรับตัวทางสังคมด้ าน
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อนในโรงเรี ยน จะปรับตัวทางจิตใจได้ ไม่ดี (Snyder; Bilboul; Pope. 2005)
การศึกษาของเฟอราเกนและคนอื่นๆ พบว่า ความหยุ่นตัวของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 10 ปี มี
ความสัมพันธ์ กับการปรับอารมณ์ได้ ดีขึ ้น รู้ สึกพึงพอใจลักษณะใบหน้ าตนเองมากขึ ้น และมีจํานวน
ความถี่ของการถูกล้ อเลียนจากเพื่อนลดลงอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 (Feregen, K B; Borge, A,
Rumsey, N. 2009) และจากที่มาสเต็นกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนในโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยปกป้อง
(protective factor) สําคัญที่ช่วยให้ เด็กและวัยรุ่ นที่มีความหยุ่นตัวสามารถปรับตัวได้ ดีภายใต้ ภาวะ
เสี่ยงหรื อสถานการณ์ตงึ เครี ยด (Masten; & Reed. 2002: 82) แสดงว่า วัยรุ่นที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
และได้ รับการยอมรับจากเพื่อนมากขึ ้นจะมีความหยุน่ ตัวทําให้ วยั รุ่นลดความเครี ยดหรื อซึมเศร้ าลงได้
2) ผู้วิ จัย ได้ เ พิ่ ม เส้ น อิ ท ธิ พ ลของการมองโลกในแง่ ดี ที่ ส่ง ไปยัง คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
สุขภาพอีกหนึง่ เส้ น เนื่องจาก เมื่อศึกษาผลของการมองโลกในแง่ดีระยะยาวตลอดช่วงชีวิต พบว่า การ
มองโลกในแง่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีซึ่งช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันและช่วยปรั บ
ภาวะเครี ยดในชีวิตให้ ลดลง (Segerstrom; et al. 1998) โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นนัน้ การมองโลก
ในแง่ดีมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการปรับตัวทางร่างกายและจิตใจได้ ดี (Snyder; & Lopez. 2002:
664) ชี ้ให้ เห็นว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มองโลกในแง่ดีน่าจะเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่
ดีด้วย สอดคล้ องกับผลการวิจยั วัยรุ่ นทัว่ ไปอายุ 10-16 ปี ของแกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al.
2009) พบว่าตัวแปรแฝงทางจิตที่ ประกอบด้ วยความภาคภูมิใจในตนเองกับการมองโลกในแง่ดี มี
อิท ธิ พ ลทางตรงต่อคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพอย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าอิทธิ พ ล
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เท่ากับ .38 และการศึกษาวัยรุ่ นอายุ 12-19 ปี ก็ยงั พบว่า การมองโลกในแง่ดีทํานายความพึงพอใจใน
ชีวิตได้ ร้อยละ 9 แต่การมองโลกในแง่ร้ายทํานายการรับรู้ความเครี ยดได้ ร้อยละ 15 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (Extremera; Durán; Rey. 2007)
3) ผู้วิจยั ตัดเส้ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติและอิทธิพลทางลบออก 3 เส้ นได้ แก่
เส้ นอิทธิพลความหยุ่นตัวที่ส่งไปยังคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ เส้ นอิทธิพลการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการจัดการกความเครี ยดที่ ส่งไปยังคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ เส้ นอิทธิ พลการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นที่สง่ ไปยังคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
4) ผู้วิจยั เพิ่มเส้ นอิทธิพลของความหยุ่นตัวที่ส่งไปยังการรับรู้ความสามารถของตนใน
การจัดการกับความเครี ยดอีกหนึ่งเส้ น โดยแบนดูราอธิบายว่า บุคคลเรี ยนรู้ว่าสภาพร่างกายหรื อจิตใจ
ที่ เ ป็ นบวกจะทํ าให้ บุค คลมั่น ใจในความสามารถของตนที่ จ ะกระทํ ากิ จ กรรมเกี่ ย วกับสุข ภาพหรื อ
ควบคุมอาการแสดงของโรค (Bandura. 1997) โดยความหยุ่นตัวเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัว
ทางจิตของวัยรุ่ นเมื่อเผชิญกับวิกฤตในชีวิตหรื ออุปสรรคการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําให้ วยั รุ่นสามารถ
จัดการกับความเครี ยดในสถานการณ์ นนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Lerner; Easterbrooks; Mistry.
2003: 384-385) แบนดูรา (Bandura. 1994: 75) ยังเน้ นอีกว่า หากบุคคลปรับสภาพจิตใจภายใต้
สถานการณ์ ปัญ หาหรื อความตึง เครี ยดให้ ม าเป็ นทางบวกได้ จะทํ าให้ บุคคลรู้ สึกเชื่ อมั่น ว่าตนเอง
สามารถจัดการกับความเครี ยดนันได้
้
5) ผู้วิจยั ตัดเส้ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติและอิทธิพลทางลบออก 3 เส้ นได้ แก่
เส้ นอิทธิพลของการมองโลกในแง่ดีที่สง่ ไปยังความหยุน่ ตัว เส้ นอิทธิพลการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
ที่ ส่ ง ไปยัง คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพ และเส้ น อิ ท ธิ พ ลของการมองโลกในแง่ ดี ที่ ส่ ง ไปยัง การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
6) ผู้วิจยั เพิ่มเส้ นอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ที่ส่งไปยังการมองโลกในแง่ดี เนื่องจากแบนดูรา (Bandura. 1997: 137-144; Sandler; et al. 2000:
1114) กล่าวว่า บุคคลที่เชื่อมัน่ อย่างมากว่าตนเองสามารถจัดการควบคุมปั ญหาได้ จะประเมินความ
เป็ นไปได้ ว่าตนเองจะผ่านพ้ นสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ย่อท้ อต่อปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ จากผลวิจัยวัยรุ่ น อายุ 9-12 ปี ที่ครอบครั วหย่าร้ างไม่เ กิน 2 ปี พบว่า การจัดการ
ความเครี ยดด้ วยการปรับความคิดเป็ นแง่บวกมีอิทธิพลทางตรงต่อปั ญหาการปรับตัวภายในตนเองและ
ปั ญหาการปรั บตัวกับผู้อื่นอย่างมี นัยสําคัญ ที่ระดับ .05 โดยค่าอิทธิ พลเท่ากับ -.48 กับ -.29 เมื่ อ
ติดตามผล 3, 6 และ 9 เดือน พบว่า วัยรุ่นรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดเพิ่มมาก
ขึ ้น 1 หน่วยจะมีการมองโลกในแง่ดีเพิ่มมากขึ ้น 0.2 หน่วยอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 (Sandler; et
al. 2000) และผลวิจยั วัยรุ่ นอายุ 17-20 ปี ของบริ สเส็ทและเชียร์ เออ (Brissette; & Scheier. 2002)
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สรุ ปว่าความสามารถในการจัดการความเครี ยดของตนเองและการสนับสนุนของเครื อข่ายทางสังคม
จะช่วยทําให้ วยั รุ่นที่มองโลกในแง่ดีมีความพึงพอใจในชีวิตและมีการปรับตัวทางจิตภายใต้ สถานการณ์
ตึงเครี ยดในชีวิตการศึกษาปี แรกระดับวิทยาลัยได้ ดี
7) ผู้วิจยั เพิ่มเส้ นอิทธิพลการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นที่
ส่งไปยังการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนอีกหนึ่งเส้ น เนื่องจาก บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญ
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นให้ มีการปรับตัวทางจิตสังคมในทางบวกและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี รวมทัง้
การรักษาพยาบาลความเจ็บป่ วยทางร่างกายที่เกิดขึ ้น (Snyder; & Lopez. 2002: 670) การสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโดยตรงจะทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพและศักยภาพของตนเอง (Muturi. 2005: 78.) ซึ่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพช่วย
ให้ ผ้ ูป่ วยเด็ ก ที่ เ ป็ นโรคเรื อ้ รั ง สามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสัง คมได้ อ ย่ า งเป็ นสุข (social well-being)
โดยเฉพาะการถูกล้ อเลียนและทําร้ ายร่างกายจากเพื่อนในโรงเรี ยน (Schiavo. 2007 :105-106)
8) ผู้วิจยั เพิ่มเส้ นอิทธิ พลของการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่ส่งไปยังการ
มองโลกในแง่ดี โดยผู้วิจยั เห็นว่าเซลิกแมนและคนอื่นๆ (Seligman; et al. 1995) ได้ อธิบายว่าการมอง
โลกในแง่ดีมีแหล่งที่มาจากสิ่งแวดล้ อมครอบครัวในวัยเด็ก โดยบิดามารดามีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
มองโลกในแง่ ดี ข องเด็ ก งานวิ จัย ของเซลิ ก แมนพบว่ า ลัก ษณะการให้ คํ า อธิ บ ายของมารดามี
ความสัมพันธ์ สงู กับคําอธิบายของบุตร ซึ่งบุตรเกิดการเลียนแบบมุมมองและความคิดเห็นของบิดา
มารดามาเป็ นของตน จากงานวิจยั วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 10 ปี ของเฟอราเก็นและคนอื่นๆ
(Feragen; Borge; Rumsey. 2009) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาส่งผลให้ วยั รุ่นมี
ประสบการณ์ทางลบจากคําล้ อเลียนของเพื่อนในโรงเรี ยนลดลง ซึ่งผู้วิจยั อภิปรายว่าบิดามารดาอาจ
พยายามอธิบายวัยรุ่ นไม่ให้ ใส่ใจปฏิกิริยาทางลบจากเพื่อน แล้ ววิตกกังวลหรื อซึมเศร้ าจนกระทัง่ วัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ตีตราตนเองว่า “ผิดปกติ” จากเพื่อนทัว่ ไป
9) ผู้วิจยั เพิ่มเส้ นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต 2 ตัวคือ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการแสดงอาการกับตัวแปรคุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการทําหน้ าที่ของ
ร่ างกาย เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการปรับแบบจําลอง เนื่องจาก เมื่อกํ าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
อย่างอิสระในแบบจําลองตังต้
้ น พบว่าค่าดัชนีปรับ (modification index) ภายในตัวแปรแฝงคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรการแสดงอาการกับตัวแปรการทําหน้ าที่ของ
ร่างกายเท่ากับ -.30 ซึ่งสอดคล้ องกับสภาวะร่ างกายเมื่อมีความเจ็บป่ วยตามพยาธิสภาพหรื อความ
รุ นแรงของโรคแล้ ว อาการความผิดปกติที่เกิดขึ ้นจะทําให้ บคุ คลมีข้อจํากัดในการใช้ งานอวัยวะให้ ทํา
หน้ าที่ตา่ งๆ ตามกลไกของสรี ระร่างกายได้ ลดน้ อยลง (Eminson. 2001: 269) แสดงว่า อาการแสดง
ของโรคย่อมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการทําหน้ าที่ของร่างกาย
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10) ผลการทดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่หลังจากได้ ปรับแบบจําลองแล้ วนัน้ พบว่า แบบจําลองมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยเส้ นอิทธิพลมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกเส้ นรวมทัง้
ค่าการทดสอบความสอดคล้ องส่วนใหญ่ยอมรับได้ ปรากฏดังตาราง 28 และภาพประกอบ 9
ตาราง 28 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลเชิงประจักษ์กบั รูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิง
สาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุม่ รวมหลังปรับแบบจําลอง
รูปแบบโครงสร้ าง
df
χ2
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เกณฑ์พิจารณา
ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
หลังปรับแบบจําลอง
56.17 39

p-value

RMSEA

SRMR

NNFI

CFI

CAIC

>.05

<.08

<.08

>.90

>.90

CAICmodel< CAICsaturated

.03

.04

.05

.98

.99

228.92 < 422.28

จากตาราง 28 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์รูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุที่ปรั บ
ใหม่นี ้ พบว่า ค่าการทดสอบความสอดคล้ องส่วนใหญ่ ยอมรับได้ ตามเกณฑ์ หมายความว่า รู ปแบบ
ของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ปรับใหม่สามารถนํามาอธิบายคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพได้ ดีขึ ้น
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ภาพประกอบ 9 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน ที่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับแบบจําลอง
*** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect: IE) อิทธิพลทางรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่มีผล
ต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน
ตัวแปรสาเหตุ

การยอมรับทางสังคม
จากเพื่อน
DE IE TE

ความหยุน่ ตัว
DE

IE

TE

1. สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค ลากร .54
ทางการแพทย์กบั วัยรุ่น
(.56)***
2. สนับสนุนจากบิดามารดา
.33
(.32)***
3. ยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
-

-

-

.54
(.56)***
.33
(.32)***
-

4. ความหยุน่ ตัว

-

-

-

5. ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
6. มองโลกในแง่ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R2

-

.59

-

.41
.41
(.26)*** (.26)***
.25
.25
(.15)*** (.15)***
.76
.76
(.47)***
(.47)***
-

.57

ตัวแปรผล
รับรู้ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
DE
IE
TE
-

มองโลกในแง่ดี
DE

.14
.14
(.36)*** (.36)***
.35
.09
.44
.31
(.80)*** (.20)** (1.00)*** (.49)***
.26
.26
(.63)*** (.63)***
.35
.35
(1.36)***
(1.36)***
.23
(.16)**
-

.36

คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ

IE

TE

DE

IE

TE

.03
(.06)*
.10
(.16)*
.06
(.10)*
.08
(.21)*
-

.03
(.06)*
.41
(.65)***
.06
(.10)*
.08
(.21)*
.23
(.16)*
-

-

.02
(.02)*
.27
(.19)***
.04
(.03)**
.05
(.06)*
.15
(.05)*
-

.02
(.02)*
.27
(.19)***
.04
(.03)*
.05
(.06)*
.15
(.05)*
.67
(.29)***

-

.22

.67
(.29)***

.45
165

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
หมายเหตุ: ค่าที่นอกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ

-
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นอกจากนี ้ จากภาพประกอบ 9 และตาราง 29 การวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิทธิ พล
ทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของรูปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพใน
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่ม รวม ผู้วิจัยนําเสนอผลวิจัยใน 3 ประเด็น คือ 1) สอดคล้ องตาม
สมมติฐานวิจยั 2) ไม่สอดคล้ องสมมติฐานวิจยั และ 3) เพิ่มเติมจากสมมติฐานวิจยั ดังนี ้
1) ผลวิจยั ที่สอดคล้ องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ได้ แก่
1.1) จากสมมติฐานย่อย 1.5 ที่ว่า “การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพล
ทางตรงต่อ การรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การกับความเครี ย ด” ผลการวิ จัย พบว่ า การ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยด และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี และการรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ .35 และ .27 ตามลําดับ ดังนันจึ
้ งสนับสนุน
สมมติฐานข้ อนี ้
1.2) จากสมมติฐานย่อย 1.6 ที่ว่า “การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพล
ทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน” ผลการวิจยั พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
มีอิทธิ พลทางตรงต่อการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน และมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด ความหยุ่น
ตัวและการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ .33 และ .27 ตามลําดับ ดังนันจึ
้ งสนับสนุนสมมติฐานข้ อนี ้
2) ผลวิจยั ที่ไม่สอดคล้ องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1
2.1) จากสมมติฐานย่อย 1.1 ที่ว่า “ความหยุ่นตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าความหยุ่นตัวส่งอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนันจึ
้ งไม่
สนับสนุนสมมติฐานข้ อนี ้
2.2) จากสมมติฐานย่อย 1.2 ที่ว่า “การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่น
ตัว” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการมองโลกในแง่ดีส่งอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัวดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุน
สมมติฐานข้ อนี ้
2.3) จากสมมติฐานย่อย 1.3 ที่ว่า “การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการมองโลกในแง่ดีส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุนสมมติฐาน
ข้ อนี ้
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2.4) จากสมมติฐานย่อย 1.4 ที่ว่า “การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการกับ
ความเครี ยดมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการจัดการกับความเครี ยดส่งอิท ธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนัน้ จึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานข้ อนี ้
2.5) จากสมมติฐานย่อย 1.7 ที่ว่า “การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุนสมมติฐานข้ อนี ้
2.6) จากสมมติฐานย่อย 1.8 ที่ว่า “การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วย
วัยรุ่ นมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ นส่งอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ดังนันจึ
้ งไม่สนับสนุน
สมมติฐานข้ อนี ้
3) ผลวิจยั ที่เพิ่มเติมจากสมมติฐานวิจยั ที่ 1
3.1) ความหยุ่น ตัว มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ การรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การ
ความเครี ยด และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี และการรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .001 และ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ .35 และ .05 ตามลําดับ
3.2) การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ .67
3.3) การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดมีอิทธิ พลทางตรงต่อการ
มองโลกในแง่ดี และมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี อย่างมี
นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ .01 และ .05 โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลทางทางตรงและอิท ธิ พ ลทางอ้ อม
เท่ากับ .23 และ .15 ตามลําดับ
3.4) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิท ธิ พ ลทางตรงต่อการมองโลกในแง่ ดี
และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ .001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ .31 และ .27 ตามลําดับ
3.5) การยอมรั บทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิ พลทางตรงต่อความหยุ่นตัวและมี อิทธิ พ ล
ทางอ้ อมต่อต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตนในการ
จัด การกับ ความเครี ย ด และความหยุ่ น ตัว อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที่ .001 และ .01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ .76 และ .04 ตามลําดับ
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3.6) การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อการยอมรั บทาง
สังคมจากเพื่อน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี การรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด ความหยุ่นตัวและการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .001 และ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อม
เท่ากับ .54 และ .02 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงพหุยกกําลังสอง (R2) จากตาราง 31 ผู้วิจยั พบว่า
ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางจิตและตัวแปรกลุ่มประสบการณ์ทางสังคมทํานายตัวแปรตามหรื อตัวแปรผล
ในกลุม่ รวมได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
1) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ นและการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาสามารถอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนได้ ร้อยละ 59
2) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา และการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนสามารถอธิบายความแปรปรวนของความหยุ่นตัวได้
ร้ อยละ 57
3) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน และความหยุ่นตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
รับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยดได้ ร้อยละ 36
4) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ความหยุ่นตัวและการรับรู้ ความสามารถของตนในการ
จัดการกับความเครี ยดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการมองโลกในแง่ดีได้ ร้อยละ 22
5) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ความหยุ่นตัว การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการ
กับความเครี ยด และการมองโลกในแง่ดีสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ได้ ร้อยละ 45
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในวัตถุประสงค์ วิจัยที่ 4 เพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยและขนาด
อิทธิ พลของปั จ จั ยเชิ งเหตุ ลั ก ษณะทางจิต ประสบการณ์ ทางสั งคม และคุ ณภาพชี วิต ด้ า น
สุขภาพในวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่ งเพดานโหว่ แตกต่ างกัน
ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั
ที่ 2 ดังนี ้
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1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปร
ผู้วิจัยนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรด้ วยการตรวจสอบข้ อตกลง
เบื ้องต้ น (assumptions) สําหรับการวิเคราะห์สมมติฐานวิจยั ที่ 2 ดังนี ้ (Jöreskog; & Sörbom. 1993:
2; Mueller. 1988: 18)
1.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ตาราง 30 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness)
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของข้ อมูลที่ได้ จากการวัดตัวแปรสังเกตในแต่ละกลุม่ ประเภทปาก
แหว่ง เพดานโหว่
ตัวแปร

1. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการแสดงอาการ
2. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการทําหน้ าที่ของ
ร่ างกาย
3. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านความรู้ สกึ เกี่ยวกับ
สถานภาพทางสุขภาพ
4. คุณภาพชีวิตสุขภาพด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม
5. ความสามารถฟื น้ ตัว
6. การยอมรับชีวิตตน
7. การมองโลกในแง่ดี
8. การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยด
9. การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
10. การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
11. การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยวัยรุ่ น

Mean

Standard
Deviation

Skewness

Kurtosis

2.38
(2.46)
3.61
(3.36)
3.33
(3.52)
3.83
(3.82)
4.83
(4.94)
4.82
(4.95)
4.25
(4.10)
7.85
(8.00)
4.90
(5.15)
4.85
(5.07)
4.76
(5.02)

0.66
(0.87)
0.85
(0.89)
0.97
(1.03)
0.92
(1.04)
0.62
(0.59)
0.56
(0.57)
1.01
(1.11)
1.46
(1.67)
0.68
(0.57)
0.66
(0.50)
0.64
(0.50)

0.17
(0.22)
-0.17
(-0.00)
-0.40
(-0.23)
-0.68
(-0.34)
-0.24
(-0.14)
-0.09
(-0.06)
-0.18
(-0.05)
-0.00
(-0.00)
-0.29
(-0.05)
-0.10
(-0.05)
-0.06
(-0.05)

-0.25
(-0.25)
-0.34
(-0.08)
-0.76
(-0.51)
-1.01
(-0.58)
-0.27
(-0.12)
-0.08
(0.04)
-0.28
(-0.19)
0.07
(0.13)
-0.47
(0.00)
-0.09
(-0.02)
-0.16
(0.01)

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.95
(0.94)
0.92
(0.99)
0.68
(0.85)
0.47
(0.79)
0.93
(0.98)
0.99
(0.99)
0.94
(0.97)
0.99
(0.99)
0.85
(0.99)
0.99
(0.99)
0.98
(0.99)

หมายเหตุ: ค่าที่นอกวงเล็บเป็ นกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นกลุม่
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
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จากตาราง 30 ผู้วิจัยพิจารณาพบว่า ตัวแปรสังเกตุทุกตัวในกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน มีค่า p-value ของค่าความเบ้ และ
ความโด่งมากกว่า .05 แสดงว่า ข้ อมูลมีการกระจายเป็ นโค้ งปกติ (Kline. 2005: 50) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ถือว่าข้ อมูลดังกล่าวมี ความเหมาะสมที่จะจึงใช้ ตวั แปรเหล่านัน้ ในการวิเคราะห์สมมติฐานวิจัยที่ 2
ต่อไปได้
1.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ในการหาค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกต ผู้วิจัยได้ ดํา เนินการ
ตรวจสอบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงโดยใช้ ก ารตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสองตัว
(bivariate relationship) ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product
moment correlation coefficient) ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา ดัง
ตาราง 31

161
ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุม่ ย่อยตามประเภทปากแหว่งเพดานโหว่
ตัวแปร
1. การแสดงอาการ
2. การทําหน้ าที่ของร่างกาย
3. ความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ
4. การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
5. ความสามารถฟื น้ ตัว
6. การยอมรับชีวิตตน
7. การมองโลกในแง่ดี
8. การรับรู้ความสามารถจัดการความเครี ยด

1
1

2
-.63**
(-.69**)
1

3
-.35**
(-.50**)
.39**
(.58**)
1

4
-.52**
(-.64**)
.57**
(.70**)
.66**
(.57**)
1

5
-.03
(.14)
.05
(-.03)
.06
(-.07)
.16*
(.03)
1

6
7
-.03 -.33**
(-.12) (-.53**)
-.06
.20*
(.20)
(.57**)
.05
.38**
(.07)
(.53**)
.09
.58**
(.12)
(.70**)
.52**
.22**
(.52**) (-.15)
1
.22**
(.07)
1

8
-.22**
(-.01)
.09
(.08)
.18*
(.02)
.27**
(.00)
.35**
(.10)
.44**
(.37**)
.44**
(.08)
1

9
-.04
(-.36**)
.08
(.43**)
.08
(.24)
.22**
(.50**)
.39**
(.11)
.49**
(.26*)
.32**
(.41**)
.52**
(.13)

10
-.16*
(.09)
.09
(.09)
-.02
(-.00)
.17*
(.14)
.41**
(.39**)
.60**
(.55**)
.23**
(.06)
.42**
(.45**)

11
-.00
(.05)
-.08
(-.03)
-.08
(-.14)
.02
(-.00)
.32**
(.15)
.45**
(.33**)
.10
(-.07)
.37**
(.27*)
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ตาราง 31 (ต่อ)
ตัวแปร
9. การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1

10. การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
11. การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั วัยรุ่น

10
.59**
(.36**)
1

11
.48**
(.30*)
.65**
(.52**)
1

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
หมายเหตุ: ค่าที่นอกวงเล็บเป็ นกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ส่วนค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
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จากตาราง 31 เมื่ อ พิ จ ารณาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงแต่ละตัวนันในกลุ
้
่มย่อยประเภทของปากแหว่งเพดานโหว่ พบว่า ตัวแปร
แฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพทัง้ กลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและสองด้ าน ตัวแปรการแสดง
อาการมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกาย ตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม และตัวแปรความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ โดยกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวในแต่ละคู่ เท่ากับ -.69, -.64,
และ -.50 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกสูงสุดใน
กลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว คือ ตัวแปรความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพกับตัวแปรการ
มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม รองลงมาคือ ตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกายกับตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม โดยแต่ละคู่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .69 และ .57 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 ในขณะที่ กลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด
คือ ตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่างกายกับตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม รองลงมาคือ ตัวแปรการทํา
หน้ าที่ของร่ างกายกับตัวแปรความรู้ สึกเกี่ ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ โดยแต่ละคู่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .70 และ .58 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับตัวแปรแฝง
ความหยุ่น ตัว ในกลุ่ม ย่อ ย พบว่ า ตัวแปรความสามารถฟื ้น ตัว กับ ตัว แปรการยอมรั บชี วิ ต ตนมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นช่วง .52 ถึง .52 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สําหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของกลุม่ ตัวแปรลักษณะทางจิตกับตัว
แปรสัง เกตแต่ ล ะตัว ในตัว แปรแฝงคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพนัน้ พบว่ า ตัว แปรที่ ศึ ก ษาแต่ ล ะคู่
ความสัม พัน ธ์ ทัง้ ทางบวกและทางลบ โดยกลุ่ม ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ด้ า นเดี ย วมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง -.03 ถึง .58 ส่วนกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อยู่ระหว่าง -0.01 ถึง .70 คูต่ วั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด คือ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกับ
ตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ในกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ านมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .58 และ.70 ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 รองลงมาคือ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดีกับตัวแปรการทําหน้ าที่ของร่ ายกาย ในกลุ่มปาก
แหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .57 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และ
ผู้วิจยั พบว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการจัดการความเครี ยดกับตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ มากกว่า
กลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านในแต่ละคู่ แต่ตวั แปรที่ศกึ ษาคูอ่ ื่นมีลกั ษณะตรงกันข้ าม
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ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของกลุม่ ตัวแปรประสบการณ์ทางสังคม
กับตัวแปรสังเกตแต่ละตัวในตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพนัน้ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาแต่ละคู่มี
ความสัม พัน ธ์ ทัง้ ทางบวกและทางลบ โดยกลุ่ม ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ด้ า นเดี ย วมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์ อยู่ร ะหว่ า ง -0.00 ถึ ง .22 ส่วนกลุ่ม ปากแหว่ง เพดานโหว่ส องด้ านมี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง -0.00 ถึง .50 คูต่ วั แปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด คือ ตัวแปรการสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดากับตัวแปรการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ในกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
และกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .22 และ .50 ตามลําดับ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 รองลงมาคือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดากับ
ตัวแปรการทํ าหน้ าที่ ของร่ างกาย ในกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ .43 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดากับตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่สอง
ด้ านมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มากกว่ากลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวในแต่ละคู่ แต่ตวั แปรที่
ศึกษาคูอ่ ื่นมีลกั ษณะตรงกันข้ าม
ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มตัวแปรแฝงลักษณะ
ทางจิตและกลุ่มตัวแปรประสบการณ์ ทางสังคม ผู้วิจยั พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาแต่ละคู่มีความสัมพันธ์
ทางบวกทังหมด
้
โดยกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .10 ถึง
.65 ตัวแปรที่ความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรการยอมรับ
ทางสังคมจากเพื่ อนกับตัวแปรการสื่ อสารระหว่างบุคลาการทางการแพทย์กับวัยรุ่ น ส่วนกลุ่มปาก
แหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .07 ถึง .55 ตัวแปรที่ความสัมพันธ์
ทางบวกสูงสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองกับตัวแปรการ
ยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษากลุ่มย่อยประเภทของปากแหว่งเพดาน
โหว่ ได้ ผสรุปจากตาราง 23 ว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มีภาวะร่วมเส้ นตรงและสามารถใช้ ตวั แปรสังเกต
เหล่านี ้วิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มย่อยต่อไปได้ ซึ่งปั ญหาภาวะร่วมเส้ นตรง (multicollinearity) ระหว่างตัว
แปรสังเกตเกิดขึ ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีคา่ สูงมากกว่า .85 (Kline. 2005: 56)
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2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 ผลการทดสอบเปรี ย บเที ย บ
ค่ า เฉลี่ ยและขนาดความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรแฝงในแบบจํ า ลองปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ข อง
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่ างกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ ด้านเดียวกับกลุ่มวัยรุ่ นปาก
แหว่ งเพดานโหว่ สองด้ าน
การวิ เ คราะห์ ท ดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ 2 (หน้ า 82) ว่ า “ค่ า เฉลี่ ย เและขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่ใช้ อธิบายคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของกลุ่มวัยรุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่สอง
ด้ าน มีความแตกต่างกัน” ผู้วิจยั นําแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในกลุ่มรวมที่
มีการปรับรูปแบบของแบบจําลองให้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้ จากการวิเคราะห์ 2.2
มาเป็ นแบบจําลองตังต้
้ น (หน้ า 164-165) มาทําการวิเคราะห์แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างสองกลุม่ ย่อย คือ กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ านพร้ อมกัน ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (multiple-group analysis) ผู้วิจยั ทดสอบ
ตามแนวทางวิเคราะห์ 3 ขันตอนของไคลน์
้
(Kline. 2011: 252-253, 288-289) ได้ แก่
1) การเปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของรูปแบบ (configural invariance)
2) การเปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของการวัดตัวแปรแฝง (construct-level metric
invariance)
3) การเปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง (structural
relationship invariance)
ในแต่ละเงื่อนไขพิจารณาจากผลต่างค่าไคสแควร์ (∆χ2) เทียบกับผลต่างองศาความเป็ น
อิสระ (∆df) ถ้ าไม่มีนยั สําคัญก็แสดงว่าเงื่อนไขนันในแบบจํ
้
าลองทัง้ 2 กลุ่มเท่ากัน และผู้วิจยั ใช้ ดชั นี
ตรวจสอบความสอดคล้ องของแบบจํ า ลองกั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ต ามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
(Kelloway.1998: 27-28; Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 82-88)
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความเท่าเทียมกันของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว (กลุม่ 1) และ
กลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (กลุม่ 2)
χ2

df

91.11

75

.09

100.05

79

ขันที
้ ่ 3: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรแฝงทุกตัวเท่ากัน

122.63

ขันที
้ ่ 3.1: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาทีม่ ีตอ่ การยอมรับทาง
สังคมจากเพื่อนเท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.2: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรสือ่ สารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั วัยรุ่น ที่มตี อ่ การ
ยอมรับทางสังคมจากเพื่อนเท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.3: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาทีม่ ีตอ่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดเท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.4: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว

ลําดับการวิเคราะห์
ขันที
้ ่ 1: ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขให้ แบบจําลองเหมือนกันระหว่าง
กลุม่
ขันที
้ ่ 2: แบบจําลองขันที
้ ่ 1 และเพิ่มเงื่อนไขให้ คา่ สปส.นํ ้าหนัก
องค์ประกอบของทุกตัวแปรสังเกตเท่ากัน

NNFI

CFI

2
∆χ

∆df

.04

.98

.98

-

-

.05

.04

.97

.98

87

.00

.06

.96

.97

103.52

80

.04

.05

.97

.98

8.94
(ขัน้ 2-1)
22.58**
(ขัน้ 3-2)
3.47
(ขัน้ 3.1-2)

4
(ขัน้ 2-1)
8
(ขัน้ 3-2)
1
(ขัน้ 3.1-2)

103.33

80

.04

.05

.97

.98

3.28
(ขัน้ 3.2-2)

1
(ขัน้ 3.2-2)

103.23

80

.04

.05

.97

.98

3.18
(ขัน้ 3.3-2)

1
(ขัน้ 3.3-2)

107.80

80

.02

.05

.97

.98

7.75**

1

p-value RMSEA
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ตาราง 32 (ต่อ)
ลําดับการวิเคราะห์
แปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาทีม่ ีตอ่ การมองโลกใน
แง่ดีเท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.5: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการยอมรับทางสังคมจากเพือ่ นที่มีตอ่ ความหยุน่ ตัวเท่ากัน

χ2

df

p-value RMSEA

NNFI

CFI

2
∆χ

∆df

(ขัน้ 3.4-2)

(ขัน้ 3.4-2)

1.13
(ขัน้ 3.5-2)
2.22
(ขัน้ 3.6-2)

1
(ขัน้ 3.5-2)
1
(ขัน้ 3.6-2)

101.18

80

.05

.04

.97

.98

ขันที
้ ่ 3.6: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรความหยุน่ ตัวที่มีตอ่ การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดเท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.7: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยดทีม่ ี
ต่อการมองโลกในแง่ดเี ท่ากัน
ขันที
้ ่ 3.8: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการมองโลกในแง่ดีที่มีตอ่ คุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพเท่ากัน

102.27

80

.04

.05

.97

.98

104.70

80

.03

.05

.97

.98

4.65*
(ขัน้ 3.7-2)

1
(ขัน้ 3.7-2)

102.68

80

.04

.05

.97

.98

ขันที
้ ่ 4: แบบจําลองขันที
้ ่ 2 และเพิ่มเงื่อนไขให้ อิทธิพลระหว่างตัว
แปรแฝงทุกตัวเท่ากัน ยกเว้ น
- อิทธิพลระหว่างตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดี
- อิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนใน
การจัดการกับความเครี ยดที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดี

112.56

85

.02

.05

.96

.97

2.63
(ขัน้ 3.8-2)
12.51
(ขัน้ 4-2)

1
(ขัน้ 3.8-2)
6
(ขัน้ 4-2)

177

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05: ค่าไคสแควร์ ที่ df(1)=3.841, df(4)=9.488, df(6)=12.592, df(8)=15.507
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01: ค่าไคสแควร์ ที่ df(1)=6.635, df(4)=13.277, df(6)=16.812, df(8)=20.090
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จากตาราง 32 แสดงผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความเท่าเที ย มกัน ของแบบจํ าลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ าน พบว่าในขันที
้ ่ 1 คือการวิเคราะห์โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขให้ แบบจําลองของ
ทังสองกลุ
้
่มมีความเท่ากัน ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัชนี แสดงว่า แบบจําลองที่วิเคราะห์ใน
ขันตอนนี
้
้กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองของทังสองกลุ
้
ม่ เท่าเทียมกัน แต่อาจแตกต่างกันที่โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง
ขันที
้ ่ 2 การวิเคราะห์เพื่ อทดสอบความเท่าเทียมกันของการวัดตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน พบว่า
ผลต่างของไคสแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันที
้ ่ 2 กับขัน้ ที่ 1 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

(∆χ2= 8.94, ∆df= 4) แสดงว่าโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงทุกตัวในแบบจําลองทังสองกลุ
้
่มเท่าเทียม
กัน แต่อาจแตกต่างกันที่อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง
ขัน้ ที่ 3 การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบความเท่ า เที ย มกัน ของอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งตัว แปรแฝงใน
แบบจําลองระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สอง
ด้ าน พบว่า ผลต่างของไคสแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันที
้ ่ 3 กับขันที
้ ่ 2 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (∆χ2= 22.58, ∆df= 8) แสดงว่ามีอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงอย่างน้ อย 1 อิทธิพลที่แตกต่างกัน
ระหว่างสองกลุม่ ย่อย ผลการทดสอบพบความแตกต่าง 2 อิทธิพล ได้ แก่ 1) อิทธิพลระหว่างตัวแปรการ

สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดี (∆χ2 = 7.75, ∆df = 1) ในสองกลุ่ม
ย่อยแตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) อิท ธิ พลระหว่างตัวแปรการรับรู้

ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยดที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดี (∆χ2 = 4.65, ∆df = 1)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสรุปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวกับกลุ่ม
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านดังขันที
้ ่ 4 ว่าแบบจําลองของสองกลุ่มย่อยมีรูปแบบและการวัดตัว

แปรแฝงทุกตัวเท่าเทียมกัน แต่มีอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง 2 อิทธิพลที่แตกต่างกัน (∆χ2 = 12.51,
∆df = 6) อย่างมีนย
ั สําคัญทางสถิติ
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ ด้ านเดียวเทียบกับกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
ตัวแปรแฝง
การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
ความหยุน่ ตัว
การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
การมองโลกในแง่ดี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ

0.26
0.26
-0.01
0.00
-0.20
-0.46
0.04

SE
0.09
0.10
0.07
0.05
0.20
0.16
0.05

t-value
2.84**
2.61**
-0.10
0.01
-0.97
-2.89**
0.68

* t-value > 1.96 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** t-value > 2.58 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่มประเภท
ปากแหว่งเพดานโหว่ ในการวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดให้ กลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวเป็ น
กลุ่มฐานและให้ กลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ ดังนันถ้
้ าผลต่างเป็ นค่า
บวกแสดงว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีคา่ เฉลี่ยตัวแปรแฝงสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียว แต่ถ้าเป็ นค่าลบแสดงว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีค่าเฉลี่ยตัว
แปรแฝงตํ่ากว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปรคือ 1) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ นของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่า
กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ( = 0.26) 2) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียว (∆ = 0.26) และ 3) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ( = -0.46)
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ตาราง 34 ค่าสถิติทดสอบความสอดคล้ องของรู ปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพ
ชีวิต ด้ านสุขภาพระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวกับกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ าน
รูปแบบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เกณฑ์พิจารณา

∆χ2

∆df

ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ 114.16 81

p-value

RMSEA

SRMR

NNFI

CFI

CAIC

>.05

<.08

<.08

>.90

>.90 CAICmodel<CAICsaturated

.00

.06

.07

.96

.97

581.23 < 844.56

จากภาพประกอบ 10 และตาราง 34 เป็ นแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพระหว่างกลุ่มย่อยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มย่อยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
สองด้ านที่ผา่ นการทดสอบความเท่าเทียมกันทังโครงสร้
้
างความสัมพันธ์และค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง พบว่า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

181

181

ภาพประกอบ 10 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุม่ วัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวจํานวน 157 คน (ค่านอกวงเล็บ) และกลุม่ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านจํานวน 64 คน (ค่าในวงเล็บ)
หมายเหตุ *** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคา่ เดียว คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่เท่ากันทังสองกลุ
้
ม่
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect: IE) อิทธิพลทางรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่มีผล
ต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)ในกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
157 คน
ตัวแปรสาเหตุ

การยอมรับทางสังคม
จากเพื่อน
DE IE TE

1. สือ่ สารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กบั วัยรุ่น
2. สนับสนุนจากบิดามารดา

ความหยุน่ ตัว
DE

IE

TE

.50
(.52)***
.34
(.33)***
3. ยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
-

-

-

.50
(.52)***
.34
(.33)***
-

4. ความหยุน่ ตัว

-

-

-

5. ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
6. มองโลกในแง่ดี

-

-

-

-

-

-

.45
(1.39)***
-

-

-

-

-

-

-

-

R2

-

.56

-

.38
.38
(.24)*** (.24)***
.26
.26
(.16)*** (.16)***
.75
.75
(.47)***
(.47)***
-

ตัวแปรผล
รับรู้ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
DE
IE
TE

.56

.41
(.76)***
-

.15
(.34)***
.04
(.21)***
.29
(.65)***
-

.15
(.34)***
.45
(.97)***
.29
(.65)***
.45
(1.39)***
-

-

-

.39

มองโลกในแง่ดี
DE

IE

คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
TE

-

.06
.06
(.10)** (.10)**
.13
.19
.32
(.21) (.27)*** (.48)***
.12
.12
(.19)** (.19)**
.16
.16
(.40)** (.40)**
.41
.41
(.29)***
(.29)***
-

DE

IE

TE

-

.04
(.03)*
.21
(.14)**
.08
(.05)**
.10
(.11)**
.26
(.08)***
-

.04
(.03)*
.21
(.14)**
.08
(.05)**
.10
(.11)**
.26
(.08)***
.68
(.29)***

.68
(.29)***

.25
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* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
หมายเหตุ: ค่าที่นอกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ และ ค่าที่ขีดเส้ นใต้ เป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่มีความแตกต่างกัน

.41
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect: IE) อิทธิพลทางรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่มีผล
ต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ในกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
64 คน
ตัวแปรสาเหตุ

การยอมรับทางสังคม
จากเพื่อน
DE IE TE

ความหยุน่ ตัว
DE

IE

TE

1. สือ่ สารบุคลากร
การแพทย์กบั วัยรุ่น
2. สนับสนุนจากบิดา
มารดา
3. ยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อน
4. ความหยุน่ ตัว

.50
(.52)***
.34
(.33)***
-

-

-

.50
(.52)***
.34
(.33)***
-

-

-

-

5. ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
6. มองโลกในแง่ดี

-

-

-

-

-

-

.45
(1.39)***
-

-

-

-

-

-

-

-

R2

-

.56

-

.38
.38
(.24)*** (.24)***
.26
.26
(.16)*** (.16)***
.75
.75
(.47)***
(.47)***
-

ตัวแปรผล
รับรู้ความสามารถจัดการ
ความเครี ยด
DE
IE
TE

.56

.41
(.76)***
-

.15
(.34)***
.04
(.21)**
.29
(.65)***
-

.39

มองโลกในแง่ดี
DE

IE

คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
TE

.15
.06
.06
(.34)***
(.12)**
(.12)**
.45
.63
.29
.92
(.97)*** (1.14)*** (.34)*** (1.48)***
.29
.12
.12
(.65)***
(.22)** (.22)**
.45
.17
.17
(1.39)***
(.48)** (.48)**
.11
.11
(.35)
(.35)
-

.33

DE
.68
(.29)***

IE

TE

.05
.05
(.03)** (.03)**
.48
.48
(.33)*** (.33)***
.10
.10
(.06)** (.06)**
.13
.13
(.14)** (.14)**
.08
.08
(.10)*** (.10)***
.68
(.29)***

.59
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** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
หมายเหตุ: ค่าที่นอกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ค่าที่อยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ และ ค่าที่ขีดเส้ นใต้ เป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่มีความแตกต่างกันระหว่างทัง้
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จากภาพประกอบ 10 และตาราง 35-36 เป็ นแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงเหตุของคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สอง
ด้ าน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองของแต่ละกลุ่ม
ย่อยประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงเกือบทุกตัวใน
แบบจําลองเชิงเหตุของทัง้ สองกลุ่มมี ค่าเท่ากันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพบค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง 2 คูใ่ นแบบจําลองที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุม่ ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ได้ แก่ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สอง
ด้ าน (ค่าอิทธิพลเท่ากับ .63 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001) มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียว (ค่าอิทธิ พลเท่ากับ .13) และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการจัดการความเครี ยดที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้าน
เดียว (ค่าอิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001) มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ าน (อิทธิพลเท่ากับ .11)
เมื่อพิจารณาค่าอํานาจในการทํานายตัวแปรตามหรื อตัวแปรผลในกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียวกับกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ปรากฏผลดังตาราง 35-36 ดังนี ้
1) การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นและการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการยอมรั บทางสังคมจากเพื่ อนได้ ร้อยละ 56
เท่ากันทังสองกลุ
้
ม่ ย่อย
2) การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา และการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนสามารถอธิบายความแปรปรวนของความหยุ่นตัว
ได้ ร้อยละ 56 เท่ากันทังสองกลุ
้
ม่ ย่อย
3) การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน และความหยุน่ ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดได้ ร้อยละ 39 เท่ากันทังสองกลุ
้
ม่
4) การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ความหยุ่นตัว และการรับรู้ ความสามารถของตนใน
การจัดการความเครี ยดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวได้ ร้อยละ 25 และกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านได้ ร้อยละ 33
5) การสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ความหยุ่นตัว การรับรู้ ความสามารถของตนในการ
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จัดการความเครี ยด และการมองโลกในแง่ดีสามารถอธิ บายความแปรปรวนของคุณ ภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวได้ ร้อยละ 41 และกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
สองด้ านได้ ร้อยละ 59
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในวัตถุประสงค์ วิจัยที่ 5 เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่ ท่ มี ีลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่ างกัน
ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั
ที่ 3 ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตามตัวแปรอิสระ
2 ตัวที่มีระดับแตกต่างกันได้ แก่ เพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 3 ว่า
“วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่ นที่มีลกั ษณะตรงข้ าม” จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับระดับ
เศรษฐกิ จของครอบครั วของวัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจัยนิยามระดับเศรษฐกิ จของครอบครั ว
หมายถึง ฐานะทางการเงินในครอบครัวของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ เกณฑ์การให้ คะแนนระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวนํามาจากแบบวัดของ งามตา วนินทานนท์ และคนอื่นๆ (2545) พิจารณาจาก
คําตอบเกี่ ยวกับปริ มาณรายได้ ทงหมดของครอบครั
ั้
วต่อเดือนร่ วมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใช้
จ่ายจากเงิ น รายได้ ดัง กล่าว ซึ่ ง แสดงว่ า ครอบครั วที่ มี ปริ ม าณรายได้ น้ อ ยแต่มี จํ า นวนสมาชิ กใน
ครอบครั วใช้ จ่ายเงิ นรายได้ มาก จัดเป็ นครอบครัวที่ มีระดับเศรษฐกิจตํ่า ส่วนครอบครัวที่มีปริ มาณ
รายได้ มากแต่มีจํานวนสมาชิกในครัวครัวใช้ จา่ ยเงินรายได้ น้อยจัดเป็ นครอบครัวที่มีระดับเศรษฐกิจสูง
จากผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะข้ อมูลระดับเศรษฐกิ จของครอบครั วในกลุ่มตัวอย่างรวม
221 คน พบว่า ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุด คือ วัยรุ่ นจํานวน 23 คนหรื อร้ อยละ 10.4 ที่อยู่ใน
ครอบครัวมีรายได้ เดือนละ 29,921 บาทขึ ้นไปและมีจํานวนสมาชิก 2-4 คน ส่วนระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวตํ่าสุด คือ วัยรุ่ นจํานวน 4 คนหรื อร้ อยละ 1.8 ที่อยู่ในครอบครัวมีรายได้ เดือนละ 1,000 บาท
ถึง 7,000 บาทและมีจํานวนสมาชิกตังแต่
้ 7 คนขึ ้นไป ดังตาราง 37
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ตาราง 37 แสดงจํ านวนและร้ อยละของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่จําแนกตามระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว
รายได้ รวมต่อเดือน
1,000 บาทถึง 7,000 บาท
7,001 บาทถึง 29,920 บาท
29,921 บาทขึ ้นไป
รวม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2-4 คน
5-6 คน
38 (17.20%)
12 (5.40%)
108 (48.90%)
26 (11.80%)
23 (10.40%)
6 (2.70%)
169 (76.50%)
44 (19.90%)

≥ 7 คน
4 (1.80%)
3 (1.30%)
1 (0.40%)
8 (3.60%)

รวม
54 (24.50%)
137 (62.00%)
30 (13.50%)
221 (100%)

ผู้วิจยั วิเคราะห์ลกั ษณะข้ อมูลในระดับเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า ค่าเฉลี่ยของรายได้ รวม
ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-15,000 บาท และค่าเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัวเท่ากับ 3.95 คน
พิสัยอยู่ระหว่าง 2-10 คน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง พิจารณาค่าเฉลี่ ยของข้ อมูล มาเป็ นเกณฑ์และปรับระดับ
รายได้ ของครอบครัวเป็ น 4 กลุ่มใหม่ดงั ตาราง 38 เพื่อให้ จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวมีมากเพียงพอจะทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 3 ต่อไป
ตาราง 38 แสดงจํ านวนและร้ อยละของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่จําแนกตามระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (ปรับใหม่)
รายได้ รวมต่อเดือน
รายได้ ตาํ่ กว่า 10,000 บ
รายได้ ตงแต่
ั ้ 10,001 บ.ขึ ้นไป
รวม

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2-4 คน
5-10 คน
94 (42.50%)
30 (13.60%)
77 (34.90%)
20 (9.00%)
171 (77.0%)
50 (22.60%)

รวม
124 (56.10%)
97 (43.90%)
221 (100%)

จากตาราง 38 พบว่า ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูงสุด คือ วัยรุ่นจํานวน 77 คนหรื อร้ อยละ
34.9 ที่อยู่ในครอบครัวมีรายได้ ต่อเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปและมีจํานวนสมาชิก 2-4 คน ส่วน
ระดับเศรษฐกิ จของครอบครั วตํ่ าสุด คือ วัยรุ่ น จํานวน 30 คนหรื อร้ อยละ 13.6 ที่ อยู่ในครอบครั วมี
รายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีจํานวนสมาชิก 5-10 คน
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ตาราง 39 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ในกลุม่ รวมจํานวน 221 คน จําแนกตามเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว
รายได้ ตาํ่ กว่า 10,000 บ.
ต่อ 5-10 คน
รายได้ ตาํ่ กว่า 10,000 บ.
ต่อ 2-4 คน
รายได้ ตงแต่
ั ้ 10,001 บ.
ขึ ้นไปต่อ 5-10 คน
รายได้ ตงแต่
ั ้ 10,001 บ.
ขึ ้นไปต่อ 2-4 คน
รวม

เพศ
ชาย
SD

N

69.61

6.25

13

74.21

11.22

76.77

รวม
หญิง
SD

N

69.17

12.21

17

55

72.76

12.09

7.66

9

72.00

74.41

8.73

43

73.98

9.73

120

SD

N

69.36

9.92

30

39

73.61

11.55

94

13.31

11

74.15

11.13

20

77.58

10.84

34

75.81

9.78

77

73.70

12.05

101

73.85

10.83

221

ตาราง 39 ผู้วิจยั พบว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีรายได้ ของครอบครัวแต่
ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึน้ ไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน เป็ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากที่สดุ รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศชายและมีรายได้
ของครอบครัวแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน ถัดมาคือ
กลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพศชายและมีรายได้ ของครอบครัวแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้น
ไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 77.58, 76.77 และ 74.41 ตามลําดับ
ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพน้ อยที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพศ
หญิงและมีรายได้ ของครอบครัวแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10
คน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 69.17
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2. การวิเคราะห์ ข้ อ มู ลตามสมมติฐานการวิจั ยที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบวั ยรุ่ นปาก
แหว่ งเพดานโหว่ เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจของครอบครั วตํ่าเป็ นผู้ท่ ีมีคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพน้ อยกว่ าวัยรุ่นที่มีลักษณะตรงข้ าม
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีเพศ
และระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกัน
ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ในกลุม่ รวมที่มีเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ปฏิสมั พันธ์
ความคลาดเคลื่อน
รวม

df
1
3
1
213
221

SS
28.145
953.602
353.075
24552.108

MS
28.145
317.867
117.692
115.268

F
.244
2.758*
1.021

p-value
.622
.043
.384

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ในกลุ่มรวมจํานวน 221 คน โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ เพศกับ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว 1) ไม่พบว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพแตกต่างจากวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศชาย 2) พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกันอย่างน้ อย 1 คู่ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 จึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บพหุคูณ รายคู่ต่อ ไป และ 3) ไม่ พ บ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัวที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวม
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ตาราง 41 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่
รวมที่ มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่างกันเป็ นรายคู่
ระดับ เศรษฐกิ จ ของ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ตํ่ า กว่ า 10,000 ตํ่ากว่า 10,000
ครอบครัว
คุณภาพชีวิต บ.ต่อ 5-10 คน บ.ต่อ 2-4 คน
ด้ านสุขภาพ
69.36
73.61
ตํ่ากว่า 10,000บ.ต่อ
69.36
5-10 คน
ตํ่ากว่า 10,000บ.ต่อ
73.61
4.52
2-4 คน
ตัง้ แต่ 10,001บ.ขึ น้
74.15
4.79
0.54
ไปต่อ 5-10 คน
ตัง้ แต่ 10,001บ.ขึ น้
75.81
6.45*
2.20
ไปต่อ 2-4 คน

ตังแต่
้ 10,001บ.ขึ ้น ตังแต่
้ 10,001บ.ขึ ้น
ไปต่อ 5-10 คน
ไปต่อ 2-4 คน
74.15
75.81

-

-

-

-

-

-

1.66

-

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 41 ผลการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู รายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ระหว่างระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว 4 ระดับที่มีตอ่ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุ่ม
รวม จํานวน 221 คน พบว่า มีกลุม่ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่าง
กัน1 คู่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวแต่ละ
เดือนตังแต่
้ 10,001 บาทขึน้ ไปต่อจํ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน เป็ นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตด้ าน
สุข ภาพมากกว่าวัยรุ่ น ที่ มี รายได้ ครอบครั วแต่ล ะเดือนตํ่ ากว่า 10,000 บาทต่อจํ านวนสมาชิ กใน
ครอบครัว 5-10 คน โดยมีคา่ เฉลี่ยของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพเท่ากับ 75.81 และ 69.36 ตามลําดับ
จากตาราง 40-41 ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 3 ที่ว่า
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่นที่มีลกั ษณะตรงข้ าม อย่างไรก็ตาม การวิจยั นี ้ พบว่าวัยรุ่นที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครั วสูงสุด มี คะแนนคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่ นที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว
ตํ่าสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งระดับเศรษฐกิจของครอบครัวพิจารณาจากรายได้ ต่อ
เดื อนเที ยบกับจํ านวนสมาชิ กในครอบครั ว ผู้วิจัยจึง ต้ องการศึกษาว่าคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่
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แตกต่างกันนัน้ เกิดจากความแตกต่างของตัวแปรอิสระใด ระหว่างรายได้ ตอ่ เดือนกับจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้
ครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน
ผู้วิ จัย มี ส มมติ ฐ านเพิ่ ม เติ ม ว่ า “วัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นของ
ครอบครัวและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่าง
กัน” การทดสอบสมมติฐานนี ้ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้ แก่ รายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ได้ ผลการ
วิเคราะห์ดงั นี ้
ตาราง 42 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ใ นกลุ่ม รวมจํ านวน 221 คน จํ าแนกตามรายได้ ครอบครั วและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
รายได้ ตอ่ เดือน
ของครอบครัว

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
2-4 คน
5-10 คน
SD
N
SD
73.61 11.55 94 69.36 9.92

ตํ่ากว่า 10,000 บาท
ตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้น
75.81 9.78 77 74.15 11.13
ไป
รวม
74.60 10.81 171 71.28 10.58

รวม
N
SD
30 72.58 11.29

N
124

20 75.47 10.03

97

50 73.85 10.83

221

ตาราง 42 ผู้วิจยั พบว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ต่อเดือนของครอบครัวตังแต่
้
10,001 บาทขึ ้นไปและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน เป็ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพมากที่สดุ รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ต่อเดือนของครอบครัว
ตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน ถัดมาคือ กลุ่มวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนของครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4
คน ส่วนกลุม่ ที่มีคา่ เฉลี่ยของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพน้ อยที่สดุ คือ กลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มี
รายได้ ต่อเดือนของครอบครั วตํ่ากว่า 10,000 บาทและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน โดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.81, 74.15, 73.61 และ 69.36 ตามลําดับ
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ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ในกลุม่ รวมที่มีรายได้ ครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
รายได้ ครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ปฏิสมั พันธ์
ความคลาดเคลื่อน
รวม

df
1
1
1
217
221

SS
456.094
327.501
62.338
24905.184

MS
456.094
327.501
62.338
114.770

F
3.97*
2.854
.543

p-value
.047
.093
.462

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 43 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ในกลุ่มรวมจํานวน 221 คน โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ รายได้ ของ
ครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1) พบว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนของ
ครอบครัวตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่ นที่มีรายได้ ต่อเดือนของ
ครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาทอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ไม่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 5-10 คน และ 3) ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างรายได้ ครอบครัวและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุม่ รวม
ผู้วิจยั สรุปจากการวิเคราะห์สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ได้ ว่า คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพแปรปรวนไป
ตามตัวแปรรายได้ ของครอบครัวเท่านัน้ กล่าวคือ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ต่อเดือนของ
ครอบครัวตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มีรายได้ ตอ่ เดือน
ของครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาท ไม่วา่ จะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเท่าใดก็ตาม
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยระยะที่ 3
การวิจยั ระยะที่ 3 นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 6 เพื่อค้ นหา
กระบวนการที่นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยและระบบ
บริ การทางการแพทย์ จากการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจยั พบว่าประเภทปากแหว่งเพดานโหว่มีอิทธิ พลต่อ
ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวต่างกัน
เป็ นผู้มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างกันด้ วย ผู้วิจยั ต้ องการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเชิงลึกของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มเติมจากปั จจัยเชิงเหตุในแบบจําลอง 1) เพื่อยืนยันผลที่ได้ จากการวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณในวิ จัย ระยะที่ 2 ด้ ว ยการตรวจสอบสามเส้ า ตามวิ ธี ก ารวิ จัย ต่ า งกั น (methodology
triangulation) 2) เพื่อค้ นหา ตัวแปรหรื อเงื่อนไขที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ อันเป็ นข้ อมูล
รายละเอี ยดครอบคลุม นอกเหนื อจากการทบทวนวรรณกรรม และ 3) เพื่ ออธิ บายเชิ ง ลึกของ
กระบวนการนําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั ไม่สามารถใช้ วิธีวิจยั
เพียงอย่างเดียวมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จึงใช้ ผสานวิธีวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่งความเชื่อมโยงมาสู่ระยะ
ที่ 3 ด้ วยการศึกษาหลายกรณี (multiple case study) จากผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
16 คนแบ่งเป็ นวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในวิจยั ระยะที่ 2 จํานวน 8 คนและ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 8 คน ดังตาราง 10 (หน้ า 109)
การวิเคราะห์ข้อมูลระยะนี ้ดําเนินการหลังจากสิ ้นสุดการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญในแต่
ละวัน ผู้วิจยั รี บถอดบทสัมภาษณ์และเขียนรายละเอียดของบทสัมภาษณ์ออกมาทันที เพื่อนําผลการ
วิเคราะห์มาใช้ ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล และความครบถ้ วนหรื อขาดหายของ
ข้ อมูลก่อนเก็บข้ อมูลต่อไป ผู้วิจยั มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนวทางของสธญ ภู่คง
และอ้ อมเดือน สดมณี (2549: 63-85) และเบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตังชลทิ
้ พย์
(2552: 37-39) ดังนี ้
1) การจัดระบบข้ อมูล ผู้วิจยั นําข้ อมูลดิบที่เก็บจากสนามวิจยั มาจัดรูปให้ เหมาะสมก่อน
โดย ผู้วิจยั นําข้ อมูลการสัมภาษณ์และสังเกตที่จดบันทึกด้ วยลายมือพร้ อมบันทึกเสียงไว้ มาทําการถอด
บทสัมภาษณ์แล้ วจัดพิมพ์ในรูปไฟล์เอกสารสําหรับการอ่านวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ยังทําการจดบันทึก
ภาคสนาม (field notes) ให้ ละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ ปรากฏการณ์และกระบวนการทางสังคมที่
เกิดขึ ้นในภาคสนาม จากนันผู
้ ้ วิจยั อ่านตรวจทานบทสัมภาษณ์และบันทึกสนามซํ ้าหลายครัง้ เพื่อให้ ซึม
ซับข้ อมูลและตังข้
้ อสังเกตจากข้ อมูลที่ ได้ มาประกอบการวิเคราะห์ แล้ วจัดทํ าร่ างสรุ ปข้ อมูลหรื อย่อ
ประเด็นไว้ ทบทวนซํ ้าได้ เข้ าใจดียิ่งขึ ้น
2) การสร้ างรหัส การแสดงข้ อมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูล เริ่ มจาการลง
รหัสข้ อมูล (coding) ว่าข้ อความไหนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องอะไรเพื่อลดทอนหรื อแยกย่อยข้ อมูลให้ อยู่ในรูป
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ความคิดหรื อสาระโดยสรุ ปซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยนี ้ ผู้วิจัยกํ าหนดรหัส ข้ อมูลตังต้
้ นจากปั ญหาของการวิจัยและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์
หลังจากผู้วิจยั อ่านข้ อมูลในรู ปของบทสัมภาษณ์และบันทึกสนามแล้ วพิจารณาลงรหัสกับข้ อความที่
ปรากฎหรื อรวบรวมมาได้ เช่นจากปั ญหาวิจยั ที่ว่ากระบวนการนําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่
ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ อย่างไร ในปั ญหาการวิจยั นี ้มีรหัสหลัก 7 รหัสคือ “การยอมรับปาก
แหว่งเพดานโหว่ของครอบครัว” “ทัศนคติต่อปากแหว่งเพดานโหว่ของครอบครัว” “รู ปแบบการอบรม
เลี ้ยงดู” “การเข้ าถึงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่” “การรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั้
กําเนิด” “ความรุนแรงในโรงเรี ยน” และ “การเข้ าร่ วมสังคมในโรงเรี ยน” โดยแต่ละรหัสหลักมีรหัสย่อย
ดังตาราง 44 จากนัน้ ผู้วิจยั จัดแสดงรหัสข้ อมูลในรูปแบบตารางเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลเพื่อช่วยให้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากขึ ้น ดังตาราง 45-50 เมื่อผู้วิจยั ลงรหัสข้ อมูลแล้ วได้ ทําการค้ นหา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรหัสข้ อมูลแล้ วจัดกระทําให้ อยูใ่ นกลุม่ หรื อประเด็นเดียวกันเพื่อใช้ อ้างอิง
หรื ออธิ บายความต่อไป จากปั ญหาการวิจัยข้ างต้ นสามารถจัดรหัสข้ อมูลได้ 4 หมวดหมู่คือ “การ
ปรั บ ตัว ต่ อ ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ข องครอบครั ว ” “การอบรมเลี ย้ งดู ใ นครอบครั ว ” “การดู แ ล
รักษาพยาบาลวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิด” และ “การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่” ดังตาราง 44 ผู้วิจยั ทําการเชื่อมโยงข้ อมูลตามมโนทัศน์ (concept) แล้ วเชื่อมโยง
แนวคิดต่างๆ เข้ าด้ วยกันเพื่อหาแบบแผนความสัมพันธ์ แนวเรื่ อง (theme) และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นที่
นํามาสูก่ ารแปลความและสร้ างข้ อสรุปต่อไป
3) การแปลความ สร้ างข้ อ สรุ ป และพิ สูจ น์ ข้ อ สรุ ป ผู้วิ จัย พยายามทํ า ความเข้ า ใจ
ตีความ และแปลความหมาย (interpretation) ของข้ อมูลที่ได้ มาทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน เพื่อยกระดับการ
วิเคราะห์ให้ สามารถอธิบายแต่ละรหัสข้ อมูลโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นพื ้นฐานใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ความหมายของการอบรมเลี ้ยงดูในครอบครัว ผู้วิจยั อาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดูในสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่มีเอกสารวิชาการและงานวิจยั ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ผู้วิจยั ได้ นําองค์ความรู้ นนมาเที
ั้
ยบเคียงกับข้ อมูลที่ได้ มาจากวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
และผู้ปกครองของวัยรุ่ น ในท้ ายที่สุด ผู้วิจยั ได้ ค้นพบมโนทัศน์ “การถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัว
ของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่” โดยมีอีกมโนทัศน์ คือ “ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่” เป็ นเงื่ อนไขของกระบวนการนําไปสู่การมีคุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี จากนัน้
ผู้วิจัยตรวจสอบข้ อสรุ ปเพื่ อยื นยันความถูกต้ องของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี ้ ด้ วยการให้
คณาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์และนักวิจยั คุณภาพช่วยตรวจสอบความถูกต้ องเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข
ก่อนเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยมือแล้ ว ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูป ATLAS.ti สําหรับช่วยในการลงรหัสและจัดหมวดหมูข่ ้ อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ด้ วย
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ตาราง 44 แสดงการสร้ างรหัสข้ อมูลย่อย รหัสข้ อมูลหลัก การจัดหมวดหมู่ และมโนทัศน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
มโนทัศน์
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่

หมวดหมู่
ลักษณะชีวสังคมของวัยรุ่นและ
ผู้ปกครอง

รหัสหลัก
วัยรุ่น

ผู้ปกครองของวัยรุ่น

สภาพทางสังคมของครอบครัว

ลักษณะโครงสร้ างครอบครัว

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวของ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่

การปรับตัวต่อปากแหว่งเพดานโหว่ของ
ครอบครัว

การยอมรับปากแหว่งเพดานโหว่ของ
ครอบครัว

รหัสย่ อย
-ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่
-อายุ
-เพศ
-ศาสนา
-ระดับการศึกษา
-ภูมิลาํ เนา
-ลําดับและจํานวนพี่น้อง
-ความเกี่ยวข้ องกับวัยรุ่น
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพสมรสของพ่อแม่
-ประเภทของครอบครัว
-จํานวนคนในครอบครัว
-อาชีพของพ่อแม่
-ระดับรายได้ ของครอบครัว
-อายุแม่เมื่อตังครรภ์
้
-กรรมพันธุ์
-ความรู้จกั ปากแหว่งเพดานโหว่
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ตาราง 44 (ต่อ)
มโนทัศน์

หมวดหมู่

การอบรมเลี ้ยงดูในครอบครัว
การดูแลรักษาพยาบาลวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิด

การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่

รหัสหลัก

รหัสย่ อย
-ความคาดหวังก่อนคลอดลูก
-อนุมานสาเหตุปากแหว่งเพดานโหว่
-ปฏิกิริยาของพ่อแม่
-ปฏิกิริยาของญาติ
ทัศนคติตอ่ ปากแหว่งเพดานโหว่ของ
-ทัศนคติของผู้ปกครองและวัยรุ่น
ครอบครัว
-วิธีจดั การทัศนคติของผู้ปกครองและวัยรุ่น
รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดู
-การอบรมเลี ้ยงดูชว่ งแรกคลอด
-การอบรมเลี ้ยงดูชว่ งวัยรุ่น
การเข้ าถึงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
-การเดินทาง
-ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จา่ ย
-อุปสรรคในการเข้ าถึงการรักษา
การรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั้
-ประวัติอายุผา่ ตัด
กําเนิด
-ประสบการณ์การรักษาพยาบาล
-ความคาดหวังผลการรักษา
ความรุนแรงในโรงเรี ยน
- ลักษณะความรุนแรง
- การแก้ ไขความรุนแรง
- การป้องกันความรุนแรง
การเข้ าร่วมสังคมในโรงเรียน
-การคบเพื่อน
-ผลการเรี ยน
-การเข้ าร่วมกิจกรรมโรงเรี ยน
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ตาราง 45 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูส่ ภาพทางสังคมของครอบครัว

วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
อ้ น
ผู้ปกครองผู้ให้
แม่ ของอ้ น
ข้ อมูล
สถานภาพสมรส ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน
ของพ่ อแม่

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
แม่ ของมิน้ ต์
แม่ ของฟลุ๊ค

บัว
แม่ ของบัว

บอล
ลุงเขยของบอล
แยกกันอยู่ 3 ปี แล้ ว
หย่าร้ าง 2 ปี
ครอบครัวขยาย

ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน

ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน

ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน

ประเภทของ
ครอบครัว
จํานวนคนใน
ครอบครัว

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวเดี่ยว

4 คน

4 คน

4 คน

4 คน

อาชีพของพ่ อ
อาชีพของแม่

รปภ.ลูกจ้ างรัฐ
แม่บ้านลูกจ้ างรัฐ

ผอ.โรงเรี ยนรัฐ
เจ้ าพนักงานใน
รพ.รัฐ
เงินเดือน 40,000
บาท

ระดับรายได้ ของ เงินเดือน 12,000
ครอบครัว
บาท
โดยประมาณ

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
พ่ อของปาล์ ม
แม่ ของลี

นัด
พ่ อของนัด

ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน

ใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน

หย่าร้ าง 12 ปี

ครอบครัวขยาย

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวเดี่ยว

5 คน

2 คน

รับจ้ างการเกษตร
รับจ้ างการเกษตร

รับจ้ างก่อสร้ าง
ไม่เกี่ยวครอบครัว

รายวัน 300 บาท

รายวัน 300 บาท

7 คน (ตา ยาย ลุง ป้า 5 คน (ย่า พ่อ แม่
ลูกลุง นัด น้ องสาว) ปาล์ม น้ องสาว)
ธุรกิจส่วนตัว
เจ้ าพนักงานอบต. ไม่เกี่ยวครอบครัว
รับเหมาก่อสร้ าง
ธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้ างโรงงานที่
ลูกจ้ างในรพ.รัฐ
เกาหลี
รายวัน 800 บาท เงินเดือน 25,000 เงินเดือน 6,000 บาท เงินเดือน 12,000
บาท
บาท
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ตาราง 46 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูก่ ารยอมรับปากแหว่งเพดานโหว่ของครอบครัว
วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ปกครองผู้ให้
ข้ อมูล
อายุแม่ ตงั ้ ครรภ์
กรรมพันธุ์

ความรู้จักปาก
แหว่ งเพดานโหว่
ก่ อนคลอด
ความคาดหวังลูก
ก่ อนคลอด
อนุมานสาเหตุปาก
แหว่ งเพดานโหว่
หลังคลอด
ปฏิกิริยาพ่ อแม่
หลังคลอด

ปฏิกิริยาญาติหลัง
คลอด

อ้ น
แม่ ของอ้ น

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
แม่ ของมิน้ ต์
แม่ ของฟลุ๊ค

34 ปี
มีรุ่นทวดเป็ นปาก
แหว่ง

31 ปี
ไม่ปรากฎ

เคยเห็นรายการ
โทรทัศน์สมทบทุน
ช่วยผู้ป่วย
หวังลูกชาย

ไม่เคยสนใจ

-แม่คิดลูกทําบุญมา
ชาติก่อน
-อ้ นคิดกรรมพันธุ์
-หมอแจ้ งข่าว
-แม่ตกใจสงสัย
-พ่อทําใจได้

-แม่คิดลูกมีบญ
ุ น้ อย
และกรรมเก่า
-มิ ้นต์คิดกรรมพันธุ์
-ยายกับพ่อแจ้ งข่าว
-แม่ตกใจแต่ทาํ ใจ
-พ่อสงสารลูก

-ตากับลุงป้า
ช่วยเหลือ
-ญาติตกใจและ
สงสัยกรรมพันธุ์

-ยายสงสารหลาน
-ญาติสงสัย
กรรมพันธุ์

หวังลูกปกติ

31 ปี

บัว
แม่ ของบัว

บอล
ลุงเขยของบอล

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
พ่ อของปาล์ ม
แม่ ของลี

34 ปี
ญาติแม่เป็ นปาก
แหว่งเพดานโหว่
ร่วมกับอาการอื่น
ไม่เคยรู้จกั

20 ปี
ไม่ปรากฎ

เคยเห็นเด็กปากแหว่งใน
หมูบ่ ้ าน

เคยเห็นคนอื่นแต่ไม่
สนใจ

ลุ้นเสี่ยงลูกสาวไม่
เป็ นปากแหว่ง
-แม่กบั ฟลุ๊คคิด
กรรมพันธุ์

ไม่คาดหวัง

ไม่คาดหวัง

หวังลูกปกติ

-พยาบาลแจ้ งข่าว
-แม่สงสารแล้ วทําใจ
ยอมรับได้
-พ่อยอมรับได้
-ปู่ ย่าตายาย
ปลอบใจแม่
-ญาติสงสารและ
บอกไม่รอดชีวิต

-หมอแจ้ งข่าว
-แม่สงสาร เสียใจ
แล้ วทําใจยอมรับ
-พ่อกลัวลูกไม่สวย
-ย่าเสียใจช๊ อคตาย
-ยายสงสารหลาน
-ญาติกบั เพื่อนให้
กําลังใจพ่อแม่

พ่อของฟลุ๊คเป็ นปาก
แหว่งด้ านเดียวเย็บ
ปิ ดแล้ ว

-แม่กบั บัวคิด
กรรมพันธุ์

23 ปี
ไม่ปรากฎ

นัด
พ่ อของนัด

27 ปี

23 ปี
ไม่ปรากฎ

แม่ของลีเป็ นปากแหว่ง
ด้ านเดียวเย็บปิ ดแล้ ว

ไม่มีข้อมูล

-ลุงเขยสงสารและกลัว
เป็ นปมด้ อย

-ญาติใกล้ ชิดปกปิ ดและ
สงสัยไม่รอดชีวิต

-พ่อคิดกรรมเวรจาก
พ่อตกปลา
-ลูกไม่เคยคิด
-หมอแจ้ งข่าว
-แม่ตกใจ
-พ่อเสียใจมากและ
ซึมเศร้ านาน
-ญาติใกล้ ชิดตกใจ

ไม่เคยรู้จกั

หวังลูกไม่เป็ นปาก
แหว่ง
-แม่คิดพระเจ้ าให้ มา
-ลูกคิดโชคชะตาให้
เป็ นเหมือนแม่
-หมอแจ้ งข่าว
-แม่สงสารมาก
-พ่อยอมรับได้

หวังลูกชาย

-ปู่ ย่าตายายปลอบใจ
แม่
-ญาติใกล้ ชิดสงสาร

-ตายายรังเกียจและตัด
ขาด
-ย่ากับป้าสงสาร

-พ่อคิดลูกทําบาปมาก
ชาติก่อนแล้ วโดนสาป
-ลูกคิดตามบุญกรรม
-หมอแจ้ งข่าว
-พ่อเสียใจและน้ อยใจ
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ตาราง 47 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูก่ ารเข้ าถึงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ปกครองผู้ให้ ข้อมูล
ระยะเวลาจากบ้ านถึง
รพ.
พาหนะเดินทาง
ค่ ารักษาพยาบาล

ค่ าใช้ จ่ายในการ
มารพ.แต่ ละครั ง้

อุปสรรคการ
รักษาพยาบาล
ต่ อเนื่อง

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
แม่ ของมิน้ ต์
แม่ ของฟลุ๊ค
1.5 ชัว่ โมง
2.5 ชัว่ โมง

บัว
แม่ ของบัว
45 นาที

รถโดยสาร
สาธารณะ
-ค่าผ่าตัดครัง้ ที่ 1-2
ลดหย่อนจากรพศ.
-ครัง้ อื่นสิทธิบตั ร
ทองจากใบส่งตัว
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่ารถกับอาหาร
รวม 250บ.
-พ่อแม่ลางาน 1วัน

รถยนต์สว่ นตัว

รถยนต์สว่ นตัว

-ค่าผ่าตัดครัง้ ที่ 1
จ่ายเองในเอกชน
-ครัง้ อื่นสิทธิ
ข้ าราชการในรพ.
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่านํ ้ามันรถกับที่พกั
-พ่อแม่ลางาน 2 วัน

-หมอหลายคนและ
นัดทุกเดือน
-รอหมอนาน

-หมอนัดฝึ กพูดทุก
เดือน ทําซํ ้าๆ
-ลางานหรื อขาด
เรียนบ่อย

อ้ น
แม่ ของอ้ น
1.5 ชัว่ โมง

บอล
ลุงเขยของบอล
1 ชัว่ โมง

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
พ่ อของปาล์ ม
แม่ ของลี
2.5 ชัว่ โมง
4 ชัว่ โมง

นัด
พ่ อของนัด
3 ชัว่ โมง

รถยนต์สว่ นตัว

รถยนต์สว่ นตัว

รถยนต์สว่ นตัว

รถโดยสารสาธารณะ

รถโดยสารสาธารณะ

-ค่าผ่าตัดครัง้ ที่ 1-2
จ่ายเอง
-ครัง้ อื่นสิทธิบตั รทอง
จากใบส่งตัว
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่านํ ้ามันรถกับ
อาหารรวม750บ.
-พ่อแม่หยุดงาน 1วัน

-ค่าผ่าตัดครัง้ ที่ 1
จ่ายเอง
-ครัง้ อื่นสิทธิบตั รทอง
จากใบส่งตัว
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่านํ ้ามันรถกับ
อาหาร
-พ่อแม่ลางาน 1 วัน

ตังแต่
้ แรกเกิดเข้ า
โครงการฯจากใบส่งตัว
มารพศ.

-ตั ้งแต่แรกเกิดใช้
สิทธิบตั รทองจาก
ใบส่งตัวมารพศ.
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ

-ค่าจ้ างรถ 600 บ.
-ลุงหยุดงาน 1 วัน

-ค่านํ ้ามันรถกับ
อาหาร 1,700 บ.
-พ่อหยุดงาน 1วัน

-ค่าผ่าตัดครัง้ ที1่ ได้
ลดหย่อนจากรพศ.
-ครัง้ อื่นสิทธิบตั รทอง
จากใบส่งตัว
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่ารถกับอาหารรวม
600 บ
-พ่อหยุดงาน 1วัน

หมอนัดวันซํ ้าทําให้
ขาดเรี ยนวิชาเดิม

หมอนัดวันซํ ้าทําให้
ขาดเรี ยนวิชาเดิม

ลุงคนเดียวดูแลทุกคน
ในบ้ าน

ไม่มี

-ค่าผ่าตัดครัง้ ที1่ -2 ใน
รพศ.
-ครัง้ อื่นสิทธิบตั รทอง
จากใบส่งตัว
-ค่าจัดฟั นจาก
โครงการฯ
-ค่ารถกับอาหารรวม
840 บ.
-ข้ าวสาร 1 ถัง
-แม่หยุดงาน 2 วัน
เดินทางไกล

พ่อมีรายได้ น้อย
เจ็บป่ วยหนัก และ
เลี ้ยงลูกคนเดียว
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ตาราง 48 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูป่ ระสบการณ์การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ปกครองผู้ให้
ข้ อมูล
ประวัติอายุผ่าตัด
ปากแหว่ งเพดาน
โหว่

อ้ น
แม่ ของอ้ น

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
แม่ ของมิน้ ต์
แม่ ของฟลุ๊ค

บอล
ลุงเขยของบอล
-3 เดือนเย็บริ มฝี ปาก
-1 ปี เย็บเพดาน
-10ปี ซ่อมเพดาน
-12ปี ซ่อมเพดาน
-13 ปี ปลูกกระดูก
-บอลชินผ่าตัด
-แม่หรื อลุงนอนเฝ้า

-2 เดือนเย็บริ มฝี ปาก
-4 ปี เย็บเพดาน
-9 ปี ซ่อมเพดาน

-2 เดือนเย็บริ มฝี ปาก -6 เดือนเย็บริ มฝี ปาก
-3 ปี เย็บเพดาน
-2 ปี เย็บเพดาน
-18 ปี ปลูกกระดูก
-10 ปี ซ่อมเพดาน
-14 ปี ปลูกกระดูก

-ปาล์มจําไม่ได้
-ย่านอนเฝ้า

-ลีเฉยๆกับผ่าตัด
-แม่นอนเฝ้า

-นัดเฉยๆกับผ่าตัด
-พ่อนอนเฝ้า

-ลุงพาหลานมาตาม
นัดทุกครัง้
-หมอฝึ กพูด
-ลุงเห็นคนอื่นที่
เหมือนกัน

-พ่อพาลูกมาตามนัด
ทุกครัง้
-หมอไม่เคยฝึ กพูด
-ปาล์มรักษาหูอื ้อ
-พ่อกับปาล์มไม่พดู คุย
คนอื่น
-ปาล์มหวังเหมือน
เพื่อนคนอื่น
-พ่อหวังให้ ดดู ีกว่า
ปั จจุบนั

-แม่พาลูกมาตาม
สะดวก
-หมอฝึ กพูด
-แม่พดู คุยกับคนอื่น
ที่เหมือนกัน

-พ่อพาลูกมาตาม
สะดวก
-หมอฝึ กพูด 2ครัง้
-พ่อเห็นคนอื่นที่
เหมือนกัน

-ลีหวังแก้ ไขจมูก ริ ม
ฝี ปากและฟั น
-แม่แล้ วแต่หมอ

-นัดพอใจปั จจุบนั
-พ่อพอใจและสิ ้นหวัง

-2 เดือนเย็บริมฝี ปาก
-4 เดือนเย็บเพดาน
-5 ปี ทําจมูก
-12 ปี ปลูกกระดูก

-2 เดือนเย็บริ มฝี ปาก
-5 เดือนเย็บเพดาน
-4 ปี ซ่อมเพดาน
-14 ปี ปลูกกระดูก

-1 ปี เย็บริ มฝี ปาก
-3 ปี เย็บเพดาน
-8 ปี ซ่อมเพดาน
-10 ปี ปลูกกระดูก

-3 เดือนเย็บริ มฝี ปาก
-1.5 ปี เย็บเพดาน
-11 ปี ปลูกกระดูก

-มิ ้นต์กลัวผ่าตัด
-ครอบครัวนอนเฝ้า
-เพื่อนมาเยี่ยม
-พ่อแม่พาลูกมาตาม
นัดทุกครัง้
-หมอฝึ กพูด10 ปี
-พ่อแม่แนะนําคนอื่นที่
เหมือนกัน

-ฟลุ๊คใจถึงและเชื่อใจ
หมอ
-ครอบครัวนอนเฝ้า
-พ่อแม่พาลูกมาตาม
สะดวก
-หมอฝึ กพูด 2ครัง้
-แม่กบั ฟลุ๊คเห็นคนอื่น
ที่เหมือนกัน

-บัวตื่นเต้ นผ่าตัด
-ครอบครัวนอนเฝ้า

ประสบการณ์
หมอนัดรักษา

-อ้ นชินผ่าตัดบ่อย
-ครอบครัวนอนเฝ้า
-เพื่อนมาเยี่ยมรพ.
-พ่อแม่พาลูกมาตาม
นัดทุกครัง้
-หมอฝึ กพูด 5 ปี
-แม่พดู คุยกับคนอื่นที่
เหมือนกัน

ความคาดหวัง
ผลการรักษา

-อ้ นพอใจปั จจุบนั
-แม่แล้ วแต่หมอ

-มิ ้นต์หวังสวยกว่า
ปั จจุบนั
-แม่หวังผลดีขึ ้นเรื่ อยๆ

-ฟลุ๊คหวังพูดชัด แผล
จางและจมูกตรงเป็ น
ปกติ
-แม่แล้ วแต่ลกู

ประสบการณ์ เข้ า
รับการผ่ าตัด

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
พ่ อของปาล์ ม
แม่ ของลี

บัว
แม่ ของบัว

-พ่อแม่พาลูกมาตาม
สะดวก
-หมอฝึ กพูด 10 ปี
-บัวรักษาหวัดบ่อย
-แม่แนะนําญาติกบั คน
อื่นที่เหมือนกัน
-บัวหวังแก้ ไขจมูกกับ
ริ มฝี ปาก
-แม่แล้ วแต่หมอ

-บอลหวังพูดชัด
-ลุงหวังหมอทําให้
เหมือนปกติได้

นัด
พ่ อของนัด
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ตาราง 49 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูค่ วามรุนแรงในโรงเรี ยน
วัยรุ่ นผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ปกครองผู้ให้
ข้ อมูล
ความรุ นแรงใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา

อ้ น
แม่ ของอ้ น

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค
แม่ ของมิน้ ต์
แม่ ของฟลุ๊ค

-อ้ นไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกโดนเพื่อน
ล้ อพูดไม่ชดั
-อ้ นทําตามแม่
-แม่สอนไม่สนใจและ
ให้ ผ้ ใู หญ่ปราม

-มิ ้นต์โดนเพื่อนล้ อ
-แม่บอกลูกโดนเพื่อน
สงสัยแผล
-มิ ้นต์เฉยไม่สนใจและ
ทําตามแม่
-แม่สอนตอบความจริ ง

ความรุ นแรงใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา

-อ้ นไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกไม่เคยโดน

-มิ ้นต์ไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกไม่เคยโดน

-ฟลุ๊คไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกโดนเพื่อน
ล้ อรอยแผล
-ฟลุ๊คบอกเพื่อนสนิท
และยอมรับตัวเอง
เหมือนพ่อ
-แม่สอนบอกคนอื่นว่า
ตกเตียงและเฉย
-ฟลุ๊คไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกไม่เคยโดน

การแก้ ไขความ
รุ นแรงใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การแก้ ไขความ
รุ นแรงใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา

การป้องกันความ
รุ นแรงใน
โรงเรียน

-แม่แจ้ งครูก่อน
-แม่สอบถามลูก

-พ่อแม่แจ้ งครูก่อน
-แม่สอบถามลูก

-ฟลุ๊คเป็ นเพื่อนกับทุก
คน
-แม่แจ้ งครูก่อน

บัว
แม่ ของบัว
-บัวโดนเพื่อนล้ อ
-แม่บอกลูกโดนเพื่อน
ล้ อปากเบี ้ยว
-บัวเดินหนี โกรธ บอก
เพื่อนสนิท
ร้ องไห้ และยอมรับ
-แม่สอนไม่ท้อและไม่
สนใจ
-บัวโดนเพื่อนล้ อ
-แม่บอกลูกโดนเพื่อน
ล้ อปากเบี ้ยว
-บัวเฉย ไม่อาย เป็ น
ตัวเอง และเพื่อนสนิท
ช่วย
-แม่สอนลูกทําใจ
-บัวพยายามฝึ กพูด
-แม่แจ้ งครูก่อน

บอล
ลุงเขยของบอล

คะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี
พ่ อของปาล์ ม
แม่ ของลี

นัด
พ่ อของนัด

-บอลโดนเพื่อนล้ อ
-ลุงบอกหลานโดน
เพื่อนล้ อปากแหว่ง
-บอลฟ้องลุง
-ลุงโกรธต่อว่าคนอื่น
และสอนไม่ให้ อาย

-ปาล์มโดนเพื่อนล้ อ
-พ่อบอกลูกโดนเพื่อนล้ อ
ปากแหว่ง
-ปาล์มน้ อยใจ โกรธ และ
ฟ้องพ่อ
-พ่อย้ ายโรงเรี ยน
-ย่าสอนไม่สนใจ

-ลีโดนเพื่อนล้ อ
-แม่บอกลูกไม่เคย
โดน
-ลีเฉยไม่สนใจ
-แม่ไม่เคยถามและ
ลูกไม่บอก

-บอลไม่เคยโดน
-ลุงบอกหลานใช้ กําลัง
แกล้ งเพื่อน
-บอลเฉยไม่สนใจ
-ลุงสอนเข้ มแข็งและ
ให้ บอกลุง

-ปาล์มไม่เคยโดน
-พ่อบอกลูกโดนล้ อ

-ลุงแจ้ งครูกบั ผอ.ก่อน
และถามครู
-ลุงเตือนคนอื่น

-ปาล์มทําตามเพื่อน
-พ่อแจ้ งครูก่อน

-ลีโดนเพื่อนล้ อ
-นัดไม่เคยโดน
-แม่บอกลูกไม่เคย -พ่อบอกลูกไม่เคยโดน
โดน
-ลีบอกเพื่อนสนิท
ไม่มี
ต่อว่าแทน
-แม่ไม่เคยถามและ
ลูกไม่บอก
-แม่แจ้ งครูก่อน
ไม่มี

-ปาล์มทําตามย่า
-พ่อสอนลูกปล่อยและ
สนใจแค่เรี ยน

-นัดไม่เคยโดน
-พ่อบอกลูกไม่เคยโดน
-นัดทําตามพ่อสอนให้ ไม่
สนใจ
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ตาราง 50 แสดงเปรี ยบเทียบรหัสข้ อมูลย่อยจําแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงและตํ่าในหมวดหมูพ่ ฤติกรรมทางสังคมในโรงเรี ยน
วัยรุ่ นผู้ให้
อ้ น
ข้ อมูล
ผู้ปกครองผู้ให้
แม่ ของอ้ น
ข้ อมูล
การคบเพื่อน -กลุม่ เพื่อน 8 คน
-ไม่มีแฟน
กิจกรรมกับ
เล่นกีฬา ทําการบ้ าน
กลุ่มเพื่อน
ผลการเรียน
การเข้ าร่ วม
กิจกรรม

ผลการเรี ยนพอใช้
-ร่วมกิจกรรมห้ อง
-ร่วมแข่งกีฬา

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพสูง
มิน้ ต์
ฟลุ้ค

คะแนนคุณภาพชีวติ ด้ านสุขภาพตํ่า
ปาล์ ม
ลี

บัว

บอล

แม่ ของบัว

ลุงเขยของบอล

พ่ อของปาล์ ม

แม่ ของลี

พ่ อของนัด

-กลุม่ เพื่อน 4 คน
-ไม่มีแฟน
เล่นกีฬา เที่ยว
บ้ านเพื่อน หา
รายได้
ผลการเรี ยนดี
-ร่วมแข่งกีฬา
-ครูติใช้ กําลัง

-กลุม่ เพื่อน 5 คน
-ไม่มีแฟน
พูดคุย อ่านหนังสือ
ทําการบ้ าน เที่ยว
บ้ านเพื่อน
ผลการเรี ยนดี
-ไม่ร่วมกิจกรรม
-ครูติเงียบพูดเบา

-กลุม่ เพื่อน 2 คน
-ไม่มีแฟน
พูดคุย อ่านหนังสือ
ทําการบ้ าน หา
รายได้
ผลการเรี ยนดี
-ไม่ร่วมกิจกรรม

-กลุม่ เพื่อน 3 คน
-ไม่มีแฟน
เล่นกีฬา เที่ยว
บ้ านเพื่อน

แม่ ของมิน้ ต์

แม่ ของฟลุ๊ค

-กลุม่ เพื่อน 6 คน
-ไม่มีแฟน
พูดคุย อ่านหนังสือ
ทําการบ้ าน เที่ยว
บ้ านเพื่อน
ผลการเรี ยนพอใช้
-ร่วมกิจกรรมห้ อง

-กลุม่ เพื่อนมาก
-ไม่มีแฟน
พูดคุย เล่นกีฬา ทํา
การบ้ าน

-กลุม่ เพื่อน 7 คน
-มีแฟน
พูดคุย ทําการบ้ าน
เที่ยวบ้ านเพื่อน

ผลการเรี ยนพอใช้
-ร่วมกิจกรรมห้ อง
-ร่วมแข่งกีฬา

ผลการเรี ยนพอใช้
-ร่วมกิจกรรมห้ อง

นัด

ผลการเรี ยนดี
-ครูติพดู ไม่ชดั
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ผู้วิจยั ได้ นําทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) ในทางสังคมวิทยา
เกี่ยวกับแนวคิดการประกอบสร้ างทางสังคม (social constructionism) แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม
(socialization) และแนวคิดการพัฒนาการมโนภาพเกี่ยวกับตน (self-concept) มาใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 3 นี ้ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการศึกษาเฉพาะ
กรณีของหยิน (Yin. 2003: 111-115) โดยใช้ ข้อเสนอของแนวคิดทฤษฎีเป็ นฐานเพื่อตรวจสอบความ
ตรงกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากกรณี ศึกษา มุ่ง ค้ นหาข้ อเสนอเพื่อโต้ แย้ งแนวคิดทฤษฎี เดิม และ
อธิ บายลักษณะที่ ส ลับซับซ้ อ นของกรณี ศึกษาเพื่ อเปิ ดเผยเงื่ อ นไขและบริ บทที่ สํ าคัญ สํ า หรั บการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี ้ ผู้วิจยั ขออธิบายบริ บทของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในสังคมก่อน
เพื่อให้ เข้ าใจแง่มมุ ต่างๆ ในชีวิตของกรณีศกึ ษานี ้ได้ ดียิ่งขึ ้น
บริบทระบบบริการทางการแพทย์ ของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่ ในสังคมไทย
จากผ่ าตัดสงเคราะห์ ..มาสู่ระบบดูแลอย่ างองค์ รวม
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นความพิการแต่กําเนิดบริ เวณใบหน้ าที่ทางการแพทย์พฒ
ั นา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลไปอย่างก้ าวไกลมาก ปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตผิดปกติของ
ตัวอ่อนในครรภ์ มารดาสามารถตรวจหาได้ ตงแต่
ั ้ มารดาตังครรภ์
้
และคัดกรองประวัติทางพันธุกรรม
รวมทังปั
้ จจัยเสี่ยงของสาเหตุความผิดปกติก่อนคลอด ในอดีต ทารกแรกคลอดที่เป็ นปากแหว่งและหรื อ
เพดานโหว่มีโอกาสเสียชีวิตสูงและภาวะแทรกซ้ อนร่วมต่างๆ การเข้ ารับการรักษาพยาบาลหลังคลอด
ให้ ทนั เวลาและเหมาะสมยิ่งเป็ นไปได้ ยาก อีกทังระบบบริ
้
การทางการแพทย์ที่มีขีดจํากัด เช่นศักยภาพ
ของศัลยแพทย์ ความพร้ อมของสถานพยาบาล ระบบส่งต่อรักษา สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็ นต้ น
การให้ บริ การทางการแพทย์จึงมีจดุ เริ่ มต้ นจากโรงเรี ยนแพทย์ขนาดใหญ่และเน้ นการรักษาศัลยกรรม
เป็ นหลักก่อน จากนัน้ ผู้ป่วยด้ อยโอกาสหรื ออยู่ในพื ้นที่ห่างไกลได้ เข้ ารับการรักษาผ่าตัดโดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายจากหน่วยแพทย์อาสาสมัครที่ออกไปให้ บริ การผ่าตัดแก้ ไขเย็บริ มฝี ปากหรื อซ่อมแซมเพดาน
ปาก ในลักษณะของการรักษาแบบ “สังคมสงเคราะห์” ภายใต้ ข้อจํากัดที่ผ้ ปู ่ วยจะขาดการติดตามหรื อ
ดูแลรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัดไป อีกทังโครงการผ่
้
าตัดรักษาผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่มกั ถือเป็ น
การถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสงานเฉลิมพระเกียรติแก่สถาบันพระมหากษัตริ ย์ ด้ วยพระมหา
กรุ ณ าธิ คุณ ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี องค์ อุป นายิ กาผู้อํ า นายการ
สภากาชาดไทยแก่ผ้ ูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในสังคมไทย สภากาชาดไทยจึงเป็ นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนระบบบริ การทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี ้ เมื่อปี พ.ศ.2541 จนถึงปั จจุบนั จากผล
การดําเนิน “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น” จากนันศู
้ นย์
ดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการแห่งแรกก็เกิดขึ ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

203
สภากาชาดไทย แล้ วศูนย์ฯ ที่มีศกั ยภาพบริการทางการแพทย์ครบวงจรในส่วนภูมิภาคก็ถกู ก่อตังขึ
้ ้นใน
จังหวัดสงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และเชียงใหม่ เกิดการทํางานเป็ นทีมสหวิชาชีพและมีเครื อข่าย
การรั กษาพยาบาลทั่วประเทศ เพื่ อเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงการรักษาพยาบาลให้ กับผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่มากขึ ้น
นอกจากนี ้ การจัดรั ฐสวัส ดิการช่วยเหลือค่าใช้ จ่าย ผ่าตัดรักษาพยาบาล และค่าเดิน ทาง
ให้ กบั ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ภายใต้ “โครงการยิ ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ตังแต่
้ ปีพ.ศ.2548 จนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยความร่ วมมือ
ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสมาคม
วิชาชีพทางการแพทย์ ที่เกี่ ยวข้ อง ทํ าให้ ผ้ ูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
สามารถได้ รั บการรั กษาพยาบาลตามสิ ท ธิ ประกัน สุขภาพถ้ วนหน้ าหรื อบัตรทองและโรงพยาบาล
สามารถส่งต่อการรั กษาตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาตังแต่
้ หลัง
คลอดได้ ต่อเนื่องในช่วงเวลาเหมาะสมและครอบคลุมการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้ องเช่น การได้ ยิน การพูด
เป็ นต้ น แต่เนื่องจากกองทุนช่วยเหลือค่าเดินทางด้ วยทําให้ เงินกองุทนลดน้ อยลงไป อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปรากฏการณ์ “การทําบุญ” อยู่ในสังคมไทย คือผู้บริ จาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ผ่านทางกองทุนหรื อมูลนิธิขององค์กรต่างๆ เช่น กองทุนสํานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทยเปิ ดบัญชีธนาคารรับเงินบริ จาคเข้ าโครงการศัลยกรรมตกแต่ง
แก้ ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ ้มสวย เสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นต้ น และรูปแบบการจัดกิจกรรมการกุศลระดม
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดคอนเสิร์ตการ
กุ ศ ล ยิ ้ม ส ด ใ ส ใ จ อิ่ ม บุ ญ แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ สื ้อ ห า ร า ย ไ ด้ ม อ บ ใ ห้ กั บ ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จดั โครงการจําหน่ายตุ๊กตาจัดฟั นและโครงการวันละเหรี ยญเพื่อผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่หารายได้ เข้ ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จําหน่ายตําราเรื่ องการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อนํารายได้ เข้ ากองทุนโครงการดูแล
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ภาคเหนือ เป็ นต้ น อีกทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ทํางานลักษณะอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคมและสร้ างบุญกุศล ทําให้ ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีฐานะยากจนเข้ าถึงบริ การการ
รักษาพยาบาลได้ นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ระบบบริ การ
ทางการแพทย์ยงั เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ ดีขึ ้นด้ วย ดังจะเห็นได้
จากบทบาทกิจกรรมของศูนย์ดแู ลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมทางสังคมให้ กับ
ผู้ป่วยและผู้ปกครองร่วมกับประสานเครื อข่ายครอบครัว เป็ นต้ น ดังตาราง 51
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ตาราง 51 แสดงความเป็ นมาระบบบริ การทางการแพทย์แก่ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่
พ.ศ.
ลําดับเหตุการณ์สาํ คัญจนถึงปั จจุบนั
2496 โรงพยาบาลศิริราช โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมศัลยแพทย์ผา่ ตัดรักษา
ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ครัง้ แรก โดยทําการผ่าตัดเย็บริ มฝี ปาก ซ่อมแซมเพดาน รวมถึงทําเพดาน
เทียมในรายทีม่ ีรอยแหว่งขนาดกว้ าง ในปี พ.ศ.2555 มีผ้ ปู ่ วยเข้ ารับการผ่าตัดแล้ วมากกว่า 4,000 ราย
2531 องค์กรการกุศลมูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยศัลยแพทย์ตกแต่งอาสาสมัครออกให้ การรักษา
ผ่าตัดแก้ ไขในโรงพยาบาลเดือนละ 1-2 ครัง้ ในพื ้นที่ 33 จังหวัดทัว่ ประเทศให้ กบั ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติมา
ตังแต่
้ กําเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ก้ อนเนื ้องอก แผลเป็ นจากไฟไหม้ เป็ นต้ น ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ.
2531-2543 มูลนิธิดวงแก้ วฯ ได้ รักษาผ่าตัดผู้ป่วยจํานวน 4,000 รายโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
2540 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "รอยยิ ้มเพื่อพ่อ" โดยมูลนิธิดวงแก้ วในพระสังฆราชูปถัมภ์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพเรื อ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย และบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ริ เริ่มโครงการเพื่อผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งให้ กบั
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย เฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องใน
วโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ.2540-2543
2541 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ริ เริ่ มโครงการเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ปีละ 6 ครัง้ ให้ บริ การผ่าตัด
แก้ ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และอื่นๆ เช่น นิ ้วเกิน นิ ้วติดกัน แผลหดรัง้
จากไฟไหม้ เป็ นต้ น โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายและโครงการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
2544 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ ไขความพิการบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
สภากาชาดไทยและคนอื่นๆแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตังเพื
้ ่อบริการตรวจรักษา ประชุม
วางแผนการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ ผ่าตัดรักษา ประชุมกลุม่ ผู้ป่วยช่วยเหลือกันเองในโครงการชีวิตนี ้ยัง
มีหวัง ให้ กบั ผู้ป่วยทีม่ ีความพิการตังแต่
้ กําเนิด จากปากแหว่งเพดานโหว่ อุบตั ิเหตุ เนื ้องอก ติดเชื ้อ และอื่นๆ
อีกทังร่้ วมออกให้ บริการผ่าตัดนอกสถานที่ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ความพิการอื่นรวมทังโครงการยิ
้
้มสวย เสียงใสของสภากาชาดไทย
ศูนย์ผ้ ปู ่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริ เวณศีรษะ ใบหน้ า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ และคนอื่นๆแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก่อตังเพื
้ ่อดูแลรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการแต่กําเนิดบริ เวณศีรษะใบหน้ าอย่างเป็ นองค์รวมและครบถ้ วน ร่ วม
โครงการยิม้ สวยเสียงใสกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธาร/ณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมทําดีด้วยใจเพื่อรอยยิ ้มและความสุขของเด็กไทยกับมูลนิธิสร้ างรอยยิ ้ม และบริ ษัท
โทรคมนาคมเอกชน กิจกรรมชมรมผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และคลินิกปากแหว่งเพดาน
โหว่ ในปี พ.ศ.2554 ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่พิการแต่กําเนิดเข้ ารับการผ่าตัด 75 คนต่อปี และจํานวน
ผู้ป่วยเข้ ารับการรักษา 214 คน
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ตาราง 51 (ต่อ)
พ.ศ.
ลําดับเหตุการณ์สาํ คัญจนถึงปั จจุบนั
2546 ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กําเนิดของศีรษะและใบหน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ โครงการพระราชทานตะวันฉาย โดยคณะแพทยศาสตร์ และคนอื่นๆทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตังเพื
้ ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่
กําเนิดของศีรษะและใบหน้ าในประเทศไทย ร่วมจัดโครงการยิ ้มสวยเสียงใสกับสภากาชาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชมรมผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ชมรม
พยาบาลเพื่อการดูแลสร้ างเสริ มสุขภาพครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ ศูนย์วจิ ยั ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมความพิการปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้ าและศีรษะแห่งประเทศไทย
2548 โครงการยิ ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ
ได้ แก่ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย สมาคมโสต
สัมผัสวิทยาและการแก้ ไขการพูดแห่งประเทศไทย ริ เริ่ มโครงการเพื่อลงทะเบียนทารกปากแหว่งเพดานโหว่ที่
คลอดใหม่ทกุ ราย ประสานและช่วยเหลือค่าเดินทาง ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ
ปากแหว่งผ่าตัดอายุระหว่าง 3-6 เดือน เพดานโหว่ผ่าตัดอายุระหว่าง 9-18 เดือน และร่ วมกันบูรณาการ
สร้ างเครื อข่ายการดูแลผู้ป่วย ตังแต่
้ การค้ นหา คัดกรอง การรักษาทางศัลยกรรม ทันตกรรม การฝึ กพูด
รวมถึงการค้ นหาปั จจัยเสี่ยง การเกิดโรค จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านจากทีมสหวิชาชี พอย่างครบวงจร
จํานวนผู้ป่วยผ่าตัด 1,500 คนต่อปี ในสถานบริ การทัว่ ประเทศที่เข้ าร่ วมโครงการ สภากาชาดไทยร่ วมกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนค่าผ่าตัด ค่าเดินทางให้ กบั ครอบครัวผู้ป่วยตลอดการรักษา
และฟื น้ ฟู โดยใช้ งบประมาณปี ละ 10 ล้ านบาทและโครงการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ก่อตังเพื
้ ่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ได้ รับบริ การการรักษาของรัฐอย่างสะดวกและเหมาะสมตามแนวทางทีเ่ ป็ นสากล
สามารถใช้ ชีวติ ประจําวันอยูใ่ นครอบครัวและสังคมอย่างมัน่ ใจและมีความสุข ร่วมโครงการยิ ้มสวยเสียงใส
กับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดโครงการยิ ้ม
สวย เสียงใส ใจเบิกบานปี ละ 1 ครัง้ มีกิจกรรมการแสดงนันทนาการของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ร่วมทํา
กิจกรรมกับทีมแพทย์
2551 ศูนย์ศลั ยกรรมแก้ ไขความพิการของศีรษะและใบหน้ า รามาธิบดี โดยคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีและคน
อื่นๆทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตังเพื
้ ่อรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและพิการของกระดูก
ใบหน้ าและกะโหลกศีรษะทุกชนิด ให้ การดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิอย่างที่สดุ ภายใต้ มาตรฐานระดับสากล
ซึง่ เน้ นในเรื่ องของระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการรักษาทีเ่ กิดจากความสามารถ
ของทีมแพทย์และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ องร่วมกับระบบของการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมเติมพลัง
ปั นรอยยิ ้มปี ละ 1 ครัง้ ให้ ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ร่วมทํากิจกรรมนันทนาการกับทีมแพทย์ผ้ ใู ห้ การ
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ลําดับเหตุการณ์สาํ คัญจนถึงปั จจุบนั
รักษา และกองทุนศูนย์ศลั ยกรรมแก้ ไขความพิการของศีรษะและใบหน้ ารามาธิบดี
2553 โครงการทันตกรรมจัดฟั นสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศ
ไทย มูล นิธิ ทัน ตกรรมจัดฟั นแห่ง ประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสํา นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ริ เริ่ มโครงการเพื่อทันตแพทย์และทันตแพทย์จดั ฟั นอาสาสมัครไปรักษาจัดฟั น
และดูแลสุขภาพช่องปากเดือนละครัง้ ให้ กบั ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จํานวนผู้ป่วยลงทะเบียนเข้ าร่วมโครงการประมาณ 300 คนและโครงการดําเนินการจนถึงปั จจุบนั
2556 โครงการศัลยกรรมแก้ ไขโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จํานวน 200 ราย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และด้ อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ริ เริ่ มโครงการเพือ่ ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่าง
บูรณาการครบวงจรที่โรงพยาบาล ศิริราช ตังแต่
้ การคัดกรอง การประเมิน การรักษาพยาบาล และการ
สร้ างเสริ มสุขภาพจากกุมารแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์โสตศอนาสิก นักแก้ ไขการได้ ยิน นักแก้ ไขการพูด
รวมทังกองทุ
้
นแก้ ไขความพิการบริ เวณใบหน้ า (ปากแหว่ง เพดานโหว่)

ศูนย์ดแู ลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการในประเทศไทยที่จดั เป็ นเครื อข่าย
สถานพยาบาลระดับสูงมีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ ผ่าตัดแก้ ไข
ความพิการในทุกรูปแบบ และระบบการบันทึกข้ อมูลผู้ป่วยแบบสมบูรณ์มี 7 แห่งในปั จจุบนั ได้ แก่
1. โรงพยาบาลศิริราช
2. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ ไขความพิการบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. ศูนย์ผ้ ปู ่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้ า
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กําเนิดของศีรษะและใบหน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6. ศูนย์ศลั ยกรรมแก้ ไขความพิการของศีรษะและใบหน้ า รามาธิบดี
7. ศูนย์แก้ ไขความพิการบริ เวณใบหน้ าและศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นับ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2548 เป็ นต้ น มา ผู้ ป่ วยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ต้ อ งลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
โครงการยิ ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เช่นเดียวกับ สถานพยาบาลหรื อหน่วยบริ การที่เข้ าร่วมใน “โครงการพัฒนา ดูแลรักษาฟื น้ ฟู การแก้ ไข
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การพูด ทันตกรรมจัดฟั นและการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ภายใต้ ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า ก็ต้องขึ ้นทะเบียนและได้ รับการรับรองจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อน
จากนัน้ การให้ บริ การรั กษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่กลุ่ม นี เ้ ริ่ ม ต้ น จากการลงข้ อมูล ผู้ป่วยลงใน
โปรแกรมบันทึกข้ อมูล ผู้ป่วยนอกหรื อผู้ป่วยใน บัน ทึกแบบฟอร์ มการรักษา และบัน ทึกข้ อมูลขอรั บ
ค่า ใช้ จ่ ายเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุข ในโปรแกรมผู้ป่วยใน e-Claim และระบบโปรแกรม NHSO เพื่ อ
ประมวลผลที่ ฐานข้ อมูลกลางของสํ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ (สปสช.) โดยยึดถื อตาม
ประกาศคูม่ ือแนวทางปฏิบตั ิการขอรับค่าใช้ จ่าย ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จึงไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการ
รับบริ การรั กษาปากแหว่งเพดานโหว่ในชุดสิทธิ ประโยชน์นี ้ ส่วนค่าเดินทางครั ง้ ละ 500 บาทจาก
โครงการยิ ้มสวย เสียงใสนัน้ ผู้ป่วยสามารถขอรับได้ ที่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหรื อศูนย์ดแู ลผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ภายหลังจากมารับการรักษาแต่ละครัง้
สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในการวิจยั นี ้ระยะที่ 1-3 เป็ นผู้อยู่ระหว่างเข้ ารับบริ การรักษา
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึง่ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์ดแู ลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
แบบสหวิทยาการ 4 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยได้ รับแนวทางการรักษา ดังตาราง 52
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ตาราง 52 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ (clinical protocols)
อายุ
จิตแพทย์
0-3
ประเมินสภาวะของ
เดือน ผู้ปกครองและ
สภาพแวดล้ อมของ
ครอบครัว
3-4
ประเมินสภาวะของ
เดือน ผู้ปกครองและ
สภาพแวดล้ อมของ
ครอบครัว
4-9
ประเมินสภาวะของ
เดือน ผู้ปกครองและ
สภาพแวดล้ อมของ
ครอบครัว
9-12 ประเมินสภาวะของ
เดือน ผู้ปกครองและ
สภาพแวดล้ อมของ
ครอบครัว
1-4
เฝ้าติดตาม
ปี

พยาบาล
ประสาทศัลยแพทย์
รังสีแพทย์
ให้ การดูแลหลังคลอดแก่
ตรวจสภาวะของระบบประสาท
ทารก และให้ คาํ ปรึกษาแก่
สําหรับภาวะความพิการแต่
บิดา/มารดา แนะนําการให้
กําเนิดของศีรษะและใบหน้ า
นมทารก
เตรี ยมการก่อนการผ่าตัดและ
ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
การดูแลรักษาพยาบาลหลัง
ความพิการแต่กําเนิดของ
การผ่าตัด
ศีรษะและใบหน้ า

นักสังคมสงเคราะห์
ประเมินสภาวะของครอบครัว

สูตินรีแพทย์
เก็บประวัติชว่ งก่อนการ
คลอด ประวัตใิ นระหว่าง
ตังครรภ์
้
และภาวการณ์
คลอด

ประเมินสภาวะของครอบครัว

ประเมินสภาวะของครอบครัว

เตรี ยมการก่อนการผ่าตัดและ
การดูแลรักษาพยาบาลหลัง
การผ่าตัด

ประเมินสภาวะของครอบครัว

ประเมินร่วมกับศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
และจักษุแพทย์เกี่ยวกับความพิการ
แต่กําเนิดของศีรษะและใบหน้ า

208

209
ตาราง 52 (ต่อ)
อายุ
จิตแพทย์
4-5
เฝ้าติดตาม
ปี
5-9
เช็คการเล่าเรี ยนและ
ปี
ปั ญหาในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรม ให้
คําแนะนํา
9-11 เช็คการเล่าเรี ยนและ
ปี
ปั ญหาในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรม ให้
คําแนะนํา
11-12 เช็คการเล่าเรี ยนและ
ปี
ปั ญหาในการเรี ยนรู้
และพฤติกรรม ให้
คําแนะนํา
12-18 ให้ คําปรึกษาผู้ป่วย
ปี
และประเมิน
ผลการรักษา
>19
ให้ คําปรึกษาผู้ป่วย
ปี
และประเมิน
ผลการรักษา

พยาบาล

ประสาทศัลยแพทย์

รังสีแพทย์

ประเมินร่วมกับศัลยศาสตร์
ตกแต่งและจักษุแพทย์เกี่ยวกับ
ความพิการแต่กําเนิดของศีรษะ
และใบหน้ า

นักสังคมสงเคราะห์
ประเมินสภาวะของครอบครัว

สูตินรีแพทย์

ประเมินสภาวะของครอบครัว

เตรี ยมการก่อนการผ่าตัดและ
การดูแลรักษาพยาบาลหลัง
การผ่าตัด

ประเมินสภาวะของครอบครัว

ประเมินสภาวะของครอบครัว

ประเมินสภาวะของครอบครัว

ประเมินผลการรักษา

ประเมินผลการรักษา

ถ่ายภาพรังสีของกะโหลกศีรษะ
และใบหน้ า ประเมิน
ผลการรักษา

ประเมินสภาวะของครอบครัว
ประเมินผลการรักษา

ประเมินผลการรักษา

209

210
ตาราง 52 (ต่อ)
อายุ
0-3
เดือน

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ จัดฟั น
พิมพ์แบบจัดฟั นและจัดสัน
เหงือกก่อนการผ่าตัด

3-4
เดือน
4-9
เดือน

9-12
เดือน

1-4
ปี

ทันตกรรมเด็กดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ให้ คําแนะนํา
ผู้ปกครอง
ดูแลสุขภาพช่องปาก
และติดตาม
พัฒนาการของฟั น
ดูแลสุขภาพช่องปาก
และติดตาม
พัฒนาการของฟั น

ตรวจสภาวะการสบฟั น

ศัลยแพทย์
ประเมินความพิการและความ
พิการร่วม

โสต ศอ นาสิกแพทย์
ตรวจหูพร้ อมกับสังเกต
พฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การได้ ยิน และทํา
Audiometry
ผ่าตัดปฐมภูมิของริมฝี ปากและ ตรวจหูและรักษาในกรณีทมี่ ี
จมูก
การอักเสบของหูชนกลาง
ั้
เตรี ยมการสําหรับการเย็บ
เพดานทางด้ านท้ าย

ตรวจหูและรักษาในกรณีทมี่ ี
การอักเสบของหูชนกลาง
ั้

ผ่าตัดปฐมภูมิของเพดานโหว่

ตรวจหูและรักษาในกรณีทมี่ ี
การอักเสบของหูชนกลาง
ั้

ประเมินหลังการผ่าตัด

ตรวจหูเป็ นประจําทุกปี เพื่อเช็ค
ปั ญหาหูชนกลางอั
ั้
กเสบและ
ปั ญหาของแผ่นกันจมู
้ ก

นักแก้ ไขการพูดและภาษา

โปรแกรม1 ให้ คําแนะนําการ
พัฒนาภาษาและการพูดของ
เด็กปกติและเพดานโหว่
ติดตามทุก 6 เดือน

โปรแกรม 2 ให้ คาํ แนะนําและ
สอนแสดงการกระตุ้นพัฒนา
ภาษาและการพูด การป้องกัน
กลไกการชดเชยแก่พอ่ แม่
ติดตามทุก 6-12 เดือน

กุมารแพทย์
ประเมินทารกแรกคลอด
ซักประวัติการตังครรภ์
้
ให้
คําปรึกษากรณีที่
เกี่ยวข้ องกับพันธุกรรม
ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการ ให้ คาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการ ให้ คาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการ ให้ คาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ
ตรวจสุขภาพและพัฒนาการ
ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

210

211
ตาราง 52 (ต่อ)
อายุ
ทันตแพทย์
4-5
เฝ้าสังเกตติดตาม
ปี
สุขภาพช่องปาก

5-9
ปี

9-11
ปี

ทันตแพทย์ จัดฟั น
ตรวจสภาวะการสบฟั น
ผิดปกติและแก้ ไขด้ วย
ทันตกรรมจัดฟั น

ศัลยแพทย์
การผ่าตัดทุติยภูมิของริ มฝี ปาก
และจมูก และผ่าตัดแก้ ไข
สภาวะความบกพร่องของ
เพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้ า
จําเป็ น)
ตรวจภาวะการสบฟั นและจัด การผ่าตัดทุติยภูมิของริ มฝี ปาก
ฟั นเตรี ยมการสําหรับปลูก
และจมูก และผ่าตัดแก้ ไข
ถ่ายกระดูกที่สนั เหงือก
สภาวะความบกพร่องของ
เพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้ า
จําเป็ น) ประเมินการรักษาช่วง
อายุ 5 ปี
ทันตกรรมเด็กเฝ้า
ทําทันตกรรมจัดฟั น
การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่สนั
สังเกตติดตาม
เตรี ยมการสําหรับปลูกถ่าย เหงือก การผ่าตัดทุติยภูมิของ
ปริ ทนั ตวิทยา
กระดูกที่สนั เหงือก
ริ มฝี ปากและจมูก และผ่าตัด
เตรี ยมการสําหรับการ
แก้ ไขสภาวะความบกพร่องของ
ปลูกกระดูก
เพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้ า
จําเป็ น) ประเมินการรักษาช่วง
อายุ 10 ปี

โสต ศอ นาสิกแพทย์
ตรวจหูทกุ ปี และทํา
Nasoendoscopy

นักแก้ ไขการพูดและภาษา
โปรแกรม 3 แก้ ไขปั ญหาการ
พูดและภาษาอย่างเต็มที่

ตรวจหูทกุ ปี

รักษาและติดตามผลทุก 1
สัปดาห์/เดือนจนกระทัง่ ผู้ป่วยมี
ภาษาและการพูดปกติ

กุมารแพทย์
ตรวจสุขภาพและ
พัฒนาการ ให้ คาํ ปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพ

ตรวจหูทกุ ปี และตรวจการอุด รักษาและติดตามผลทุก 1
ตันของทางเดินจมูก ร่วมกับ สัปดาห์/เดือนจนกระทัง่ ผู้ป่วยมี
แก้ ไขสภาวะเบีย่ งเบนของ
ภาษาและการพูดปกติ
แผ่นกันจมู
้ ก

211

212
ตาราง 52 (ต่อ)
อายุ
11-12
ปี

ทันตแพทย์

12-18
ปี

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทําฟั นเทียมชัว่ คราว
ในกรณีที่จําเป็ น

>19
ปี

ทันตแพทย์ จัดฟั น
ศัลยแพทย์
ทําการดึงกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดทุติยภูมิของริ มฝี ปาก
มาข้ างหน้ าและเริ่ มทําการจัด และจมูก และผ่าตัดแก้ ไข
ฟั น
สภาวะความบกพร่องของ
เพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้ า
จําเป็ น)
เสร็ จสิ ้นการจัดฟั นและเริ่ มใส่ การผ่าตัดทุติยภูมิของริ มฝี ปาก
เครื่ องมือคงสภาพฟั น
และจมูก และผ่าตัดแก้ ไข
สภาวะความบกพร่องของ
เพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้ า
จําเป็ น)
ทําการประเมินทางทันตกรรม
จัดฟั นและเตรี ยมการสําหรับ
การผ่าตัดกระดูกขากรรไกร
จัดฟั นหลังการผ่าตัด และต่อ
ด้ วยการคงสภาพฟั น

โสต ศอ นาสิกแพทย์

ร่วมกันกับศัลยศาสตร์ ช่องปาก ติดตามและประเมิน
และกระดูกขากรรไกร ทําการ ผลการรักษา
ผ่าตัดกระดูกขากรรไกร (ถ้ า
จําเป็ น) ประเมินผลการรักษา
ช่วงอายุ 19 ปี

นักแก้ ไขการพูดและภาษา
กุมารแพทย์
รักษาและติดตามผลทุก 1
ตรวจสุขภาพและ
สัปดาห์/เดือนจนกระทัง่ ผู้ป่วยมี พัฒนาการ ให้ คาํ ปรึกษา
ภาษาและการพูดปกติ
เกี่ยวกับสุขภาพ และส่ง
ต่อผู้ป่วย
รักษาและติดตามผลทุก 1
สัปดาห์/เดือนจนกระทัง่ ผู้ป่วยมี
ภาษาและการพูดปกติ

ติดตามและประเมิน
ผลการรักษา

ติดตามและประเมิน
ผลการรักษา

ที่มา: สมุดบันทึกสุขภาพของศูนย์ วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิ การแต่กําเนิดของศีรษะและใบหน้ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)

212

213
กระบวนการที่ นํ า ไปสู่ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพที่ ดี ภ ายใต้ บ ริ บ ทสั ง คม
วัฒนธรรมไทยและระบบบริการทางการแพทย์
ผู้วิ จัย ทํ า การวิ เ คราะห์ จ ากกรณี ศึก ษา (ดัง ตาราง 44-50) ด้ ว ยแนวคิ ด มานุ ษ ยวิ ท ยา
การแพทย์เรื่ องการประกอบสร้ างความเจ็บป่ วยทางสังคมผ่านทางกระบวนการทางสังคม และแนวคิด
กลุ่ม ปฏิ สัง สรรค์ เ ชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ใ นสัง คมวิ ท ยา ทํ า ให้ ผ้ ูวิ จัยสามารถเข้ า ใจรายละเอี ยดลุ่ม ลึก ของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวว่าเป็ นกระบวนการที่ปลูกฝั งอบรม หล่อหลอม และกล่อม
เกลาให้ วยั รุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีแตกต่างกัน โดยเริ่ มจากการเข้ าสู่
ภาวะความเจ็บป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ แรกเกิด ทําให้ ครอบครัวมีบทบาทถ่ายทอดทางสังคม
ให้ กบั เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทังให้
้ เด็กได้ เข้ ารับการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่และใช้
ชีวิตในโรงเรี ยน จนเข้ าสูช่ ว่ งวัยรุ่นสามารถมีภาวะ
ในงานวิจยั ระยะที่ 3 นี ้มีกระบวนการนําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ภายใต้ บริ บทสังคมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์ แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ
ช่วงเข้ าสู่ภาวะความเจ็บป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัว
ของวัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่ และช่วงกลับคืน สู่สุขภาพปกติและมีคุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ ดี
(ภาพประกอบ 11) ดังนี ้

214

ภาพประกอบ 11 กระบวนการนําไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ภายใต้ บริบทสังคมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์

215
1.ช่ วงเข้ าสู่ภาวะความเจ็บป่ วยปากแหว่ งเพดานโหว่
กรณี ศึกษาวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในการวิจัยระยะที่ 3 ทุกคนได้ รับคําวินิจฉัยจาก
แพทย์ตงแต่
ั ้ กําเนิดว่า ปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นความผิดปกติบริ เวณใบหน้ าศีรษะที่มีสาเหตุจากทัง้
สิ่งแวดล้ อมระหว่างมารดาตังครรภ์
้
และพันธุกรรม หลักฐานทางการแพทย์ปัจจุบนั ยังไม่สามารถระบุ
สาเหตุที่ชดั เจนได้ แต่คําอธิ บายทางการแพทย์ บ่งชี ้ว่าบิดามารดาและครอบครัวของเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสาเหตุการเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่นี ้ด้ วย อีกทัง้ ความเจ็บป่ วยจาก
ความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ยงั ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก
ต่อไป ซึ่งความรุ นแรงของระดับความผิดปกติอาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน ยิ่งมีความพิการทาง
ร่างกายหรื อไม่ครบสมบูรณ์ มาก ยิ่งทําให้ บิดามารดาตระหนักว่าลูกของตนเองแตกต่างจากเด็กปกติ
ทัว่ ไป ในงานวิจยั นี ้ค้ นพบว่า ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ของสมาชิกใหม่ในสังคมไทย ยังถือเป็ นความ
ผิดปรกติหรื อสิ่งเบี่ยงเบนจากระบบคุณค่าและคุณธรรมของสังคม เนื่องจากสุขภาพปกติเกี่ยวข้ องกับ
คุณความดี ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการควบคุมทางสังคม เพื่อใช้ กํากับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
ครอบครัวของลีที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ มองภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นการลงโทษของพระผู้เป็ นเจ้ า
ต่อผู้ที่ละเมิดศีลธรรมหรื อผู้ที่กระทําบาป และเด็กลีซอที่ปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นผลจากการกระทํา
ของแม่ละเมิดกฎเกณฑ์วฒ
ั นธรรมลีซอ ผู้อาวุโสลีซอถ่ายทอดความเชื่อและวิถีปฏิบตั ิ เช่น ความเชื่อว่า
หากทําร้ ายลูกคนก่อนจะเกิดผลเสียกับลูกคนต่อมา ความเชื่อเรื่ องการอยู่เดือนและอาหารการกินของ
มารดาส่งผลต่อทังมารดาและลู
้
ก ลูกสะใภ้ ต้องดูแลปรนนิบตั ิบิดามารดาฝ่ ายชายอย่างดีเพื่อทดแทน
ค่านํา้ นมและให้ ลูกหลานเจริ ญต่อไป โดยมีตวั อย่างของลีซอที่ละเมิดบรรทัดฐานสังคมจนลูกปาก
แหว่งเพดานโหว่และถูกคนในหมู่บ้านติฉินนินทาซึ่งเป็ นการลงโทษทางสังคม ครอบครัวของอ้ น มิ ้นต์
ปาล์ม และนัดที่นบั ถือศาสนาพุทธมีความเชื่อเรื่ อง “บุญบาป” และ “ชาติภพ”นัน้ “คนบาปกรรม” หรื อ
ลูกของ “คนบาป” ถูกลงโทษทางสัง คมให้ เกิดปากแหว่ง เพดานโหว่ ส่วนคําอธิ บายทางการแพทย์
สมัยใหม่ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นปั ญหาทางพันธุกรรมร่วมกับปั จจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้ อมทําให้
เกิดพยาธิสภาพของโรค การประกอบสร้ างความจริงในสังคมไทยเช่นนี ้ ทําให้ เด็กปากแหว่งเพดานโหว่
และบิดามารดารู้ สึกแปลกแยกแตกต่าง ถูกเวทนาสงสาร จ้ องมองสงสัย ตําหนิ และล้ อเลียนจากคน
ปกติอื่น บิดามารดาพยายามคิดอนุมานสาเหตุของปากแหว่งเพดานโหว่ตามความเชื่อและบรรทัดฐาน
ทางสังคมนัน้ อี กทัง้ แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์และคนใกล้ ชิด เพื่อช่วยให้
ตนเองทําใจยอมรับและดํารงบทบาทหน้ าที่ตอ่ ลูกปากแหว่งเพดานโหว่อย่างดีที่สดุ ตามความคาดหวัง
ของสังคม
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มารดาของอ้ นอายุ 46 ปี “มันคงเป็ นกรรมพันธุ์ เพราะช่วงท้องแม่ก็ทําเหมื อนลูกคนแรก
ไม่ได้กินยาหรื อทําอะไรผิ ดนะ ไปหาหมอฝากท้องปกติ ในตัวแม่ก็ไม่มีโรคประจํ าตัวอะไร เราทําบุญมา
อย่างนี ้ คิ ดไปอย่างนัน้ เพราะไม่รู้จะคิ ดอะไรแล้ว (หัวเราะ)”
มารดาของมิ น้ ต์ อายุ 44 ปี “บางที ดูใ นที วีก็คิดอยู่น ะ เคยดู ในรายการนึ ง เห็ นเด็กเป็ น
อย่างนี ้ แล้วพ่อแม่ เค้าทํ าอะไรยังไง คิ ดว่าเป็ นกรรมเก่าหรื อเปล่านะ จึ งไปทําบุญ ทางญาติ ก็ไม่มีใคร
เป็ นเลย พีไ่ ม่เคยคิ ดเลยว่าจะเป็ นโรคนี ”้
บิดาของปาล์ ม อายุ 35 ปี “ผมเคยคิ ดเหมื อ นกัน อาจเป็ นกรรมเวรของผม หรื ออะไร
เพราะผมเคยตกปลา แต่ไม่ได้ทําอะไรนะ แค่ครั้งเดี ยว ไปตกแล้วเกิ ดติ ด เพือ่ นๆเราก็อยู่ในวัยเรี ยนกัน
เค้าก็ ไม่สนใจ เอามากิ น แต่ผมสงสาร” และ “ตอนอยู่ปี 3 อายุซัก 18 ผมสงสาร ครั้งเดี ยวเท่านัน้ แต่
ผมเก็ บมาอยู่ในใจของผมตลอดนะ พอติ ดขึ้ นมามันดิ้ น ผมไม่ รู้จะทํ ายังไงก็ ดึงออกจากเบ็ดเลย มัน
อาจจะเป็ นเพราะเหตุนี้ก็ได้ คื อผมคิ ดของผมเองนะ แล้วคุยกับแฟนด้วยว่า ปาล์ มจะเป็ นเพราะอย่าง
นัน้ ไหม แว่บแรกที ่ผมเห็น คื อ ผมสงสารอ่ะ แต่แล้วก็กินไม่เป็ นด้วย (ฮึ ฮึ หัวเราะในคอ) มันคละกัน
หมด มันตกมาแล้ว คื อเราฆ่ าเค้า ตัวเดี ยวเท่านัน้ (พูดเสี ยงเบา) ผมซึ มไปเลยนะ ผมซึ มเป็ นหลาย
เดื อนเหมื อนกัน คื อ (เงี ยบ) ผมคิ ดอยู่ในใจผมตลอด (มื อตบอก 2 ครั้ง) คุยกับทางย่าเค้าว่าใช่ เพราะ
อันนีห้ รื อเปล่า เคยทํากับเค้า เพือ่ นทํา เราก็ทํา”
มารดาของลีอายุ 45 ปี “รู้สึกสงสารมาก ลูกเป็ นเหมื อนเรา พ่อเค้าบอกว่ายังไงก็รักลูกเรา
พระเจ้าให้มาแล้ว โอ้ตายแล้ว แม่เป็ นคนเดียว ยังให้ลูกเกิ ดมาอย่างนีอ้ ีก ก็ไม่รู้จะยะไงเน่อะ”
บิดาของนัดอายุ 44 ปี “มันก็เป็ นน้อยใจ บ่เคยเห็นเนาะ ตอนแรกพอหมออุ้มเด็กน้อยมา
5-6 คนออกมา ญาติ ก็ไปรับ เค้าเอิ้ นไปทีละคนๆ ผมไปยื นเง้ออยู่เห็นเด็กน้อย อู้ย นัน่ ลูกผู้ใดน้อ นึกใน
ใจ เด็กน้อยคนนึงปากเป็ นอย่างนี ้ ก็ไม่รู้ว่าลูกผู้ใด คิ ดในใจอย่าได้เป็ นเจ้าของเน้อ เค้าคงมี บาปเยอะ
ในที ่ ยื น อยู่ ต รงนั้น ต้ อ งเป็ นสัก คนแต่ ไ ม่ รู้ ผู้ ใ ด หมอเอิ้ น จนมาถึ ง ผมก็ รู้ สึ ก เสี ย ใจนะ บ่ เ คยคิ ด บ่ ฮู้
เหมื อนกัน เคยคิ ดว่าเค้าคงจะเป็ นสาปมามัง้ น้อ หมายถึงเค้ามี กรรมแล้วโดนสาปมามัง้ แบบว่ากรรมที ่
เค้าทํามาแต่ปางก่อนนัน่ นะ” และนัดอายุ 13 ปี “ทีเ่ ป็ นอย่างนี ้ ก็ตามบุญตามกรรม ผมคิ ดนะ”
ข้ อค้ นพบข้ างต้ นสะท้ อนว่าความเจ็บป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่เกิดขึ ้นนี ้ไม่ใช่แค่ลงโทษ
ทางสัง คมต่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ แต่ยัง รวมถึงสมาชิกในครอบครั วหรื อตัวแทนทางสังคมที่ มี
บทบาทอบรมเลี ้ยงดู บิดามารดาจึงพยายามถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวให้ กบั ลูกทังวิ
้ ธีคิดและวิธี
ปฏิบตั ิตอ่ ปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทังแสวงหาการเยี
้
ยวยาความเจ็บป่ วยของลูก การลดการถูกตีตรา
จากคนอื่ นยัง เป็ นอี กหน้ าที่ หรื อพัน ธกิ จ หนึ่ง ที่ท้าทายบิดามารดาหรื อญาติผ้ ูเ ลีย้ งดูวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่
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มารดาทุกคนของกรณีศกึ ษาที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงผ่านประสบการณ์ฝากครรภ์
และการเลี ้ยงลูกคนแรกมาก่อน ประวัติในเครื อญาติมีเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ โดยอ้ นมีรุ่นทวดเป็ น
ปากแหว่ง ฟลุ้คมีบิดาเป็ นปากแหว่งและบัวมีลกู พี่ลูกน้ องฝ่ ายมารดาเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ร่วมกับ
อาการอื่น ซึ่งมารดาเคยพบหรื อรู้ จกั ปากแหว่งเพดานโหว่จากเครื อญาติหรื อโทรทัศน์ แต่ไม่ทราบว่า
เป็ นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมารุ่ นลูกหลานได้ ทําให้ บิดามารดาของกรณีศกึ ษาเคยหวังให้ ลกู ไม่มีความ
ผิดปกติเช่นเดียวกับลูกคนโต ทําใจไว้ ลว่ งหน้ า และลุ้นเสี่ยงหลังคลอด
มารดาของฟลุ๊คอายุ 44 ปี “อย่างคุณแม่ นี่ ในกรณี นี้ เรารู้ อยู่แล้วว่าจะเป็ นไหม น่าจะ
เกิ ดขึ้ นได้ไหม แต่บางครอบครัวเค้าไม่รู้ ไม่เคยเลย บางคนนี ่กรรมพันธุ์ก็ไม่มี แต่ตอนท้องเค้ากิ นยา
แล้วไม่ปรึ กษา อาจมี สาเหตุจากตรงนี ้ บางคนบอกไม่มีนะไม่เคยมี กรรมพันธุ์ สาเหตุอะไรไม่รู้ เค้าก็ทํา
ใจไม่ได้ อย่างคุณแม่นี่ เตรี ยมตัวเตรี ยมใจไว้แล้ว ลุ้นนะ ลุ้นตัง้ แต่คนแรกแล้ว พอดี ไม่เป็ นเนาะ แม่ก็ดี
ใจ พอคนที ่ 2 ที แรกก็ไม่ล้นุ เฉยๆ ไม่ได้คิดว่าจะเป็ น เพราะคนแรกไม่ได้เป็ น แต่พอออกมาปุ๊ ป เราก็
เฮ้อ ช่ างเถอะ ถึ งยังไง พ่อเค้าก็ เป็ นอยู่แล้ว ก็สงสารเค้า กลัวเค้ามี ปมด้อย ทุกวันนี ้เค้าก็ โอเค ไม่ มี
อาการ ความประพฤติ อะไรที จ่ ะเป็ นปมด้อย เค้าเล่นกับเพือ่ นก็โอเค”
หลังคลอด มารดาทุกคนรับรู้ว่าลูกของตนเองเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่และแพทย์อธิบาย
ว่าเป็ นกรรมพันธุ์ การอนุมานสาเหตุของปากแหว่งเพดานโหว่ระหว่างมารดากับกรณีศกึ ษามีทงเหมื
ั ้ อน
และแตกต่างกัน โดยมารดาของฟลุ๊คกับบัวและวัยรุ่นทุกคนอธิบายว่าปากแหว่งเพดานโหว่เกิดมาจาก
การถ่ายทอดกรรมพันธุ์เช่นเดียวกับที่แพทย์อธิบาย เพราะเคยพบในญาติและเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ในขณะที่ มารดาของอ้ นกับมารดาของมิ ้นต์อนุมานสาเหตุนี ้แตกต่างจากแพทย์และลูกของตนเอง โดย
นําความเชื่อเรื่ องบุญบาปและกรรมในพระพุทธศาสนามาช่วยให้ ตนเองคลายกังวลสงสัยและยอมรับ
ลูกคนนี ้ บิดามารดาของกรณี ศึกษาที่คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงมีความรักห่วงใย ความพอใจลูก มี
ความพร้ อมที่ จะช่วยเหลื อเกื อ้ กูลลูกเสมอ และมีความเชื่อมั่นในการอบรมเลีย้ งดูลูกให้ ดีที่สุดไม่ได้
ขึ ้นอยู่กบั โชคชะตา เคราะห์กรรม หรื อความบังเอิญ ครัง้ แรกรับรู้ว่าลูกเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ รู้สึก
ตกใจ ไม่ คาดคิ ด สงสารลูก และสงสัยว่ าทํ าไมเกิ ด ขึน้ กับลูกตนเอง หลัง จากนัน้ มารดาแต่ล ะคน
พยายามหาวิธีปรับสภาพจิตใจทางลบและทําใจยอมรับลูกหลังคลอด 1-2 สัปดาห์
เมื่อกรณีศกึ ษาเกิดมาพร้ อมปากแหว่งเพดานโหว่ ทําให้ ญาติใกล้ ชิดเปลี่ยนจากร่วมยินดี
หรื อต้ อนรับสมาชิกใหม่ กลายเป็ นร่วมรู้สกึ เสียใจ ให้ กําลังใจ และปลอบใจกันในครอบครัว ปู่ ย่าตายาย
ของกรณี ศึกษาช่วยปลอบให้ บิดามารดายอมรับความจริ งและช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษา
หลาน บางคนเสียใจมากจนเสียชีวิต ส่วนลุงป้าน้ าอาก็ช่วยสืบประวัติกรรมพันธุ์ในเครื อญาติ เสาะหา
ข้ อมูลการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ และช่วยเหลือการเดินทางมาโรงพยาบาล ทําให้ บิดามารดาของ
กรณีศกึ ษาทําใจยอมรับและปรับตัวต่อสถานการณ์นี ้ได้ ดีขึ ้น
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มารดาของอ้ นอายุ 46 ปี “พี ่น้องแนะนํ าแล้วก็พามาโรงพยาบาลด้วยกัน นัง่ รถโดยสาร
เพราะไม่มีรถ ช่วงแรกจะเป็ นตาของอ้น ตอนนัน้ ท่านบวชพระ ท่านพามา เป็ นคนออกค่ารถ ค่าอะไรให้
พาหลานมาค่ะ ท่านพูดบอกว่า ช่างมันเถอะลูกเอ๋ย ไม่ใช่มีแค่เรานะ พอมาที ่นี่เห็นว่ามันเยอะมาก แต่
ที บ่ า้ นเราไม่มี ได้เห็นคนอื น่ ๆ ก็ใจชื ้นขึ้นว่าไม่ใช่เป็ นแค่เรานี”้
มารดาของบัว อายุ 47 ปี “บัวสัก 3 เดือนเอามาโรงพยาบาลด้วยกัน ทัง้ ย่า ทัง้ ยาย มากัน
หมดเวลามาโรงพยาบาล แกสงสารกัน (หัวเราะ) ตอนนัน้ ก็ร้องไห้กนั หมด กลัวจะไม่สวย (หัวเราะ)
คุณย่าอยู่ดูได้แค่ 3 เดื อน แกก็เสี ยเพราะกลุ้มใจสงสารหลานไง ตอนนัน้ ย่าซ๊ อกเลย ก็สงสารเสี ยใจ
ทํ าไมต้องมาเป็ นกับเรา แต่พอคิ ดๆ ไป ก็ใช่ว่าจะมี แค่เรา เจอเยอะเลย ตอนไปผ่าเจอกัน ก็สงสารเค้า
นะ”
อย่างไรก็ ตาม กรณี ศึกษาที่ คุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพตํ่ าเป็ นลูก คนแรกและบางคนมี
มารดาเป็ นปากแหว่งมาก่อน ครัง้ แรกเมื่อรับรู้ว่าลูกของตนเองเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ ส่วนใหญ่ร้ ูสึก
สงสาร เสียใจมาก และน้ อยใจที่ลูกเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่ บางคนเคยคิดไม่ต้องการให้ เป็ นลูก
ของตนเอง บางคนสํานึกผิดบาปของตนเองอยู่นานหลายเดือน ถึงแม้ แพทย์อธิบายว่าเป็ นกรรมพันธุ์
ในเครื อ ญาติ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ยให้ บิ ด ามารดาคลายกั ง วลสงสัย หรื อ ทํ า ใจยอมรั บ ได้ บิ ด ามารดาและ
กรณีศกึ ษาจึงอนุมานสาเหตุของปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างไป ได้ แก่ ความเชื่อทางพุทธศาสนา เช่น
บิดาของปาล์มเชื่อว่าเป็ นกรรมเวรที่เคยตกปลาติดเบ็ดทําให้ ลูกเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ บิดาของนัด
เชื่อว่าลูกทําบาปกรรมมากในชาติก่อนแล้ วโดนสาปให้ เป็ นปากแหว่งเพดานในชาติภพปั จจุบนั มารดา
ของลีเชื่อว่าเป็ นโชคชะตาที่พระเจ้ าประทานให้ ตนเองเป็ นปากแหว่งและลูกเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่
เป็ นต้ น หลังจากนัน้ บิดามารดาผ่อนคลายความรู้ สึกทางลบต่อลูกคนนี ้มากขึ ้น แต่ไม่เคยมาปรึ กษา
หรื อวางแผนครอบครัวกับแพทย์เกี่ยวกับโอกาสเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ในลูกคนต่อไป นอกจากนี ้
ญาติใกล้ ชิดบางคนรู้ สึกสงสารที่กรณี ศกึ ษาเป็ นปากแหว่งเหมือนมารดา แต่ครอบครัวที่ไม่เคยมีปาก
แหว่งเพดานโหว่มาก่อนและมีรายได้ น้อยจะรู้ สึกตกใจมาก กลัวเด็กมีปมด้ อย สงสัยว่าเด็กจะมีชีวิต
รอดจนโตหรื อไม่ ปกปิ ดภาพถ่ายแรกเกิดเป็ นความลับ รังเกียจเด็ก จนทําให้ ครอบครัวแตกแยก
2.ช่ วงกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมในครอบครัวของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
การถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวเกิดขึ ้นตังแต่
้ มีสมาชิกใหม่เป็ นปากแหว่งเพดานโหว่
บิดามารดากรณีศกึ ษารับรู้การประกอบสร้ างความจริ งเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่จากประสบการณ์
เดิมของตน บุคลากรทางการแพทย์ และปฏิกิริยาตอบสนองของคนรอบข้ าง แล้ วปรับตัวทําใจยอมรับ
ความจริงนัน้ เพื่อใช้ ชีวิตประจําวันอยู่ร่วมกับคนปกติอื่นในสังคมและอบรมเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดาน
โหว่ให้ เติบโตต่อไปได้ โดยหลายครอบครัวมีญาติผ้ ใู หญ่ใกล้ ชิดช่วยเหลือเลี ้ยงดูหลานตังแต่
้ แรกคลอด
ถึงวัยรุ่ นและช่วยคลายทุกข์ใจให้ บิดามารดาของลูกปากแหว่งเพดานโหว่ แต่สําหรับบิดามารดาของ
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บอล ปาล์ ม ลี และนัด ซึ่งมี ลูกคนโตเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ต้องลองผิดลองถูกในการเลีย้ งลูกหลัง
คลอดและใช้ ระยะเวลาปรั บตัวทําใจหลายเดือน เมื่อเข้ าสู่ช่วงวัยรุ่ นของอ้ น มิ ้นต์ ฟลุ้ค และบัวได้ รับ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวผ่านทางปฏิสัมพันธ์ ที่ดีและการดูแลเอาใจใส่จากบิดา
มารดา การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึง่ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ได้ ซึมซับทําความเข้ าใจบทบาทของตนเองและถูกกล่อมเกลาหล่อหลอมตัวตนจากบิดามารดา ซึ่ง
โครงสร้ างทางสังคมและบรรทัดฐานของสังคมไทยได้ กําหนดรู ปแบบการปฏิสงั สรรค์ในชีวิตประจําวัน
บางประการไว้ แล้ ว เช่น บทบาทลูกเชื่อฟั งบิดามารดา บทบาทบิดามารดาสั่งสอนลูก เป็ นต้ น จาก
กรณีศึกษาได้ สะท้ อนกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวว่าประกอบด้ วย การอบรมเลี ้ยงดู
การดูแลรักษาพยาบาล และการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ดังนี ้
2.1 การอบรมเลีย้ งดูลูกปากแหว่ งเพดานโหว่
ผู้วิจยั ค้ นพบจากทุกกรณีศกึ ษาในงานวิจยั นี ้ว่า บิดามารดาของลูกปากแหว่งเพดานโหว่
มี 2 บทบาทหลักคือ บทบาทอบรมเลี ้ยงดูลกู ให้ ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และบทบาทดูแลพยาบาล
ลูกปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิด สําหรับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (อ้ น มิ ้นต์ บอล และ
ปาล์ ม) บิดามารดารับรู้ ว่าลูกมีความรุ นแรงของความผิดปกติบนใบหน้ าและมีผลกระทบข้ างเคียง
เกิดขึ ้นได้ มากกว่าปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่ประเภทอื่น เช่น หูชนกลางติ
ั้
ดเชื ้ออักเสบง่าย เจ็บป่ วย
หวัดเรื อ้ รัง เป็ นต้ น ควรได้ รับการรักษาซับซ้ อนและต่อเนื่องอย่างเหมาะสม บิดามารดาจึงมีบทบาททัง้
อบรมเลี ้ยงดูและดูแลพยาบาลอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ตาม ลักษณะกระบวนการเรี ยนรู้ของวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่อาจมีวิธีการแตกต่างกัน และครอบครัวกรณีศึกษามีรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูตา่ งๆ ที่
ก่อให้ เกิดผลต่อลักษณะจิตใจและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในหลายด้ าน ผู้วิจยั ค้ นพบรูปแบบการอบรม
เลี ้ยงดูที่เหมาะสมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี และรู ปแบบการอบรมเลี ้ยงดูที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ดังนี ้
รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูท่ ีเหมาะสมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
มารดาทุกคนของวัยรุ่ นคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงเป็ นผู้ดแู ลหลักตังแต่
้ หลังคลอดและ
เคยมีประสบการณ์เลี ้ยงดูลกู คนแรกมาก่อน แต่ประสบปั ญหาการเลี ้ยงลูกด้ วยนมมารดาเพราะลูกดูด
หัวนมไม่ได้ ทําให้ ต้องเปลี่ยนมาเลี ้ยงลูกด้ วยนมผงชงใส่ขวดกับจุกนมเทียมขนาดใหญ่หรื อใช้ หลอดฉี ด
ยาป้อนนมลงคอลูกตามที่หมอแนะนํา อย่างไรก็ตาม มารดาของฟลุ๊คกับบัวยังคงประสบปั ญหาป้อน
นมแล้ วทําให้ ลูกสําลักออกทางจมูก กินได้ ทีละน้ อย และร้ องไห้ เนื่องจากกินนมไม่อิ่ม ย่าของฟลุ๊คกับ
ยายของบัวจึงเข้ ามาช่วยเลี ้ยงหลานและถ่ายทอดประสบการณ์เลี ้ยงลูกปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยให้
มารดาสามารถเลี ้ยงดูลกู ได้ เองและลูกปรับตัวการกินได้ หลังภายตัดเย็บปิ ดเพดานโหว่ ผู้วิจยั สังเกตว่า
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ครอบครัวที่มีบดิ าหรื อมารดาเป็ นปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่มาก่อน สามารถปรับตัวได้ ดีและพร้ อม
จัดการเผชิญปั ญหาอุปสรรคจากลูกปากแหว่งเพดานโหว่
มารดาของฟลุ้ค อายุ 44 ปี “แตกต่างจากแฟ้ม (ลูกชายคนโต) อย่างการทานข้าว กิ นนม
อะไรก็ตาม มันจะออกมาทางจมูกฟลุ้ค สํ าลักเวลาป้ อนข้าว ตอนแรกเค้ากิ นไม่อิ่ม ร้ องตลอดเลย แม่
เอากล้วยบดกับนํ้ าต้มข้าวตอนอายุเค้าได้ 1 เดื อนนะ ให้กินข้าวเลย ที ่จริ งตามหลัก กะจะให้กินนม
ก่อน แต่เค้าร้ องไห้ไม่ อิ่ม ย่าเลยบอกให้เอาข้าวป้ อนเลย แล้วเอาข้าวบดละเอี ยดใส่ ขวดนมเด็ก ตัด
ปลายให้ใหญ่ขึ้นอี กนิ ดนึง เค้าใช้เหงื อกกัดๆให้ข้าวออกมา พออิ่ มอยู่ดี เงียบ”
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ส องด้ านอย่างอ้ น กับมิน้ ต์ ได้ รับการอบรมเลี ย้ งดูจ ากบิดา
มารดาให้ สามารถใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น ฝึ กพูดออกเสียง ฝึ กความมัน่ ใจกล้ าแสดงออก มองโลกใน
แง่ดี เป็ นต้ น และรักลูกทุกคนเหมือนกัน พาลูกไปรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ แรกเกิด และคอย
สนับสนุนการรักษาเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ บิดามารดาใช้ เวลาอยู่กบั ลูกตลอดและเป็ นที่ปรึกษา
แนะนําลูกเมื่อมีปัญหา เข้ าใจว่าลูกกําลังเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วยั รุ่นเต็มตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้ าน เช่น สนใจดูแลตนเองมากขึ ้น การสนใจเพื่อนต่างเพศ และความต้ องการเข้ ากลุ่มเพื่อน
เป็ นต้ น แสดงให้ วยั รุ่นรู้วา่ ตนเองรักและหวังดีตอ่ ลูก ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ ชิดสนิทสนมและเข้ าใจจิตใจลูก
มารดาของอ้ นอายุ 46 ปี “พ่อแม่ไม่เคยพูดเวลาเสี ยใจ หรื อเวลาเค้าดื ้ออะไรนิ ดหน่อย ก็
จะไม่พดู ยํ้าซํ้ าเติ มที เ่ ค้าเป็ น เช่นเห็นไหมทีเ่ ป็ นอย่างนี ้ เพราะดื อ้ กับพ่อแม่ แม่ไม่เคยพูดและไม่อยากให้
พูด เพราะลูกก็น้อยใจในสิ่ งที ่เค้าเป็ นอยู่แล้ว เราไม่ต้องพูดเยิ นยอ ไม่ต้องไปให้กําลังใจมากไป เค้าก็
รู้อยู่แล้วว่าพ่อกับแม่รักเค้า เวลามี อะไรแค่มองกันจับมื อกัน เค้าก็รู้แล้ว แม่ไม่พูดเลยเรื ่องที ่เค้าเป็ น ไม่
ว่าเราจะทุกข์ ใจหรื อเสี ยใจกว่าเค้าก็ไม่พดู ”
มารดาของมิ ้นต์อายุ 44 ปี “ตัง้ แต่รู้ว่าเค้าเป็ นอย่างนี ้ ตอนเกิ ดมา เค้ามี อะไร เราก็คอยหา
วิ ธีแก้ปัญหา อย่ าไปต่ อว่ า อย่ าไปพูดให้เค้าเสี ยกํ าลังใจ จะคอยถนอมนํ้ าใจเค้าในเรื ่ องอย่างนี ้ ไม่
อยากไปแตะ เพราะคิ ดว่าเค้าก็ คงไม่อยากเกิ ดมาเป็ นหรอก เมื ่อเค้าเกิ ดมาเป็ นอย่างนี ้ เราก็ต้องดูแล
เค้าให้ดีที่สุด ยังไงก็ ลูกเรานะคะ” และ “เค้าพูดตลอดว่าจะไม่ทําให้แม่เสี ยใจ แม่ก็บอกให้เป็ นเด็กพูด
ง่ายนะ อย่าเกเร เนี ่ย พ่อแม่เลี ้ยงดูมา ก็ยากนะ ต้องลางานมา ต้องพาไปหาหมอ ลูกอยากไปไหนทํ า
อะไรทีล่ ูกมี ความสุขและไม่เสี ยหาย เนี ย่ เห็นไหม พ่อแม่ก็พาไปตลอด เห็นไหมว่าพ่อแม่รักขนาดไหน พี ่
ก็จะพูดแบบนีก้ บั เค้า”
นอกจากนี ้ บิดามารดายังพูดให้ ลกู ทําใจยอมรับความจริ ง เชื่อว่า “ทําดีได้ ดี” หากลูกทําดี
ในชาตินี ้จะไม่เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่อีกในชาติหน้ า และพาลูกไปวัดทําบุญเพื่อตัดกรรมเก่า ชัก
นําให้ ลกู ใกล้ ชิดพุทธศาสนา ช่วยให้ ลกู เข้ าใจหลักธรรม และทําตัวเป็ นตัวอย่างที่ดี
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มารดาของอ้ น อายุ 46 ปี “แม่บอกอ้นว่าไม่ต้องไปคิ ดถึงมัน เราทําอะไรของเราตามปกติ
เพราะว่ามันคงเป็ นสิ่ งที ่เราเคยสร้ างเอาไว้แต่ชาติ ก่อน มันถึงมาตกที ่ชาติ นี้ ชาติ นี้เราทํ าอะไรไว้ มันก็
จะไปตกถึงชาติ หน้า ฉะนัน้ ชาติ นีเ้ ราต้องทําให้ดีที่สดุ มันจะได้ไม่มีอะไรตกค้างไปถึงชาติ หน้า ถ้าจะมี
ก็ขอให้เป็ นสิ่ งดี ๆ สิ่ งใหม่ค่ะ”
มารดาของมิ ้นต์ อายุ 44 ปี “อย่างดูทีวีนี่ เค้าพิ การ เค้ายากจน อาจทําบุญมาน้อย เรามี
มากกว่าเค้าแต่เรามี กรรม ไปทําบุญ กรรมจะได้ตดั ไม่ตามทันเรา ไปทําบุญมันดี ยงั ไง ก็จะพูดไปด้วย
อย่างพระสอน บางที ก็งอแงนะ เพราะพี ่พาไปวัดป่ า เค้าไม่อยากตื ่นแต่เช้า ก็ บอกไม่ งอแงนะลูกนะ
บางที ก็ปลอบ บางทีก็ดเุ อา”
ส่วนวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวอย่างฟลุ๊คกับบัวนัน้ หลังจากเย็บปิ ดปากแหว่ง
เพดานโหว่ตงแต่
ั ้ วยั เด็กแล้ วก็มีภาวะสุขภาพร่างกายเกือบปกติเหมือนคนอื่นทัว่ ไป เช่น ปรับตัวการกิน
ได้ ดี พูดชัดขึ ้น มีรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าน้ อยหรื อไม่เด่นชัด เป็ นต้ น บิดามารดาเลี ้ยงดูลกู อย่างใจเย็น
รู้ จกั ควบคุมอารมณ์ ตนเอง มักพูดชมเชยลูกทุกครัง้ ที่ทําดีหรื อคิดดี ไม่พูดซํา้ เติมตําหนิที่ลูกเป็ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ ถนอมนํ า้ ใจลูก เมื่ อลูกทําผิดก็สงั่ สอนตักเตือนและให้ โอกาสปรั บปรุ งตัวดีขึน้ เช่น
มารดาของบัวคอยให้ กําลังใจและแสดงออกชื่ น ชมลูกทุกครั ง้ ที่เ ข้ มแข็งและจัดการปั ญ หาการโดน
ล้ อเลียนที่โรงเรี ยนได้ เป็ นต้ น อีกทัง้ มารดาของกรณีศึกษาทําตัวใกล้ ชิดสนิทสนมอย่างกันเองกับลูก
เป็ นที่ ป รึ ก ษาที่ ดี ข องลูก สนใจเอาใจใส่ คอยสอบถามลูก ในทุก เรื่ อ ง และช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกับ การ
รักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ตามเหมาะสม
มารดาของฟลุ๊คอายุ 44 ปี “เราก็ตามใจเค้าหน่อย เพราะว่าไม่อยากบังคับ คิ ดว่าคนนี ้
แม่จะตามใจหน่อย เพราะคิ ดว่าเค้ามี ปมด้อย แต่พ่อจะคอยว่าตามใจลูกเกิ นไป พ่อเค้าก็เป็ นปากแหว่ง
แต่แม่คิดว่าเค้ามี ปมด้อยนะ ไม่อยากบังคับอะไรเค้ามาก” และฟลุ๊คอายุ 13 ปี “ผมมี ครอบครัวที ่อบอุ่น
รักใคร่ กนั เอื ้อเฟื ้ ออะไรให้กนั ครับ ไม่ทะเลาะกัน มี คนที ่รักเรา คนรอบข้างนะครับ พ่อแม่ ทุกๆ คนใน
ครอบครัว และเพือ่ นๆ ด้วย”
รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูท่ ีเป็ นอุปสรรคการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีผ้ ดู แู ลหลักเป็ นบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว (กรณีนดั ) และ
ญาติผ้ ใู หญ่ (กรณี บอล) เนื่องจากครอบครั วแตกแยกมี คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า ลุงเขยของบอล
ปกป้องคุ้มครองหลานชายจากการโดนเพื่อนล้ อเลียนจากปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน โดยการพูด
ตําหนิต่อว่าและข่มขู่ผ้ ูอื่นให้ บอลเห็น ใช้ การออกคําสัง่ ผ่านกฏข้ อบังคับเพื่อควบคุมให้ หลานเชื่อฟั ง
ปฏิบตั ิตาม เข้ มงวดการคบเพื่อน ติดตามความประพฤติของบอลจากครู และจัดการเรื่ องลาป่ วยหรื อ
การรักษาแทนหลานทุกอย่าง ทําให้ บอลขาดความเป็ นตัวของตัวเอง ติดลุง เอาแต่ใจตัวเอง และงอแง
เมื่ อถูกลุงขัดใจ แต่แสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าวใช้ กําลังกับเพื่อน ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าลุงเลี ้ยงดูอย่าง
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ควบคุมมากจนเห็นได้ จากความกดดัน นิ่งเงี ยบ และ ขาดความเป็ นตัวของตัวเองของบอลระหว่าง
พูดคุย ซึง่ เป็ นอุปสรรคของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ลุงเขยของบอลอายุ 44 ปี “ผมกลัวเค้ามี ปมด้อย ผมเคยถามเค้านะว่าอายไหม ไปเล่นกับ
เพื ่อนอายไหม แต่ เค้าไม่ ค่อยพูดนะ ไม่ ต้องอาย เดี ๋ยวก็ หาย เห็นไหมว่าแต่ก่อนเป็ นยังไง ถ้าอยาก
เหมื อนเพือ่ นต้องเชื ่อฟั งหมอ ทํ าตามหมอ อี กครั้งหนึ่งเค้าต้องแปรงฟั นก่อนเข้ามาในนี ้ แต่ห้องนํ้าล๊อค
เลยต้องไปซื ้ อขวดนํ้ ามาให้ เค้าอายไม่ กล้าแปรงฟั นนอกห้องนํ้ า ผมบอกถ้างัน้ ลุงไม่ พ ามา โตแล้ว
สุดท้ายแกก็ทํา ผมใช้กฎบังคับแก ถ้าบอกให้ยิ้ม เค้าก็ยิ้มนะ อะไรที ่หมอบอก ลุงบอก เค้าต้องทําหมด
” และ “ผมว่าต้องดูแลเค้าอย่างใกล้ชิด อบรมคุยกับเค้า เป็ นทัง้ พ่อและแม่ให้เค้า อย่างบอลมี แต่แม่
เค้าเลี ย้ งง่ายกว่าลูกชายจริ งๆ ของผมเสี ยอี กนะ เวลาทําอะไรทําจริ งจัง ต้องทําให้เสร็ จ ถ้าเป็ นลูกชาย
ตัวเองรถเครื ่องคันนึงหนี ไปแล้ว เค้าก็ติดผม ที ่ผมฝึ กแกยังไม่ได้ตอนนี ้คือ แกจะงอน ไม่พูด ขี ้แย เอา
แต่จะร้ องไห้เรื ่องไม่ได้ดงั่ ใจตัวเอง บางที เราเป็ นลุงจะดุว่าก็ไม่ได้ มันจะงอแงแล้ว นํ้าตาร่ วง อย่างอื ่น
กิ นง่ายอยู่ง่าย แต่มาโรงเรี ยน มาโรงพยาบาลนีจ่ ะงอแงเลยถ้าลุงไม่มาด้วยนะ บางที ให้แฟนผมไปแทน
เค้าก็ไม่อยากให้ป้าไป”
นอกจากนี ้ ครอบครัวของปาล์ มยังมีลักษณะตึงเครี ยดโดยบิดาเลี ย้ งดูลูกอย่างปกป้อง
มาก เนื่องจากความสัมพันธ์ ไม่ดีระหว่างบิดากับมารดาและความรู้ สึกผิดตลอดมาของบิดาที่เชื่อว่า
ปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นผลกรรมจากการตกปลาของตน ซึ่งถือเป็ นอุปสรรคในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ย่าได้ เข้ ามาช่วยปลอบประโลมลูกหลานด้ วยธรรมะ ให้ เมตตากรุ ณาต่อ
สัตว์ หมัน่ ทําบุญชดใช้ กรรมในอดีต ทําทานเป็ นประจํา และพาไปวัดทําบุญ ย่ายังฝึ กหลานนัง่ สมาธิ
ท่องบทสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะและรักษาศีล ทําให้ ปาล์มพยายามอดทนอดกลันและผ่
้
อนคลาย
ความโกรธเมื่อโดนเพื่อนล้ อเลียนปากแหว่งเพดานโหว่
บิดาของปาล์มอายุ 35 ปี “ส่วนใหญ่ เค้าจะอยู่กบั ย่านะ หนังสื อธรรมะเค้าจะอ่าน ชอบ
ท่องชิ นบัญชร ย่าบอกว่าฝึ กสมาธิ ให้เค้าด้วย และมันเป็ นสิ่ งที ่ดี ถ้ารักษาศี ลได้ เค้าเป็ นคนเงี ยบแต่ดี
ขึ้น”
ปาล์มอายุ 15 ปี “ย่าเคยบอกว่าถ้าเขามาล้อเรา ก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่ของเราไปนะคะ
เมื ่อก่ อนมี นะคะที ่ทําใจไม่ได้ รู้ สึกน้อยใจ โกรธค่ะบางที แต่ตอนนี ้ใครอยากจะล้อก็ล้อไป ใหญ่ๆ กัน
แล้ว บางทีก็ไปพูดกับคนอื น่ เล่นกับเพือ่ นให้สบายใจก่อนค่ะ ย่าสอนท่องคาถาธรรมะ บทสวดมนต์น่ะ
คะ ก็ได้บทชิ นบัญชร ตอนนี ก้ ํ าลังฝึ กอี กค่ะทีย่ ่าสอน ก็ช่วยนะคะ ให้อดทนอดกลัน้ ใจนิ่ งขึ้น”
ส่วนวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวอย่างลี มีมารดาเป็ นปากแหว่งเช่นกัน มารดา
เป็ นแบบอย่างการใช้ ชี วิตแก่ ลี โดยยึดถื อวิถีปฏิ บัติของลี ซ ออย่างเคร่ ง ครั ด วัฒ นธรรมลี ซ อกํ าหนด
บทบาทของมารดาเกี่ ยวกับการเกิดและการเลี ย้ งดูลูก ว่าลูกสาวลีซอต้ องทํางานแบ่งเบาภาระบิดา
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มารดาที่ออกไปทํามาหากินได้ มารดาจึงสอนลูกสาวคนโตอย่างลีให้ ดแู ลตนเองและทํางานบ้ าน ทําให้
ลีต้องเลี ้ยงน้ องๆ รับผิดชอบงานบ้ านทุกอย่าง ทํางานหารายได้ ทกุ ปิ ดภาคเรี ยนตังแต่
้ เด็ก และออกจาก
หมู่บ้านไปหางานทํ าเลีย้ งตนเองและครอบครัวที่ กรุ งเทพฯ หลังเรี ยนจบมัธยมศึกษาตอนต้ นพร้ อม
เพื่อนลีซอคนอื่น มารดาอบรมเลี ้ยงดูลีให้ พึ่งตนเองเร็ วแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ใกล้ ชิด อาจทําให้ ลีมี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าและเสี่ยงเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อไป
มารดาของลีอายุ 45 ปี “ลี เค้าทํางานบ้าน ทํ ากับข้าวเก่งมาก ช่วยทําแทนได้หมด แม่จะ
บอกให้ลีทํากับข้าว กวาดบ้าน ถูทําความสะอาด คนน้องล้างจาน หุงข้าว คนน้อยตักนํ้าลงขวด ตอน
เช้าจะให้ลกุ มาทําเตรี ยมกับข้าวก่อนพ่อแม่ไปยะการ เดีย๋ วนีแ้ ม่บ่เคยยะแล้ว สอนตัง้ แต่น้อย ต้องหัดให้
พวกเค้าช่วยตัวเองได้ตงั้ แต่ 7-8 ขวบ ถ้าพ่อแม่เป็ นอะไรไป โตมาเปิ้ ลก็ยะได้เอง” และ “เค้าบ่ค่อยได้ไป
ไหน เพราะต้องผ่อน้อง ผ่อกับข้าว ช่วงปิ ดเทอมเนี ่ย ไปรับจ้างแกะกระเที ยม ส่วนต้นเดื อนตุลาคมไป
รับจ้างดึงถัว่ เหลื องนะเจ้า วันละ 150 บาท เปิ้ ลเค้าให้ค่าแรงด้วย ช่วยทํางาน บอกว่าพ่อแม่ไม่มีเงิ น
ออกไปทํางานจะเอามาซื ้ออะไรก็ซื้อ”
ส่วนวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวอย่างนัดที่มีเพียงบิดาหาเช้ ากินคํ่าเลี ้ยงดูลําพัง
บิดาตามใจนัดเพื่อชดเชย “ปมด้ อย” จากความพิการและมารดาที่ทอดทิ ้งไป ซึ่งเป็ นอุปสรรคของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี อีกทัง้ บิดาต้ องออกไปทํามาหากินซึ่งเป็ นภาระหนักหนาทังการ
้
เรี ยนและการรักษาพยาบาลลูก จึงมักให้ ลกู ดูแลตนเองอยูบ่ ้ านตามลําพังหรื อฝากไว้ บ้านปู่ ย่า บิดาคอย
ติดตามบ้ างเท่าที่จะดูแลได้ เมื่อนัดเข้ าสู่วยั รุ่น บิดาเริ่ มเจ็บป่ วยหนักและต้ องย้ ายมาอยู่กบั ปู่ ย่าสูงอายุ
ทําให้ นดั ขาดผู้ใหญ่ดแู ลและหันไปติดเพื่อน
พ่อของนัดอายุ 44 ปี “อันนี ้ยาก ยาก ไปหาเฮ็ดงานก็ไม่ได้ไป ถ้าเฮ็ดงานก็ทิ้งลูกไปอี ก ก็
อยู่จนเด็กน้อย 3 ขวบ เอาเค้าไปด้วย แต่ก่อนผมไม่ได้เฮ็ดงานก่อสร้างนะ ผมขับรถส่งของ ก็เอานัง่ รถ
ไป อยู่ในรถนัน่ แหล่ะ” และ “ช่วงไปโรงเรี ยนก็วิ่งรถ ตอนเช้าเอาไปส่งไว้ แล้วเฮ็ดงานเมื ่อแลง เด็กน้อย
เลิ กก็ ไปรับ แต่ยงั ไม่เลิ กงานต้องเอานัง่ รถไปด้วย แต่ก่อนเอาเค้ามาโรงเรี ยนในเวี ยง พอหลังๆ คื อว่า
ยากรับส่ง ผมขับรถส่งของก็มาไม่ทนั เวลาลูกเลิ ก เค้าไปกันหมดแล้ว ลูกนัง่ ท่ารถอยู่คนเดี ยว (หัวเราะ)
เราคิ ดว่ าไม่ ดีกับลูก เลยคุยกับครู ขอย้ายเค้ากลับไปเรี ยนบ้านนอกดี กว่า เลิ กแล้วกลับบ้านได้ ตอน
นัน้ ป.2 จึ งย้ายไป บอกลูกว่าเลิ กเรี ยนแล้วกลับไปเฮ็ดงานอยู่บ้านนะ แต่มื้อแลงผมจะแวะไปบ้านพ่อ
แม่ มี ธุระอะไรก็เอาลูกไปฝากไว้บา้ นพ่อแม่ ฝากเปิ้ ลไว้” และ “คนเป็ นพ่อให้ลูกได้ทกุ อย่างนะ อันไหนดี
ก็จะเฮ็ด เราเลี ย้ งตอนน้อยๆ ก็ตามใจเค้าอยู่ เพราะคิ ดว่าถ้าดุอีก เด็กจะเป็ นปั ญหา เกิ ดมาก็เป็ นอย่าง
นี ้ สภาพครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน และพ่อมาดุอีก แต่พอม.3 ก็จะตีหน่อย เริ่ มเกเร”
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2.2 การดูแลรั กษาพยาบาลปากแหว่ งเพดานโหว่
การถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวเชื่อมโยงมาถึงการดูแลรักษาพยาบาลปากแหว่ง
เพดานโหว่ใน 2 ประเด็นสําคัญคือ การเข้ าถึงและความต่อเนื่องของการรักษา และการสื่อสารระหว่าง
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กบั บุคลากรทางการแพทย์ รวมทังผู
้ ้ ป่วยและครอบครัวอื่น
การเข้ าถึงและความต่ อเนื่องของการรักษาปากแหว่ งเพดานโหว่
บิดามารดาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงเคยลางาน
ราชการหรื องดกิ จ การส่วนตัว เพื่ อพาลูกเดิน ทางมารั กษาปากแหว่ง เพดานโหว่ตงแต่
ั ้ ห ลัง คลอดที่
โรงพยาบาลด้ วยกันทุกครัง้ ระยะเวลาเดินทางนาน 1-2 ชัว่ โมงต่อเที่ยว บิดามารดาให้ ลูกเข้ ารับการ
ผ่าตัดเย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่ในสถานพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน จึงจ่ายค่ารักษาต่างกันไป เช่น
ไม่เสียค่าผ่าตัดตามสิทธิบตั รทอง เสียค่าผ่าตัดที่หกั ค่าลดหย่อนของโรงพยาบาล หรื อเสียค่าใช้ จ่ายเอง
ทังหมด
้
เป็ นต้ น หลังจากนัน้ แพทย์แนะนําและส่งตัวให้ มารักษาด้ วยสิทธิบตั รทองในโรงพยาบาลศูนย์
ที่มีโครงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ด้วย จึงไม่ต้องเสียค่ารักษาผ่าตัดรวมทังค่
้ าจัดฟั นและได้ รับเงิน
ช่วยเหลือค่าเดินทาง 500 บาทต่อครัง้ ต่อเดือน ส่วนค่าใช้ จ่ายแต่ละครัง้ ได้ แก่ ค่านํ ้ามันรถยนต์ส่วนตัว
ค่ารถโดยสาร 150 บาทต่อคนต่อเที่ยว ค่าอาหาร 100 บาทต่อคนต่อวัน ค่าที่พกั 1 คืนต่อห้ อง และค่า
ยารักษาโรคหวัดที่เป็ นบ่อย
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าบิดามารดาต้ องขาดงานทุกเดือนและวัยรุ่ นต้ องขาดเรี ยนซํ ้าวิชา
เดิ ม หลายครั ง้ รอลํ า ดับ คิ ว แพทย์ น านระยะเวลารั ก ษาและเสี ย ค่า เดิ น ทางมาตลอดหลายสิ บ ปี
กรณี ศึก ษาทุก คนที่ มี คุณ ภาพชี วิต ด้ า นสุขภาพสูง ก็ ยัง มารั บการรั ก ษาปากแหว่ ง เพดานโหว่อ ย่า ง
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั โดยเคยเข้ ารับการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่มาจํานวน 3-4 ครัง้ ในช่วงปิ ด
ภาคเรี ยนและเคยนอนพักฟื น้ ที่โรงพยาบาลแต่ละครัง้ นาน 2-7 วัน ซึ่งเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา
เหมาะสม (ตาราง 52) จึงช่วยแก้ ไขการพูดออกเสียงและใบหน้ าให้ ดีขึ ้น ได้ แก่ ครัง้ ที่ 1 ผ่าตัดเย็บปิ ดริ ม
ฝี ปากในช่วงอายุ 2 เดือนถึง 1 ปี ครัง้ ที่ 2 ผ่าตัดเย็บปิ ดเพดานปากในช่วงอายุ 4 เดือนถึง 3 ปี ครัง้ ที่ 3
ผ่าตัดแก้ ไขเพดานปากในช่วงอายุ 4-8 ปี หรื อศัลยกรรมตกแต่งจมูกตอนอายุ 5 ปี และครัง้ ล่าสุดเป็ น
ครัง้ ที่ 4 ผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกในช่วงอายุ 10-14 ปี บิดามารดาคอยดูแลเอาใจใส่เตรี ยมตัวลูกทังก่
้ อน
และหลังผ่าตัด มารดารู้ สึกสงสารกลัวลูกเจ็บหรื อมีเลือดไหลภายหลังผ่าตัด แต่ก็ยงั ไว้ ใจแพทย์มาก
และสอนให้ ลกู ทําตามที่แพทย์แนะนําทําให้ ลกู เคยชินกับโรงพยาบาลและการถูกวางยาสลบผ่าตัด ซึ่ง
วัยรุ่นบางคนยังต้ องการผ่าตัดเพื่อให้ ดสู วยหล่อยิ่งขึ ้นอีก ทุกคนในครอบครัวมาอยู่เฝ้าดูแลในห้ องพัก
ฟื น้ ตลอด ส่วนเพื่อนหรื อญาติใกล้ ชิดมาเยี่ยมให้ กําลังใจที่โรงพยาบาล
มารดาของมิ ้นต์อายุ 44 ปี “พ่อเค้าเป็ นคนไปตามหมอว่าทํ าเพดานได้ตอนอายุเท่าไหร่
ทํ าริ มฝี ปากตอนไหน พ่อคอยไปตามเรื ่ องตลอด จึ งไม่ มีปัญหาค่ะ พ่อเค้าจะสนใจเรื ่ องอย่างนี ้มาก
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สนใจหาข้อมูลประสานงานเรื ่องเล็กๆน้อยๆ ถามคนนู้นคนนี ้ตลอด แม่จดเก็บไว้ทําอะไรเมื ่อไหร่ พาลูก
มาตลอด ไม่เคยผิ ดนัดเลย สักครั้งนึงก็ไม่เคยเลยนะ จะคอยช่วยกันดูว่าถึงเวลาหรื อยัง ถ้าใครว่างก็จะ
มา หรื อมากันหมดบ้าน”
ส่วนกรณี ศึกษาที่ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าได้ เข้ ารับการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน
ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว บิดามารดาหรื อญาติเดินทางมาโรงพยาบาลด้ วยทุก
ครัง้ แต่ไม่ได้ เป็ นประจํ าทุกเดือน โดยระยะเวลาเดินทางจากบ้ านมาโรงพยาบาลนาน 2-6 ชัว่ โมงต่อ
เที่ยวและต้ องเปลี่ยนรถโดยสาร 3-4 ช่วงกว่าจะถึงโรงพยาบาล แพทย์ในโรงพยาบาลใกล้ บ้านแนะนํา
ให้ บดิ ามารดาทุกคนพาลูกมาเข้ าร่วมโครงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ การผ่าตัดครัง้ แรก จึงไม่
เสียค่ารักษาผ่าตัด ค่าจัดฟั นและได้ รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 500 บาทต่อครั ง้ ต่อเดือน แต่เสีย
ค่าใช้ จ่ายอื่น ได้ แก่ ค่านํ ้ามันรถยนต์ส่วนตัว 700-800 บาทต่อครัง้ ค่ารถโดยสาร 300-340 บาทต่อคน
ต่อเที่ยว ค่าอาหาร 50-100 บาทต่อคนต่อวัน ค่าที่พกั 1 คืนหรื อจ่ายแทนด้ วยข้ าวสาร 1 ถังต่อครัง้
สูญ เสี ยค่าแรงรั บจ้ าง 300-600 บาทหรื อจ่ายค่าจ้ างคนรั บส่ง แทนในบางครั ง้ 600 บาทต่อวัน
ครอบครัวที่มีรายได้ น้อยและบิดามารดาแตกแยกมีผลต่อการขาดหายการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
ของวัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ เนื่ อ งจากผู้ป กครองเพี ย งคนเดี ย วรั บ ผิ ด ชอบอบรมเลี ย้ งดู ดูแ ล
รั ก ษาพยาบาล และหารายได้ ข องครอบครั ว เมื่ อ ผู้ ป กครองหลัก ประสบปั ญ หาเดิ น ทางลํ า บาก
ค่าใช้ จา่ ยสูง หรื อเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง
มารดาของอ้ น อายุ 46 ปี “เค้าเลี ้ยงง่าย จะยากก็ตรงที ่เป็ นโรค เพราะต้องพาเที ยวมาหา
หมอค่ะ ไปรักษาต่อเนื ่อง บางคนมาพร้ อมกัน เค้ามามัง่ ไม่มามัง่ หรื อบางคนหายไปนาน ไม่ค่อยมา
เพราะอย่างที ่รู้ว่าต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าอะไร แต่ก็เพือ่ ลูกเราเนอะ เกิ ดมาเป็ นลูกเราแล้วทํายังไง
ได้ เวลาทีเ่ ค้าโตขึ้นจะได้ไม่อายคน สงสารเวลาที ่เค้าโตขึ้น แล้วต้องมาเจอ ถ้าเราไม่ทํา คนอื ่นเค้าก็ไม่
พามา”
มารดาของลีอายุ 45 ปี “โรงพยาบาลบางคนอู้ดี ดูแลดี ทํ าให้ดี บ่ต้องเสี ยตังค์ คนข้าง
บ้านบอกว่าถ้าทํ าฟั นเองจ่ ายตัง้ 5-6 หมื ่นบาท ถ้ารวมทัง้ หมดไม่รู้ว่าเป็ นกี ่แสนแล้วเนี ่ย (หัวเราะ) แค่
ตัง้ แต่เกิ ดมาโรงพยาบาล ค่ากิ น ค่ารถ ก็หมดไปหลายหมื ่นบาทแล้วนะ เดื อนละครั้งก็เกื อบพันบาทนะ
เจ้า”
บิดาของนัดอายุ 44 ปี “ช่วงป่ วยผมลาออกมาพักอยู่บ้านพ่อแม่ เฮ็ดงานบ่ได้ ไม่ได้พาลูก
มาหาหมอเลย หยุดไปสักพัก มาไม่ได้ ผมป่ วยหนักจนคิ ดว่าจะตายเสียแล้ว โรงพยาบาลส่งใบไปหาว่า
มี โครงการรั ก ษาและมี ค่าเดิ น ทางให้น ัด พอดี ช่ วงนั้น อาการดี ขึ้น พอมาได้ ก็พ าลู ก มาอี ก จนมาปี
หลังเนี ่ย หมอบอกผมหายไม่ต้องกิ นยาแล้ว ก็คิดหลายหาเงิ นอยู่ผู้เดี ยว เป็ นอะไรปุปปั บไป ลูกจะทํ า
ยังไง ถ้าอยู่ดีซําบายก็พาลูกมาหาหมอได้ แต่ถ้าเราป่ วยลูกต้องหยุดไปด้วย ไม่มีผู้ใดพามา ก็คิดหนัก
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ไปอี ก พ่อแม่เปิ้ ลก็เฒ่าแล้วเจ็ดสิ บกว่า คิ ดกลัว จนจะเป็ นประสาทแล้วหล่ะ (ฮึ ฮึ หัวเราะในคอ) คิ ดไป
คิ ดมาเดี ๋ยวก็เป็ นโรคเครี ยดไปอี ก” และ “เค้าบ่ดื้อ บ่เกเร ว่าง่ายเลี ้ยงง่าย แต่เพราะเกิ ดมาไม่ครบ 32
จึ งต้องรักษายุ่งยาก พามาหาหมอจุกจิ กเนี ่ย ก็มารักษาปี 41 จนนี ่ปี 55 ยังไม่เสร็ จเลย จัดฟั น 3-4 ปี
แล้ว ถามหมอว่านานเนาะ ไม่ใช่จะตายก่อนนะ”
กลุม่ วัยรุ่นที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าเคยเข้ ารับการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
ตังแต่
้ แรกเกิดมาจํานวน 3-5 ครัง้ ) โดยการผ่าตัดครัง้ ที่ 1 เป็ นการเย็บปิ ดริ มฝี ปากในช่วงอายุ 2-6 เดือน
บิดามารดาพาลูกมาเข้ ารับการผ่าตัดได้ เหมาะสมกับช่วงอายุการผ่าตัด แต่หลังจากนัน้ กรณีศึกษา
อย่างลีกับนัดเข้ ารับการผ่าตัดเมื่ออายุมากกว่าช่วงเวลาเหมาะสม (ตาราง 52) ได้ แก่ ผ่าตัดครัง้ ที่ 2
ช่วงอายุ 1-4 ปี เพื่อเย็บปิ ดเพดานปาก ผ่าตัดครัง้ ที่ 3 ช่วงอายุ 9-12 ปี เพื่อแก้ ไขเพดานปากซํ ้า 1-2 ครัง้
และผ่าตัดครัง้ ล่าสุดตอนช่วงอายุ 13-18 ปี เพื่อปลูกถ่ายกระดูก การผิดนัดติดตามรักษาทําให้ ลําดับ
ขันตอนการรั
้
กษาล่าช้ าและความผิดปกติซบั ซ้ อนมากขึ ้น บิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียวมาอยู่ดแู ลลูก
เวลามานอนพักฟื น้ หลังผ่าตัดที่โรงพยาบาล ปาล์มป่ วยเป็ นหวัดหรื อหูอกั เสบเรื อ้ รังบ่อยจนต้ องนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นประจํา
การสื่อสารระหว่ างผู้ ป่วยวัยรุ่ นกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ ป่วยและครอบครั ว
อื่น
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ทกุ คนที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงหลังจากเข้ ารับการผ่าตัด
แล้ วมารับการตรวจประเมิน ติดตาม และฟื น้ ฟูประสิทธิภาพการพูดและการได้ ยินที่โรงพยาบาล ทําให้
ได้ พบปะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัวอื่นจํานวนมาก มารดาทุกคนของกรณีศกึ ษากลุ่มนี ้
มักเข้ าไปพูดคุยสอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา ผลการรักษา ให้ กําลังใจกับครอบครัวอื่น
ที่มีลกู ปากแหว่งเพดานโหว่เหมือนกัน และแนะนําให้ สมัครเข้ าร่วมโครงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
ตลอดจนยอมรับลูกอย่างเปิ ดเผยและไม่หลบซ่อนลูกอยู่บ้าน อย่างเช่นอ้ น มิ ้นต์ และบัวเคยฝึ กพูดออก
เสี ยงกับแพทย์ ทุกเดือนตังแต่
้ ขวบปี แรกจนถึงอายุ 10 ปี แพทย์ ส่วนใหญ่ อธิ บายขันตอนการรั
้
กษา
ผลการรักษา และวิธีปฏิบตั ใิ ห้ วยั รุ่นและบิดามารดาเข้ าใจ มารดาคาดหวังให้ หมอรักษาลูกอย่างดีที่สดุ
รู้สกึ พึงพอใจผลการรักษาทังใบหน้
้
าและการพูดของลูกในปั จจุบนั แล้ ว แต่อาจผ่าตัดซํ ้าหากแพทย์หรื อ
ลูกต้ องการ ซึ่งวัยรุ่ นทุกคนพึงพอใจผลการรักษาปั จจุบนั แต่ยงั ต้ องการให้ ตนเองหล่อหรื อสวยมากขึ ้น
เช่น รอยแผลเป็ นจางลง จมูกตรง ริ มฝี ปากเท่ากัน เป็ นต้ น
มารดาของอ้ นอายุ 46 ปี “มาโรงพยาบาลเจอครอบครัวอื ่นก็ คุยกันอยู่นะ ว่าเค้าจะทํ า
ยังไงบ้าง เจ้าได้ทําอะไรบ้างไปถึงไหนแล้ว ไปหาหมอบ่อยไหม ทํามากี ่ ครั้งแล้ว แม่ก็ดีใจอยู่นิดนะว่า
ลูกแม่เป็ นไม่เยอะ มันเห็นไม่ค่อยชัด บางคนทีท่ ํามาแล้วแผลเค้ายังเห็นชัดอยู่เลยนะ”
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มารดาของมิ ้นต์ อายุ 44 ปี “ถ้าบางที พีไ่ ปเจอเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ พีก่ ็จะไปถามเค้า
นะคะ แล้วแนะนํ าว่าลูกสาวก็ เป็ นนะ นัดไปหาหมอไหม ไปฝึ กพูดไหม เวลาไปไหน จะเข้าไปถาม ก็
อยากแนะนํ าค่ะ (หัวเราะ) ให้เค้าทํ าเหมื อนเรา พาลูกไปหาหมอ พาลูกไปอย่างนัน้ อย่างนี ้ค่ะ อยาก
แนะนํา (หัวเราะ)”
ในทางตรงกันข้ าม กรณี ศึกษาที่ คุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าเคยมาฝึ กพูดกับแพทย์ ที่
โรงพยาบาลแค่ 2-3 ครัง้ ก็ไม่ได้ มาอีก เพราะบิดามารดาคิดว่าลูกพูดได้ แล้ วจึงไม่ต้องมาฝึ กพูดซํ ้าอีก
ลุง เขยของบอลและพ่อของปาล์ ม มาพบแพทย์ด้วยทุกครัง้ เพื่ อรั บทราบข้ อมูลการรักษาจากแพทย์
โดยตรงและกําชับให้ วยั รุ่ นทําตามอย่างเคร่ งครัด ทําให้ วยั รุ่ นไม่กล้ าพูดคุยหรื อซักถามข้ อสงสัยจาก
แพทย์ ด้วยตนเอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของวัยรุ่ นกลุ่มนี ค้ าดหวังว่าใบหน้ าของวัยรุ่ นจะดูดีขึน้ กว่าใน
ปั จจุบนั และเหมือนคนปกติตอ่ ไป ตัววัยรุ่ นเองก็ต้องการให้ ใบหน้ าเป็ นปกติเหมือนเพื่อน เช่น จมูกตรง
ฟั นเรี ยงกัน ริ มฝี ปากเท่ากัน เป็ นต้ น ยกเว้ นนัดกับบิดาที่พึงพอใจผลการรักษาปั จจุบนั และไม่หวังกับ
ชี วิตของตนเองในอนาคต ในระหว่างรอพบแพทย์รักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ วัยรุ่ น กลุ่ม นี แ้ ละ
ผู้ปกครองไม่เคยเข้ าไปพูดคุยกับผู้ปกครองหรื อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่นเลย
ลุงเขยของบอลอายุ 44 ปี “ผมมัน่ ใจ 100% จริ งๆ ว่าคนของผมต้องพูดชัดและเหมื อนคน
ปกติ อย่างที ่เหลื อก็ เป็ นแผลนิ ดเดี ยวเท่านัน้ เอง ผมมัน่ ใจว่าหมอทํ าได้ ขออย่างเดี ยวเราอย่าไปเลื ่อน
นัด และทํ าตามคํ าแนะนํ าของหมอ” แต่ระหว่างสัมภาษณ์ บอลพูดไม่กี่คําและออกเสียงไม่ชดั จนถูก
บังคับให้ พดู ตอบตามลุง
บิดาของปาล์มอายุ 35 ปี “เค้ามาเกิ ดเป็ นลูกเรา ตัวเราเองก็ต้องรับได้ ช่ วยเหลื อเค้าให้ดี
ที ่สดุ เพราะมันเกิ ดกับตัวเราเอง ก็ต้องรับสภาพ ยอมรับว่ายังมี ทางด้านแพทย์ เข้ามาช่วยเราได้อยู่นะ
ทําให้ดีขึ้น ผมก็พอใจนะ ทางคณะแพทย์เค้าเก่ง สามารถช่วยเราได้ แต่ตวั น้องเค้า บางครั้งก็ต้องทําใจ
เพราะเราไม่เหมื อนเค้า ก็ตอ้ งยอมรับสภาพได้” และ “เค้าดีขึ้น เค้าพอใจด้วย เค้าอยากทํา ก็บอกว่าให้
ทนเอาหน่อยนะ หมอบอกอาจเจ็บบ้าง เค้าเชื ่อหมด อยากให้ตวั เองเหมื อนเพือ่ นเค้านะครับ เค้าอยาก
เหมื อนเพือ่ นเค้า เพือ่ นเคยล้อมาก่อนตอนโรงเรี ยนเก่านะ”
มารดาของลีอายุ 45 ปี “คนที ่แขนขาบ่มี เปิ้ ลยังอยู่ได้ ลี บ่ต้องท้อ เรายังมี โรงพยาบาล
หมอช่วยเย็บปิ ดให้ บอกว่าคนพิ การมากกว่าเรายังมี อีก ของเราเป็ นแค่ปากเท่านัน้ เองบ่ดี สมองแขนขา
เรายังดี ผ่ อที วีจะหัน คนอื ่นเป็ นมากกว่า” และลี อายุ 18 ปี “ปากแหว่งเนี ่ยรักษาได้ค่ะ บางคนเป็ น
มากกว่าเราตัง้ เยอะ เรายังรักษาได้ค่อยๆ ทําไป แม่ช่วยทุกอย่าง เห็นแม่ก็เป็ นเหมื อนกัน แต่ไม่ได้เป็ น
ข้างในด้วย” และ “อยากเหมื อนคนปกติ ทวั่ ไป จมูกตรง ให้แผลตรงนี ้มนั เท่ากับด้านนี ้ (ชี ้ริมฝี ปากบน)
ฟั นเรี ยงกันหน่อย”
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บิดาของนัดอายุ 44 ปี “ผมบ่กล้าไปแนะนํ าใครหรอก ผมก็เคยผ่านๆ เห็นคนอื ่นๆ ที ่เป็ น
เหมื อนลูกเรา เด็กน้อยแถวบ้านก็บ่มีให้เห็น ตอนมาโรงพยาบาลถึงเจอว่าคนอืน่ ๆ ก็เป็ นด้วย”
2.3 การใช้ ชีวิตในโรงเรียนของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
โรงเรี ยนเป็ นบริ บททางสังคมที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ จากประสบการณ์การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของกรณี ศกึ ษาทุกคนสามารถแบ่งเป็ น 2 ช่วงคือ
ช่วงอายุ 6-11 ปี ในโรงเรี ยนประถมศึกษา และช่วงอายุ 12-18 ปี ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ข้ อค้ นพบใน
การวิจยั นี ้ว่า กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวเกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนในประเด็น
ของการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและการจัดการความรุนแรงในโรงเรี ยน
การยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง มีเพื่อนสนิทช่วงมัธยมศึกษา
จํานวน 6-8 คน กลุ่มเพื่อนคอยช่วยติวหนังสือและจดการบ้ านหรื องานที่ครู มอบหมายในวันลาป่ วย
กรณีศึกษาทุกคนเริ่ มต้ นแนะนําตัวเองก่อนแล้ วชวนคุยทําความรู้จกั เพื่อนใหม่ จนได้ คบหาเป็ นเพื่อน
สนิทกันและแนะนําให้ ร้ ูจกั กับบิดามารดา กิจกรรมยามว่างที่โรงเรี ยนของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นชายมักเล่น
ฟุตบอลหรื อฝึ กซ้ อมกีฬาด้ วยกัน กลุ่มวัยรุ่นหญิงมักนัง่ คุย อ่านหนังสือ ทําการบ้ าน และทํากิจกรรมใน
โรงเรี ยน บิดามารดาคอยช่วยเหลือให้ ลกู ได้ ทํากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนทังในและนอกโรงเรี
้
ยน นอกจากนี ้
อ้ น มิ ้นต์ และบัวสนใจคนพิการอื่น เช่น นักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่น คนพิการทางร่างกายหรื อ
สติปัญญาในโทรทัศน์หรื อสังคมรอบตัว เป็ นต้ น แล้ วคิดเปรี ยบเทียบและรับรู้ ความสามารถที่มีอยู่ของ
ตนเอง ส่วนฟลุ้คกับบัวรู้สกึ ภูมิใจในตนเองมากขึ ้นเมื่อได้ รับความสนใจจากเพื่อนต่างเพศ
บัวอายุ 13 ปี “น้องที ่โรงเรี ยนเก่า เขาเป็ นอย่างหนูค่ะ เป็ นผู้ชายแบ่งสองข้างเลยค่ะ โดน
ล้อเยอะ น้องเค้าตัวไม่ ใหญ่ อยู่ประมาณป.1 ค่ะ น้องเค้าไม่ เ ข้ากับคนอื ่น ไม่ เ ข้าคนง่ าย ปลี กตัว
ออกไป ชอบอยู่คนเดี ยว หนูเห็น ไม่ค่อยมี คนเข้าไปกล้าเล่นกับน้อง ไม่มีเพื ่อนค่ะ หนูมีเพื ่อนเยอะอยู่
ค่ะ (หัวเราะ) หนูจะไปหาเค้าเองค่ะ ถามว่าเธอมาจากไหน ชื ่ออะไรนะ (ยิ้ ม)” และ “ภูมิใจที ่มีคนรัก
คนอยู่ด้วย เพื อ่ นช่วย ไปไหนก็ไปด้วยกันหมดเลย ทําให้เพือ่ น ดี กบั เพื ่อน ช่วยเพือ่ น ช่วยเหลื อคนอื ่น
เท่าที ท่ ําได้ค่ะ ไปทางไหนก็มีแต่เพือ่ นค่ะ เชี ยงใหม่ก็มี ลําพูนก็มี”
วัยรุ่นที่คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ ในห้ องเรี ยนได้ เหมือนนักเรี ยน
คนอื่น เช่น พูดหน้ าชันเรี
้ ยน เป่ าขลุย่ ทํางานร่วมกลุม่ กับนักเรี ยนคนอื่น เป็ นต้ น วัยรุ่นจัดการบอกครู ขอ
ลาป่ วยล่วงหน้ าและยื่นใบรับรองแพทย์ทุกครัง้ และขอกําหนดผ่าตัดในช่วงปิ ดเทอม ซึ่งแม้ ว่ามีความ
จําเป็ นขาดเรี ยนบางวิชาบ่อยแต่พยายามเรี ยนให้ ทนั เพื่อน ครูบางคนชื่นชมผลการเรี ยนหรื อช่วยสอน
ชดเชยให้ ซึ่งวัยรุ่ นกลุ่มนี ้ทุกคนพอใจระดับผลการเรี ยนปานกลางของตนและตัดสินใจเลือกเป้าหมาย
การเรี ยนต่อไป โดยมีมารดาคอยเอาใจใส่การเรี ยนและไม่กดดันหรื อเปรี ยบเทียบกับลูกคนอื่น
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มารดาของฟลุ๊คอายุ 44 ปี “เรี ยนก็พอไหว แต่แม่ทําใจแล้วหล่ะ เพราะเค้าผ่าตัดบ่อย คุณ
หมอก็บอกว่าถ้าผ่ าตัดบ่อย ความจํ าก็อาจจะมี บ้าง มันขี ้หลงขี ้ลืมอะไรอย่างเนี ้ย แม่ทําใจตรงนี ้ จะ
คาดหวังให้เรี ยนเก่ งเหมื อนพี ่เค้าคงไม่ได้ แม่ถือว่าเค้าโดนผ่าตัดไปแล้ว 4 ครั้งนะ บางครั้งความ
หลงลื มก็มี ดมยาสลบตลอด แม่ไม่ซีเรี ยสตรงนี เ้ ลยนะ 2.7-2.8 แม่ก็พอใจแล้ว”
เพื่อนเป็ นกลุ่มอ้ างอิงทางสังคมที่สําคัญยิ่งในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่คณ
ุ ภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพตํ่า กลุ่มเพื่อนสนิทช่วงมัธยมศึกษาจํานวน 2-6 คน คอยให้ คําปรึ กษาทุกเรื่ องและจด
การบ้ านหรื องานที่ครู มอบหมายให้ ในวันลาป่ วย ในวันหยุดหรื อปิ ดภาคเรี ยน บอลกับลีออกไปรับจ้ าง
ทํางานหารายได้ กบั เพื่อน แต่นดั ออกเที่ยวกับเพื่อนจนกลับบ้ านคํ่า ผู้ปกครองของบอล ปาล์ม และนัด
ห่วงกังวลว่าการคบเพื่อนทําให้ ผลการเรี ยนตกลง เพราะเพื่อนบางคนติดยาเสพย์ติดหรื อโดดเรี ยน ลุง
เขยของบอลและบิดาของปาล์มจึงแจ้ งครู ประจําชันให้
้ กวดขันติดตามความประพฤติของนักเรี ยน ทํา
ความรู้ จกั กลุ่มเพื่อนทุกคน และคัดเลือกการคบเพื่อน แต่สําหรับการคบเพื่อนต่างเพศ บอลกับนัดคิด
ว่าปากแหว่งเพดานโหว่ทําให้ ตนเองไม่หล่อหรื อไม่กล้ าเข้ าไปพูดคุยทําความรู้จกั
มารดาของลี อายุ 45 ปี “เพื ่อนเค้ามี แต่ผู้หญิ ง นะเจ้า ช่ วงปิ ดเทอมก็ ช วนกันไปทํ างาน
กรุงเทพ แม่ก็ถามเค้าอยากไปไหม เค้าบอกยังไม่ไปหรอก เดี ๋ยวให้เรี ยนจบก่อน เค้าจะลงไปช่วยเหลื อ
ตัวเอง ทํ างานโต้ย เรี ยนโต้ย เพราะว่าทางบ้านไม่มีเงิ นส่งนะเจ้า ลี เค้าจะไปเรี ยนช่วงเช้า พอบ่ายก็ไป
ยะการ ส่ งตัวเอง แม่ กับพ่อบอกให้เค้ารอจบม.3 ก่ อน ช่ วยดูแลน้องก่ อน คนในหมู่ บ้านเพื ่อนลี แค่
จบป.6 ก็ไปแล้ว อีกคนจบม.3”
บิดาของนัดอายุ 44 ปี “มันก็เป็ นอยู่แล้วหล่ะ เป็ นธรรมดาครับ ผมคิ ดว่าผู้สาวเบิ่ งหยัง่ นี ้
เปิ้ ลบ่สนใจแล้ว คิ ดเอง เค้าบ่เคยเล่า เห็นเริ่ มรู้ จกั อาบนํ้าแต่งตัว เสื ้อผ้าก็รีดๆ เวลาไปไหน” และนัด
อายุ 13 ปี “เป็ นอย่างนี ท้ ําให้ เค้าอาจไม่สนใจ อายครับไม่กล้าพูด”
ผู้ปกครองทุกคนของวัยรุ่ นคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าเล่าถึงระดับผลการเรี ยนดีและครู
ชื่นชมว่าตังใจเรี
้ ยน ในขณะที่ กรณีศกึ ษากลุม่ นี ้ทุกคนหลีกเลี่ยงกิจกรรมออกเสียง เช่น พูดหน้ าชันเรี
้ ยน
เป่ าขลุ่ย ร้ องเพลง เป็ นต้ น โดยบอกครู ว่าเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่หรื อให้ เพื่อนทําแทน ทําให้ ปาล์ม
และนัดเคยถูกครูตําหนิว่าพูดเสียงเบา พูดไม่ชดั หลายคํา และไม่กล้ าแสดงออก แต่บิดาอ้ างว่ายอมรับ
ได้ จากผลของปากแหว่งเพดานโหว่ นอกจากนี ้ ลุงเขยเข้ มงวดให้ บอลเรี ยนเก่งและมีระดับผลการเรี ยนดี
ยิ่งขึ ้นเพื่อชดเชยปมด้ อยจากปากแหว่งเพดานโหว่ ทําให้ บอลรู้สึกเสียใจเมื่อต้ องขาดเรี ยนและห่วงการ
เรี ยนมาก แต่ก็ไม่ได้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจในผลการเรี ยนของตนเอง ส่วนปาล์มและนัดไม่มีเป้าหมายการเรี ยน
ต่อที่ชดั เจนเนื่องจากขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของบิดา
ลุงเขยของบอลอายุ 44 ปี “ผมบอกอาจารย์ ครับ ตอนนี ้บอลมี ปัญ หาด้านสุขภาพ ทุก
เดื อนต้องไปตามที ค่ ณ
ุ หมอนัด บางที ทางโรงเรี ยนมี กิจกรรมเค้าอาจจะต้องขาดไม่ได้เข้าร่ วม ผมไปหา
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ผูอ้ ํานวยการโรงเรี ยนเลยนะและก็ครูประจํ าชัน้ ผมไปล่าเบอร์ โทรศัพท์มาหมด ถ้ามี อะไรติ ดต่อที ่ผมนะ
เค้าก็ให้ความร่ วมมื ออยู่ คุณครู เค้าก็ ดีใจผมเอาใจใส่การเรี ยน ไม่ว่าอะไรผมจะโทรคุยกับคุณครู เวลา
อยู่ไกล ถามวันนี เ้ ข้าเรี ยนไหม”
บิดาของปาล์มอายุ 35 ปี “ผมดูผลการเรี ยนดี นะ 3 กว่า พอช่วงม.2 เกรดตกแบบน่ากลัว
จาก 3 กว่าเป็ น 2 กว่า ผมก็ยืน่ แบบฟอร์ มของทางโรงเรี ยนไปนะว่าทําไม เด็กตกเกิ นไป แบบไม่น่าเชื ่อ
เค้าก็ บอกไม่รู้เหมื อนกัน ผมก็ โทรไปถามครู ประจํ าชัน้ เค้านะว่าเด็กเป็ นยังไง เค้ามี ข้อมูลให้หมดเลย
ผมดูว่ากลุ่มเค้าเป็ นไง แบบว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มเกรดแย่ เค้าจะปล่อยเลยเกเรแล้ว ผมต้องบอกว่าให้ตงั้ ใจ
เทอมหน้านะ ไม่อยากให้คบกลุ่มนัน้ คนที ่ได้เบอร์ เค้ามา ผมดูแล้วเด็กไม่เรี ยนติ ดศูนย์หลายวิ ชา ผมก็
ให้ห่างคนนี อ้ อกมาหน่อย ผมตามดูก็ดีขึ้น ตอนนีเ้ ค้าก็แยกกัน อยู่คนละโรงเรี ยนแล้ว”
บิดาของนัดอายุ 44 ปี “ครู เค้าก็ชมว่าตัง้ ใจเรี ยนดี บ่เก่งขนาด ไม่เก ไม่ดื้อ ขาดเรี ยนช่วง
มาหาหมอนะ อายุน้อยๆ เกรดได้ดีสามกว่าๆ 3.4-3.5 พอม.3 มี เรี ยนหลายก็กลายเป็ น 3 เป็ น 2 ครู
เค้าจะมี ใบให้นะ เราก็ สงั เกตว่ าม.3 อาจเล่นหลาย มัวเล่น กลับมานู่นทุ่มสองทุ่ม เกรดตํ่ าลง” และ
“เคยถามเค้าว่าอยากเรี ยนต่อบ่ เค้าตอบว่าแล้วแต่พ่อ จบม.3 ยังไม่รู้จะมี เงิ นต่อให้ไหม ไม่มีเงิ นก็ไม่ได้
ต่อนะ ก็อยากให้เรี ยนต่อนัน่ แหล่ะ แต่ว่าจะหาเงิ นไหวไหม นัน่ แหล่ะปัญหา”
การจัดการความรุนแรงในโรงเรียน
“การล้ อเลียน” เป็ นประสบการณ์ความรุนแรงในโรงเรี ยนที่เกิดขึ ้นระหว่างวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ทกุ คนกับนักเรี ยนคนอื่น เพราะความพิการบนใบหน้ าและการพูดไม่ชดั ทําให้ ใบหน้ าผิดปกติ
และเสียงพูดแตกต่างจากของคนปกติอื่น วัยรุ่ นถูกลงโทษทางสังคมในโรงเรี ยน เช่น ถูกแปลกแยก กีด
กันออกจากนักเรี ยนอื่น ไม่ถกู ยอมรับให้ เข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็ นต้ น วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ทกุ คน
ที่คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงเคยโดนนักเรี ยนต่างห้ องเรี ยนหรื อนักเรี ยนชายร่วมห้ องจ้ องมองใบหน้ า
ซักถามสงสัยรอยแผลเป็ น และล้ อเลียนว่าพูดไม่ชดั หรื อริ มฝี ปากไม่เท่ากันสมัยประถมศึกษา ทําให้
วัยรุ่ นเคยคิดและรู้ สึกทางลบต่อรู ปลักษณ์ ของตนเอง เมื่ อเข้ าเรี ยนระดับมัธ ยมศึกษา บัวยัง คงถูก
ล้ อ เลี ย น มารดาทุก คนคอยดูแ ลเอาใจใส่ ใ กล้ ชิ ด ห่ ว งกั ง วล สัง เกตท่ า ทาง และพู ด คุย กับ ลูก ถึ ง
เหตุการณ์ในโรงเรี ยน ทําให้ รับรู้ว่าลูกเคยโดนล้ อเลียน แต่อ้นไม่ต้องการเล่าให้ มารดาฟั งว่าตนเองโดน
ล้ อเลียนเพราะนักเรี ยนคนอื่ น จะยิ่งพูดล้ อว่าฟ้ องมารดา ครอบครั วของกรณี ศึกษากลุ่ม นี พ้ ยายาม
ป้องกันและหาวิธีจดั การการล้ อเลียนจากคนอื่น เพื่อช่วยให้ ลูกปรับตัวและใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนร่ วมกับ
นักเรี ยนคนอื่นได้
มารดาของอ้ น อายุ 46 ปี “ก็มีบ้างที ่พูดล้อ อ้นไม่ค่อยพูดให้แม่ฟังหรอก เราก็ดูจากเด็กๆ
ที ่เค้าพูดกัน เค้าจะล้อแค่เวลาลูกออกเสี ยงพูด เพราะเค้าจะพูดไม่ค่อยชัดเหมื อนเราค่ะ เค้าก็ จะล้อ
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เวลาที ่น้องพูด แล้วก็พูดตามค่ะ อ้นก็เดิ นหนี เลยค่ะ เดิ นออกไปจากตรงนัน้ แล้วพ่อแม่หรื อผู้ใหญ่ก็จะ
ปรามเด็กพวกนัน้ ว่าไปล้อเพือ่ นเค้าทําไม”
มารดาของบัวอายุ 47 ปี “ช่วงประมาณป.1-4 เค้าซึ มเศร้า คงน้อยใจที ่ไม่เหมื อนคนอื ่น
พอขึ้นป.5-6 ก็ค่อยยังชัว่ แล้ว ก็นานพอสมควร 2-3 ปี ค่ะ (เสี ยงเศร้า) ร้องไห้กลับจากโรงเรี ยนเดื อนนึง
3-4 ครั้ง เรื ่องเกี ่ยวกับเค้าโดนล้อ แม่ก็บอกว่าไม่เป็ นไร ยังไงก็ทําใจนะ (หัวเราะ) ก็ดูแลเอาใจใส่พูดคุย
ปลอบใจว่าไม่ตอ้ งคิ ดอะไรมาก ตอนนี ภ้ ูมิใจที เ่ ค้าทําใจได้และเป็ นเด็กดี ค่ะ คุณหมอช่วยได้เยอะเลยให้
เหมื อนคนอื น่ สวยด้วย เค้าเป็ นคนร่ าเริ ง ไม่ค่อยซึมเศร้าอะไรแล้ว สบายแล้ว”
มารดาทุกคนของวัยรุ่ นกลุ่มนี ้สอนลูกให้ จดั การการล้ อเลียนด้ วยการอธิบายสาเหตุปาก
แหว่ง เพดานโหว่ เดิน หนี ออกจากเหตุการณ์ ไม่กระทํ าตอบโต้ และไม่ส นใจคนอื่ น ที่ ล้ อเลี ยน เช่น
มารดาของฟลุ๊คสอนให้ ลกู บอกกับนักเรี ยนคนอื่นหรื อครูว่าตกเตียง และมารดาของอ้ นบอกผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนอื่นที่ล้อเลียนให้ พูดปรามลูกตนเอง เป็ นต้ น สมัยประถมศึกษา มิ ้นต์และบัวเคยทําตามที่
มารดาสอนให้ เดินหนี อดทน และวางเฉยหากโดนล้ อเลียน แต่ยงั รู้สึกโกรธและเสียใจอยู่ บัวเคยบอก
เพื่อนสนิทให้ ไปต่อว่านักเรี ยนคนอื่นที่ล้อเลียน เมื่อเรี ยนมัธยมศึกษา วัยรุ่ นทุกคนทําเฉย ไม่สนใจ ไม่
อาย บอกคนอื่นว่าเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ตามความเป็ นจริ ง การปรับตัวทางจิตใจจากทางลบเป็ น
วางบวก ผูกมิตร และคบหาทุกคนให้ เป็ นเพื่อนกัน รวมทัง้ ปรับวิธีคิดของตนเองให้ มองโลกในแง่ดีมาก
ขึ ้น และพยายามเข้ าใจคนอื่น นอกจากนัน้ บิดามารดายังเตรี ยมป้องกันการล้ อเลียนที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
โรงเรี ยน โดยแจ้ งในการประชุมผู้ปกครองวันเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ให้ ทราบว่าวัยรุ่ นเป็ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิดและอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล จึงจําเป็ นต้ องขาดเรี ยนไปโรงพยาบาลทุกเดือน
และอาจมีปัญหาการพูดหรื อโดนล้ อเลียนได้ เพื่อให้ ครู กบั ผู้ปกครองคนอื่นได้ เข้ าใจ ซึ่งบิดามารดายัง
ได้ รับรู้วา่ มีนกั เรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่นอีกและเคยโดนล้ อเลียนในโรงเรี ยนเช่นเดียวกัน
อ้ นอายุ 12 ปี “อย่างแรก คื อกํ าลังใจครับ ทําใจให้ดี ไม่ต้องกลัวอะไร เวลาเพือ่ นหรื อใคร
ล้อ มัน่ ใจในตนเอง เฉยๆซะ ฝึ กพูดเยอะๆเดีย๋ วก็ดีขึ้น แม่บอกไม่ตอ้ งสนใจ ใครล้อก็ลอ้ ไป”
มิ ้นต์อายุ 15 ปี “อย่าไปสนใจใคร ที ่เค้าว่าเป็ นนู่นเป็ นนี ่ เป็ นรอยแผลนัน่ นี ่ ก็ไม่ต้องสนใจ
ปล่อยมันไป ทัง้ พ่อและแม่สอนว่าอย่าไปคิ ดมาก พ่อแม่ให้กําลังใจและพามารักษาเนี ่ยค่ะ พ่อแม่สอน
ว่าอย่าไปกังวลอะไรกับมันมากมาย ทําใจเอาค่ะ”
ฟลุ๊คอายุ 13 ปี “เพราะเป็ นเพือ่ นกัน ตอนประถมก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับ เพราะสนิ ทกัน
ตัง้ แต่เด็ก มัธยมไม่ได้ว่าอะไรครับ สนิ ทกันทัง้ หมด ถ้าสนุกก็สนุกตามเพือ่ น เฮฮา ร่ าเริ งครับ”
บัวอายุ 13 ปี “หนูก็ทําใจ เป็ นตัวของตัวเองแล้วดี กว่า คิ ดว่าคนอื ่นว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะ
แม่บอกให้ปล่อยเค้าไป ไม่ตอ้ งท้อ ไม่ตอ้ งสนใจค่ะ”
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ส่วนกรณี ศึกษาทุกคนที่ คุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพตํ่าเคยถูกนักเรี ยนชายร่ วมห้ องหรื อ
นักเรี ยนรุ่นพี่กระทําความรุนแรงทางคําพูดและท่าทางเลียนแบบความผิดปกติบนใบหน้ า เช่น ไอ้ แหว่ง
ปากเบี ้ยว เป็ นต้ น หรื อการพูดไม่ชดั เช่น พูดเลียนเสียง เป็ นต้ น ในช่วงพักกลางวันหรื อหลังเลิกเรี ยน
ช่วงป.1-4 และเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ บอลกับนัดเคยถูกนักเรี ยนคนอื่นทําร้ ายร่างกายด้ วย เช่น ตีไหล่ ตบ
ศีรษะ เป็ นต้ น ปาล์มและนัดเคยโดนล้ อเลียนสมัยประถมศึกษา พอย้ ายโรงเรี ยนก็ไม่เกิดขึ ้นอีก ในขณะ
ที่ ช่วงมัธยมศึกษาของลียงั ถูกกระทําเหมือนเดิมและบอลเปลี่ยนเป็ นผู้ใช้ กําลังความรุงแรงกับนักเรี ยน
คนอื่นแทน จนครู ต้องแจ้ งผู้ปกครองมาพบหลายครัง้ ผู้ปกครองทุกคนรับรู้ ว่าวัยรุ่ นถูกคนอื่นล้ อเลียน
หรื อ ไม่แ ค่ช่ว งประถมศึก ษาและใช้ วิธี ล งโทษผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อง เช่น พูดต่อว่า ผู้ปกครองของนักเรี ยนที่
ล้ อเลี ยน พูดสั่งสอนนักเรี ยนที่ ล้อเลี ยน เป็ นต้ น หรื อการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เช่น ย้ ายลูกไปเรี ยน
โรงเรี ยนอื่น ไม่ให้ ลกู ร่ วมกิจกรรมโรงเรี ยน เป็ นต้ น ลุงเขยของบอลพูดให้ นกั เรี ยนคนอื่นรู้สึกสงสารคน
ปากแหว่งเพดานโหว่ แม่ของลีเล่าประสบการณ์ของตนให้ ลูกทําตาม วัยรุ่ นกลุ่มนี ้เคยเห็นบิดามารดา
ใช้ วิธีจดั การเหล่านี ้และทําตามคําสัง่ สอนนัน้ แต่ตนเองยังรู้สึกน้ อยใจ ซึมเศร้ า หรื อโกรธคนที่ล้อเลียน
ปาล์มบอกบิดาทุกครัง้ หลังโดนล้ อเลียนหรื อรังแก ลีวางเฉยและหันไปสนใจเพื่อนคนอื่นแทนหรื อบอก
เพื่อนสนิทให้ ตอ่ ว่าคนอื่นที่ล้อเลียน แต่วยั รุ่นทุกคนไม่เคยบอกครูหรื อมารดา ผู้ปกครองของบอล ปาล์ม
และลีแจ้ งครู ประจําชันให้
้ ทราบว่าวัยรุ่ นเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่และเน้ นครู ช่วยปกป้องลูกไม่ให้ โดน
ล้ อเลียนที่โรงเรี ยน
ลุงเขยของบอลอายุ 44 ปี “วันหนึ่งผมนอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะ มี ผู้ใหญ่เดิ นมาเห็นเค้าเล่น
อยู่เรี ยก ไอ้แหว่ง ผมตื ่นไปยื นด่าเค้าเลย ถ้าเป็ นลูกคุณนะ คุณจะเป็ นไหม ผมเลี ้ยงมาก็รักของผม มี
คนว่าผมก็โกรธนะ บอลฟั งอยู่ด้วยในกลุ่ม ตอนผู้ใหญ่มาว่าผมตามไปด่าถึงบ้าน เมี ยเค้าก็ช่วยผมยื น
ด่าผัวเค้า โตไม่มีความคิ ดไปว่าเด็กได้ไง ถ้ายังยื นด่าอยู่ ผมลุกไปกระทื บมันจริ งๆ ด้วย มาเรี ยกหลาน
ผม ไอ้แหว่งๆ แม่ เค้ากับพ่อตาแม่ยายจะมัน่ ใจว่าผมดูแลบอลได้แน่ ญาติ ทกุ คนกลัวเค้าเป็ นปมด้อย”
และ “ผมพยายามบอกเพื ่อนฝูงว่ าอย่ าล้อเค้าแรง ผมจะบอกเพื ่อนๆ เค้า เค้าเกิ ดมาไม่ สมบูรณ์ น่า
สงสาร เวลาเล่นก็เล่นด้วยกัน มี อะไรมาก็แบ่งกันกิ น กิ นด้วยกัน เพือ่ นฝูงก็รักเค้า เด็กๆ ไปเล่นบ้านผม
ผมซื ้อขนมเลี ้ยงดูหมดทุกคน” และ “เด็กรุ่นเค้าผมจะตักเตื อน ถ้าตัวเองเป็ นอย่างนี ้บ้างจะเสี ยใจไหม
น้อยใจไหม คนเราความน้อยใจทําให้เพือ่ นผูกคอตาย กิ นยาตายไปก็มี โดดตึกตายไปก็มี เดี ๋ยวเราไม่มี
เพือ่ นเล่น พูดกับเพื อ่ นต้องให้โอกาสเพื อ่ น เค้าก็คน เราเกิ ดมาได้เปรี ยบเค้าแล้วที ่ครบ 32 เราสมบูรณ์
กว่าเค้า ผมถามว่าเค้าล้ออี กไหมบอล เค้าบอกไม่กล้า พอเข้าม.1 ผมถามอาจารย์ ที่โรงเรี ยนเค้า มี แต่
อาจารย์บอกว่า คุณพ่อลูกจะเล่นแรงไปหน่อยนะกับเพือ่ น กลายเป็ นเราไปแกล้งเขา มี คนเดี ยวเล่นแรง
กว่าเพือ่ นในห้องนะ ครู ก็นดั ประชุมเรื ่อยทีโ่ รงเรี ยน”
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บิดาของปาล์มอายุ 35 ปี “ตอนป.1 ป.2 เค้าจะโดนล้อหน่อย ก็บอกเค้าว่าไม่เป็ นไร เดี ๋ยว
พ่อไปรักษาให้ เพือ่ นเค้าพูดตรงๆ ปากแหว่ง แบบเด็ก เค้าก็เกิ ดความน้อยใจนะ เค้าจะกลับมาบ้านซึ ม
(พ่อพูดเศร้ า) เพราะโดนเพื ่อนล้อเยอะเกิ นไป ก็ไม่เป็ นไร ให้ย้ายซะ (พ่อทํ าหน้าเซ็ ง) คื อว่าเวลาเลิ ก
เรี ยน ผมจะไปรอรับเค้าก็ได้ยิน แต่น้องเค้าก็เข้มแข็ง ผมเคยเอารู ปถ่ายตัง้ แต่แรกของเค้าให้ดู บอกว่า
เกิ ดมาตอนแรกน้องเป็ นอย่างนี ้ หมอทําให้เป็ นอย่างนี ้ และต่อไปจะพยายามทําให้ดีกว่านี ้อีกนะ ก็ได้
พาเค้ามาเข้าโครงการนี แ้ หล่ะครับ” ปาล์มอายุ 15 ปี “ไม่ตอ้ งคิ ดมากกับการเป็ นแบบนี ้ แล้วก็ (นิ่ งคิ ด 2
นาที ) ยอมรับสภาพของตัวเอง ไม่ตอ้ งไปคิ ดมาก”
มารดาของลีอายุ 45 ปี “ตอนนัน้ ลูกเค้ายังอยู่ในท้อง ลี 2 เดื อนแล้วลูกเค้าถึงเกิ ด คนที ่ไป
ว่าคนนัน้ ไปอู้ต่อหน้าอาของลี เค้า “น่าเกลี ยดขนาดเลยเนี ่ย” บ่ได้น้อยใจอะหยัง เปิ้ ลว่ามาก็ไม่ต้องไป
โต้ตอบ แม่ก็ไม่ได้ตอบเค้า เปิ้ ลฮ้องว่าเรากี ่นิ้ว ชี ้กลับไปที ่ตนเองกี ่นิ้ว เขาว่าอะไรก็กลับไปตกอยู่ที่ตวั
เขา ก็บ่เคยน้อยใจอะไรนะ แต่เฮาก็ จะเลี ้ยงลูกเราให้ดี แม่คนนัน้ บ่กล้าสู้หน้าแม่แล้วนะเดี ๋ยวนี ้ เราก็
เลี ้ยงลูกเราไป มันคิ ดบ่ดีเอง” และลีอายุ 18 ปี “ตอนประถม มันมาพูดล้อ มันล้อว่าปากเบี ้ยว ปาก
แหว่ง ก็เงี ยบๆบางครั้งเค้าอยากแกล้ง ก็เฉยๆ มัธยมยังมี บางครั้งในห้อง ก็ล้อเหมื อนเดิ มค่ะ เพื อ่ นเค้า
ช่วย บอกว่าไม่ใช่ชีวิตเธอนะ บางที เพือ่ นก็ด่ากลับ”
3. ช่ วงกลับคืนสู่สุขภาพปกติและมีคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
การถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัวเป็ นกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกรณีศึกษาทุกคน แต่อาจมีเนื ้อหาสาระแตกต่างกันไปในแต่ละ
ครอบครัว (ภาพประกอบ 11) โดยบิดามารดาพยายามอบรมเลี ้ยงดูลกู ให้ ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
และดู แ ลพยาบาลลู ก ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ตัง้ แต่ กํ า เนิ ด ภายใต้ ร ะบบบริ ก ารทางการแพทย์ ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการรักษาสงเคราะห์ม่งุ ซ่อมแซมความผิดปกติทางร่ายกายมาสู่การดูแล
สุขภาพอย่างเป็ นองค์รวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงบริ การและการดูแลแบบสหวิทยาการตาม
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สามารถกลับคืนสู่ภาวะสุขภาพปกติ ลด
การถูกตี ตราจากสัง คม และพัฒนาคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ ดี ทัง้ ด้ านการแสดงอาการเจ็บป่ วย
น้ อยลง การทําหน้ าที่ของร่างกายได้ ดีขึ ้น ความรู้สึกทางบวกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และการมี
ปฏิ สัมพัน ธ์ ทางสัง คมที่ ดีกับคนอื่ นในครอบครั ว โรงเรี ยน และสังคม กรณี ศึกษาในการวิจัยครั ง้ นี ม้ ี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีมากน้ อยแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของแต่ละ
ครอบครัว
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวที่เหมาะสมส่งผลดีต่อจิตใจและพฤติกรรม
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ บิดามารดาที่อบรมเลี ้ยงดูด้วยความรักสนับสนุนมากและมีปฏิสมั พันธ์
ที่ดีในครอบครัว ทําให้ ลูกได้ เข้ ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ ใช้ ชีวิตอยู่ในสังคม
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ได้ ดี นําไปสูก่ ารก้ าวข้ ามกําแพงแบ่งกันพรมแดนระหว่
้
าง “คนปกติ” กับ “คนผิดปกติ” ซึ่งเป็ นเพียงสิ่งที่
สังคมนัน้ สร้ างขึน้ ในทางตรงกันข้ าม บิดามารดาที่อบรมเลีย้ งดูลูกด้ วยความรักสนับสนุนน้ อยหรื อ
ควบคุมลูก และลักษณะสภาพครอบครัวแตกแยก จะยิ่งตอกยํ ้าลูกให้ ผิดปกติจากคนอื่นในสังคม ซึ่ง
ส่งผลเสียต่อลักษณะจิตใจและพฤติกรรมมากขึ ้นจนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
จากงานวิจยั ในระยะที่ 2 พบว่า ปั จจัยภายนอกหรื อประสบการณ์ทางสังคมที่สําคัญยิ่งใน
แบบจํ าลองปั จจัยเชิง สาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
ได้ แก่ การสนั บสนุ นทางสังคมจากบิดามารดา โดยวัยรุ่ นที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดา เป็ นผู้ที่รับรู้ ปริ มาณการได้ รับความช่วยเหลือจากบิดามารดาด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และข้ อมูลย้ อนกลับ และการช่วยเหลือด้ านอื่นๆ เมื่อต้ องการหรื อมีปัญหา ทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่สามารถปรั บตัวได้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยและสภาพแวดล้ อม ดังเช่นในงานวิจัย
ระยะที่ 3 ที่ค้นพบรายละเอียดเชิงลึกว่า บิดามารดารับรู้ ว่าลูกปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีความ
ผิดปกติรุนแรงบนใบหน้ าและมีผลกระทบข้ างเคียงได้ มากกว่าปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่ประเภทอื่น
เช่น หูชัน้ กลางติดเชื อ้ อักเสบง่ า ย เจ็ บ ป่ วยหวัดเรื อ้ รั ง เป็ นต้ น จึง ต้ องได้ รับการรั ก ษาซับซ้ อนและ
ต่อเนื่องอย่างเหมาะสม บิดามารดาของกรณีศกึ ษาจึงอบรมสัง่ สอนและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
จนถ่ า ยทอดความคิ ด และตัว อย่ า งพฤติ ก รรมไปสู่ลูก ของตนเอง แต่ใ นครอบครั ว รายได้ น้ อ ยหรื อ
ครอบครัวแตกแยกอย่างบอล ลี และนัด มีปยู่่ าหรื อลุงป้าช่วยเหลือครอบครัวและสนับสนุนทางสังคม
แทนบิดามารดา ทําให้ ลดโอกาสเสี่ยงต่อปั ญหาทางจิตใจและพฤติกรรมของวัยรุ่ น อันป็ นอุปสรรคของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี บิดามารดาหรื อผู้เลี ้ยงดูสนับสนุนทางสังคม 3 ด้ านให้ กบั วัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่
1) สนับสนุนด้ านอารมณ์ บิดามารดาอบรมเลี ย้ งดูลูกด้ วยความรักสนับสนุนมาก
แสดงออกว่ารั กและหวังดี ดูแ ลเอาใจใส่ใกล้ ชิดสนิทสนม เป็ นกํ าลัง ใจให้ ผ่านปั ญหาอุปสรรคไปได้
ปลอบโยนยามท้ อแท้ ช่วยฝึ กฝนจิตใจ สอนสวดมนต์ ฝึ กอดทนอดกลัน้ สนับสนุนการรักษาปากแหว่ง
เพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการถูกล้ อเลียน และเข้ าใจสภาพจิตใจของลูกวัยรุ่ น เช่น
สนใจดูแลตนเองและเพื่อนต่างเพศมากขึ ้น ต้ องการเข้ ากลุม่ เพื่อน เป็ นต้ น
2) สนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารและข้ อมูลย้ อนกลับ บิดามารดาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รับฟั งลูกอย่างตังใจ
้ แนะนําวิธีดแู ลสุขภาพตนเอง ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่
ตามความเป็ นจริงกับลูกอย่างเหมาะสม อธิบายหลักธรรมให้ ลกู เข้ าใจ เช่น “ทําดีได้ ดี” “บุญบาป” เป็ น
ต้ น และให้ คําปรึกษาวิธีแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักธรรม
3) สนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ บิดามารดาช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริ มการเรี ยน
และดูแลสุขภาพของกรณีศกึ ษา เช่น เครื่ องเขียน อุปกรณ์ทําความสะอาดช่องปาก เครื่ องดนตรี หรื อ

235
อุปกรณ์ กีฬา เป็ นต้ น พิจารณาวางเงื่ อนไขการกระทํากับพฤติกรรมพึง ประสงค์ตามความจําเป็ น
เหมาะสม
จากงานวิจยั ระยะที่ 2 ยังพบว่าปั จจัยภายในหรื อลักษณะทางจิตที่สําคัญในแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ได้ แก่ การรั บรู้
ความสามารถของตนในการจั ด การความเครี ยด โดยวัยรุ่ นที่ รับรู้ ความสามารถของตนในการ
จัดการความเครี ยดเป็ นผู้ที่มีปริ มาณความมั่นใจในความสามารถของตนในการจัดการกับความคิด
อารมณ์ และพฤติกรรมของตน เมื่ อเผชิญกับผลกระทบด้ านลบจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทัง้
อาการเจ็บป่ วย ปั ญหาการทําหน้ าที่ของร่ างกายผิดปกติ ปั ญหาความรู้สึกทางลบเกี่ยวกับสถานภาพ
ทางสุขภาพ และปั ญหาปฏิสมั พันธ์ทางสังคมไม่ดี ในสถานการณ์การเรี ยน ครอบครัว และในสังคม ซึ่ง
ในงานวิจยั ระยะที่ 3 ค้ นพบรายละเอียดเชิงลึกว่า วัยรุ่ นเคยเย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแล้ ว
มีภาวะสุขภาพร่ างกายเกื อบปกติ ทํ าให้ ปัญหาอาการเจ็บป่ วยกับปั ญหาการทําหน้ าที่ของร่ างกาย
ผิดปกติน้อย เช่น ปรับตัวการกินได้ ดี พูดชัดขึ ้น มีรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าน้ อยหรื อไม่เด่นชัด เป็ นต้ น
กรณีศกึ ษาที่คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงสามารถจัดการความเครี ยดของตนเองด้ วย 3 วิธี ได้ แก่
1) การมุ่งจัดการปั ญหา เช่น ปั ญหาริ มฝี ปากหดรัง้ หรื อรอยแผลเป็ นเด่นชัด ปั ญหา
นัดรักษาพยาบาลในวันเรี ยน เป็ นต้ น วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่ารอยแผลเป็ นของ
ตนเองไม่เ ห็ นเด่นชัดเหมื อนคนอื่ น คิดว่าปากแหว่ง เพดานโหว่ช่วยให้ ไ ด้ พิสูจ น์ ต นเองว่า มี ความรู้
ความสามารถ และคิดตัดสินใจแสดงความเป็ นตัวของตัวเองที่ครอบครัวหรื อเพื่อนให้ การยอมรับ เช่น
ความสามารถทางกี ฬ า การเลื อ กคบเพื่ อ น เป็ นต้ น ทํ า ให้ ม องเห็น รู ปลัก ษณ์ ข องตนเองดี ขึน้ และ
พยายามดูแลตนเองมากขึ ้นด้ วยการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของแพทย์ ฝึ กพูด ดูแลสุขภาพตนเอง ขอลา
ป่ วยกับครูล่วงหน้ า สะสางงานภายหลังให้ ทนั ส่งครูทกุ ครัง้ เรี ยนซ่อมเสริ ม และนัดหมายผ่าตัดช่วงปิ ด
ภาคเรี ยน เพื่อแก้ ไขปั ญหาขาดเรี ยนบ่อย
2) การควบคุมอารมณ์ทางลบ เช่น รู้ สึกแตกต่างจากคนอื่น รู้ สึกไม่พอใจตนเอง
เกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ โกรธขุ่นเคืองหรื อน้ อยใจเมื่อถูกล้ อเลียน เป็ นต้ น กรณีศึกษาเรี ยนรู้ จาก
การสังเกตคนพิการอื่น เช่น นักเรี ยนคนอื่นในโรงเรี ยนที่เป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ คนพิการทางร่างกาย
หรื อสติปัญญาในโทรทัศน์หรื อสังคมรอบตัว เป็ นต้ น ทําให้ มีกําลังใจมากขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้พิการ
รุ นแรงมากว่าและมองเห็นความสามารถของตนเองที่มีอยู่ นอกจากนี ้ วัยรุ่ นคิดเปรี ยบเทียบทางสังคม
ว่าในโรงพยาบาลยังมีผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่นอีกจํานวนมากช่วยลดความรู้ สึกแตกต่างจาก
คนอื่น ฝึ กหยุดความคิดทางลบ ควบคุมอารมณ์เสีย ทําใจยอมรับ เป็ นตัวของตัวเอง ฝึ กวางเฉย และ
อดทนอดกลันได้
้
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3) การแสวงหาการสนับสนุนจากคนใกล้ ชิด เช่น บิดามารดา กลุ่มเพื่อนสนิท เป็ น
ต้ น วัยรุ่นเข้ าไปแนะนําตัวเองก่อนแล้ วชวนคุยทําความรู้จกั เพื่อนใหม่จนได้ คบหาเป็ นเพื่อนสนิทกันและ
แนะนํ า ให้ บิด ามารดารู้ จักกับ เพื่ อ นทุก คน ทํ า ให้ มี ก ลุ่ม เพื่ อนคอยช่ ว ยเหลื อ เมื่ อประสบปั ญ หาใน
โรงเรี ยน เช่น ขาดเรี ยนไปโรงพยาบาล ถูกล้ อเลี ยน เป็ นต้ น บิดามารดาอบรมเลี ย้ งดูด้วยความรั ก
สนับสนุน มากและใช้ เ หตุผ ลมากกว่าอารมณ์ ทํ าให้ วัยรุ่ นรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดได้ ดี เช่น ช่วยเหลือลูกให้ ได้ ร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนสนิท ชื่นชมลูกที่จดั การความเครี ยด
อย่างเหมาะสม เลี ้ยงดูลูกเหมือนพี่น้องคนอื่น ทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความเครี ยดของ
ตนเอง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้ พบว่า ลักษณะทางจิตสําคัญที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ทงด้
ั ้ านเดียวและสองด้ าน คือ การมองโลกใน
แง่ ดี โดยการเปลี่ยนวิธีคิดหรื อความคาดหวังของตนเองเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายหรื อปั ญหาใน
ชีวิต การวิจยั ระยะที่ 3 อธิ บายค้ นพบข้ างต้ นว่า บิดามารดาของวัยรุ่ นที่คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง
จัด การทัศ นคติ ท างลบต่อปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยปรั บวิ ธี คิด ของตนเองให้ ม องโลกในแง่ ดีแ ละ
เปรี ย บเที ย บทางสั ง คม เช่ น คิ ด ว่ า ปั ญหาอุ ป สรรคหรื อ ผลเสี ย จากปากแหว่ ง เพดานโหว่ เ ป็ น
เพียงชัว่ คราว ตนเองสามารถช่วยดูแลรักษาลูกหรื อจัดการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ ผ่านพ้ นไปได้ แล้ วลูก
จะมีรูปร่ างหน้ าตาและใช้ ชีวิตในสังคมได้ ดีขึน้ เรื่ อยๆ บิดามารดาคิดเปรี ยบเทียบว่าลูกของตนเองมี
ระดับความรุ นแรงปากแหว่งเพดานโหว่และขนาดรอยแผลเป็ นบนใบหน้ าน้ อยกว่าผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่คนอื่น และคิดว่ายังมีญาติหรื อคนอื่นอีกมากที่เป็ นปากแหว่งเพดานโหว่เหมือนลูก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บิดามารดาเชื่อมัน่ ในโครงการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ว่ามีทงแพทย์
ั้
เฉพาะทาง เครื่ องมือ
ทันสมัย และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาล สามาถช่วยรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกได้
มารดาของบัวอายุ 47 ปี “แม่ ก็เสี ยใจนิ ดนึ ง แต่ค่อยๆ ปรับตัว ทํ าใจ เห็นตอนแรกเกิ ด
ร้ องไห้ทุกวันเลยนะเพราะอยู่ด้วยกัน เวลาป้ อนนมหรื อทํ าอะไร ก็คิดว่าลูกจะสวยไหมนะ สวยเหมื อน
คนอื น่ ไหม พอมาหาคุณหมอ ก็ค่อยๆ ทําใจได้ตลอดเวลา ตอนนีภ้ ูมิใจแล้ว”
กรณีศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที่ตน
เชื่อว่ามีความสําเร็ จอย่างที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ เกิดขึ ้นตามมา การปรับทัศนคติด้านลบต่อรูปต่อภาพลักษณ์ของ
กรณีศึกษา เช่น ใบหน้ าไม่ดึงดูดใจเพื่อนต่างเพศ ใบหน้ าไม่สวยหรื อไม่หล่อ เป็ นต้ น โดยบิดามารดา
เชื่อว่าทุกอย่างแก้ ไขได้ และดูแลลูกอย่างดีที่สุดทังการอบรมเลี
้
้ยงดู รักษาพยาบาล และการใช้ ชีวิตใน
โรงเรี ยน สอนลูกคิดเปรี ยบเทียบว่าคนอื่นพิการรุนแรงกว่าหรื อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่น การเข้ า
รับรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยแก้ ไขความผิดปกติหรื อปั ญหาสุขภาพได้ ทําให้ ผลการรักษาในปั จจุบนั ดีขึ ้น
กว่าในอดีต คิดยอมรับตนเองตามจริ ง และได้ รับการยอมรับความสามารถจากคนอื่น เช่น กีฬา การ
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เรี ยน เป็ นต้ น มารดา สอนอดทน วางเฉยเมื่อโดนล้ อเลียน ฝึ กความกล้ าแสดงออกกับคนอื่น และคอย
ชื่ นชมลูก วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านจึงได้ รับการถ่ายทอดวิธีมองโลกในแง่ดีจากบิดา จน
ยอมรับตนเองตามจริ ง แล้ วพยายามฝึ กพูดให้ ชดั หรื อดูแลสุขภาพตามคําแนะนําของบิดามารดา
ส่วนวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้ วยตนเองโดยคิดว่า
รอยแผลเป็ นของตนเองไม่เห็นเด่นชัดเหมือนคนอื่น คิดว่าปากแหว่งเพดานโหว่ช่วยพิสจู น์ตนเองว่ามี
ความรู้ความสามารถและตัดสินใจแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง เช่น ความสามารถทางกีฬา การเลือก
คบเพื่อน เป็ นต้ น ซึ่งครอบครัวหรื อเพื่อนให้ การยอมรับ ทําให้ วยั รุ่ นมองเห็นภาพลักษณ์ทางกายของ
ตนเองดีขึ ้นและพยายามปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ปากแหว่งเพดานโหว่ยงั ทําให้ ตนเองได้ เข้ ารับ
การจัดฟั นที่นิยมในกลุม่ วัยรุ่นทันสมัยและไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยจํานวนมากเหมือนคนอื่น
อ้ นอายุ 12 ปี “ไม่ใช่สิ่งน่าอาย บางคนเค้าก็มี ไม่เห็นต้องอาย แผลที ่หน้ามากกว่าเราอี ก
เป็ นปานอะไรน่ะ”
มิน้ ต์ อายุ 15 ปี “เป็ นธรรมดา และยอมรับความเป็ นจริ ง ค่ะ ว่าเกิ ดมาเป็ นอย่ างนี ้ก็ไ ม่
เป็ นไรค่ะ อย่ามาน้อยใจว่าเราเป็ นเพราะอะไรนะ ไม่จําเป็ น เราก็ทําใจว่าเราเป็ นอย่างนี ้มนั ก็ดีได้จดั ฟั น
ฟรี ด้วย (หัวเราะ) ไม่ต้องเสี ยเงิ น เพื ่อนบางคนอยากจัดฟั นแต่แพงไม่มีเงิ นค่ะ มันทันสมัย อิ นเทรนด์
เห็นในเมื องเค้าจัดกันเยอะค่ะ”
ฟลุ๊คอายุ 13 ปี “ไม่ต้องคิ ดอะไรมากนะครับ ในเมื ่อเราเป็ นแล้ว ยอมรับในสิ่ งที ่เป็ น และ
ไม่ ต้องคิ ดอะไรในสิ่ งที ่คนอื ่นพูดนะครับ เคยกลัวว่าเค้าอาจจะไม่ยอมรับตรงที ่เราเป็ นปากแหว่งอะไร
อย่างนีน้ ะครับ ตอนนี ไ้ ม่ค่อยกลัวอะไรแล้ว แต่ก็มีบา้ งนิ ดๆ ครับ”
บัวอายุ 13 ปี “ตอนนัน้ คิ ดว่าคนอื ่นสวยกว่า มี แต่คนน่ารัก น้อยใจค่ะ ตอนนี ้บอกได้เต็ม
ปากว่าเป็ นมาตัง้ แต่เกิ ดแล้วค่ะ เป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ ไม่อายแล้ว (ยิ้ ม)”
กรณี ศึกษาที่คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูงพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ตราบใดที่ตน
เชื่อว่ามีความสําเร็ จอย่างที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ เกิดขึ ้นตามมา การปรับทัศนคติด้านลบต่อรูปต่อภาพลักษณ์
ของตนเอง เช่น ใบหน้ าไม่ดึงดูดใจเพื่อนต่างเพศ ใบหน้ าไม่สวยหรื อไม่หล่อ เป็ นต้ น โดยบิดามารดา
เชื่อว่าทุกอย่างแก้ ไขได้ และดูแลลูกอย่างดีที่สุดทังการอบรมเลี
้
้ยงดู รักษาพยาบาล และการใช้ ชีวิตใน
โรงเรี ยน สอนคิดเปรี ยบเทียบว่าคนอื่นพิการรุ นแรงกว่า และมีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่คนอื่น วัยรุ่ น
เชื่อมัน่ ว่าการเข้ ารับรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยแก้ ไขความผิดปกติหรื อปั ญหาสุขภาพได้ ซึ่งผลการรักษา
ในปั จจุบนั ดีขึน้ กว่าในอดีตและดีกว่าคนพิการอื่ น คิดยอมรั บตนเองตามจริ ง และได้ รับการยอมรั บ
ความสามารถจากคนอื่น เช่น กีฬา การเรี ยน เป็ นต้ น
ในทางตรงกันข้ าม บิดามารดาของวัยรุ่ นที่คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าคิดว่าปากแหว่ง
เพดานโหว่เป็ น “ความผิดปกติ” ที่แตกต่างจากคนปกติทวั่ ไป และเป็ น “ปมด้ อย” รูปลักษณ์และการใช้

238
ชีวิตในสังคมของลูก บิดามารดายังคิดต่อลูกปากแหว่งเพดานโหว่ เช่น ลูกอับอายที่หน้ าตาไม่เหมือน
เพื่อน ไม่มนั่ ใจในการพูด ไม่กล้ าเข้ าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในโรงเรี ยน โดนเพื่อนล้ อเลียน คบเพื่อนเกเร
เป็ นต้ น และเกี่ ย วกับ การรั ก ษาปากแหว่ ง เพดานโหว่ เช่ น เสี ย เวลานาน เสี ย ค่า ใช้ จ่า ยในการมา
โรงพยาบาลบ่อย แบกรั บภาระหารายได้ เ พี ยงคนเดี ยว เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ บิดามารดาจึง นํ าหลัก
ศีลธรรมและการเปรี ยบเทียบทางสังคมมาช่วยให้ ตนเองมองโลกในแง่ดีมากขึ ้น เช่น คิดว่าเมื่อเกิดมา
เป็ นลูกของตนเองแล้ วต้ องเลี ้ยงดูต่อไปตามศีลธรรม คิดว่าเป็ นโชคดีกว่าคนอื่นที่ได้ เข้ าร่ วมโครงการ
รักษาปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี คิดว่ามีคนอื่นที่พิการหรื อผิดปกติมากกว่าลูก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ลุง
เขยของบอลคาดหวังเกิดจริ งว่าผลการรักษาจะทําให้ วยั รุ่ นกลับคืนสู่ภาวะสุขภาพปกติสมบูรณ์ ส่วน
บิดาของปาล์ มกับบิดาของนัดยังรู้ สึกตึงเครี ยดและซึมเศร้ าจนถึ งปั จจุบนั และยังคงตีตราลูกว่ามี
“ความผิดปกติ” และ “ปมด้ อย” ด้ วยการพูดยํา้ และเลี่ยงคําว่า “ปากแหว่งเพดานโหว่ตลอดการ
สัมภาษณ์ สัง่ ให้ ลูกเชื่อฟั งและทําตามบิดากับแพทย์อย่างเคร่ งครัด ทําให้ วยั รุ่ นกลุ่มนี ้คิดว่าตนเองมี
ปมด้ อยจากปากแหว่งเพดานโหว่และมองโลกในแง่ร้ายต่อรู ปลักษณ์ของ เช่น ใบหน้ าไม่ดงึ ดูดใจเพื่อน
ต่างเพศ ไม่สวยหรื อไม่หล่อเหมือนคนอื่น เป็ นต้ น
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ผสานวิธีวิจยั ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ดําเนินการตามลําดับ 3
ระยะ (three-phase sequential mixed methods design)เรื่ องลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทาง
สังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว โดยวัยรุ่นกลุ่มนี ้ได้ รับการ
เย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่และไม่มีกลุ่มอาการร่วมด้ วย (non-syndromic cleft lip and cleft palate)
วัตถุประสงค์การวิจยั ครัง้ นี ้มี 6 ข้ อ ได้ แก่
1. เพื่อทําการตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมอง
ของวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน
2. เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคม ที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย และขนาดอิ ท ธิ พ ลของปั จจั ย เชิ ง เหตุ ลั ก ษณะทางจิ ต
ประสบการณ์ ท างสัง คม และคุณ ภาพชี วิ ตด้ านสุขภาพในวัย รุ่ น ที่ มี ประเภทปากแหว่ ง เพดานโหว่
แตกต่างกัน
5. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทาง
ชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน
6. เพื่อค้ นหากระบวนการที่นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ภายใต้ บริ บทสังคม
วัฒนธรรมไทยและระบบบริ การทางการแพทย์
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั นี ้คือ
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 18 คนที่มารับการรักษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 6 คน
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 221 คนที่มารับการรักษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟั นของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่คดั เลื อกกรณีศึกษาจากระยะที่ 2ด้ วยคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
กลุม่ สูง (เปอร์ เซนไทล์ที่ 80-100) จํานวน 4 คนและคะแนนคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพกลุ่มตํ่า (เปอร์ เซน
ไทล์ที่ 1-20) จํานวน 4 คนและผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่จํานวน 8 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วย 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูล
พื น้ ฐานของวัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่ และตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึกษา
ประกอบด้ วย ตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตัวแปรการมองโลกในแง่ดี ตัวแปรความหยุ่นตัว ตัวแปร
การรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ตัวแปรการสนับสนุนทางสัง คมจากบิดา
มารดา ตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน และตัวแปรการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยวัยรุ่ นโดยแบบวัดในการวิจยั ครัง้ นี ้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายใน
แบบแอลฟ่ าทังฉบั
้ บที่นํามาใช้ เก็บข้ อมูลจริง มีคา่ ระหว่าง .763 -.896
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
และผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้วิจยั ได้ รับการอนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และการอนุเคราะห์อย่างเป็ นทางการให้ เก็บ
ข้ อ มูล วิ จัย จากคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุก แห่ง ก่อ นเริ่ ม ต้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล งานวิ จัย
ตลอดจน ได้ รับการลงนามในใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั จากผู้ปกครองของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ทุกคน การวิจยั นี ้เก็บรวมรวมข้ อมูลใน 3 ช่วงเวลา ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2553
การวิจยั ระยะที่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ซึ่งการ
วิจยั ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิ ดขึน้ ระหว่าง 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555
การวิจยั ระยะที่ 3 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน ถึงวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2555

คือ

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ผสานวิธีวิจยั ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพครัง้ นี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลเชิงคุณภาพ (content analysis)
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การวิจยั ระยะที่ 2 ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลสถิติสําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วยค่าสถิติได้ แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง สําหรั บ
วิเ คราะห์ วัตถุประสงค์ การวิ จัยได้ แ ก่ ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS/PC for Window การวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (structural equation models for
latent variable) และการวิเคราะห์พหุกลุ่ม (multiple group analysis) โดยใช้ โปรแกรม LISREL
Version 8.72
การวิจยั ระยะที่ 3 ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดทางด้ านมานุษยวิทยาการแพทย์เรื่ องการประกอบสร้ าง
ความเจ็บป่ วยทางสังคม (social constructionism) และแนวคิดสังคมวิทยากลุ่มปฏิสงั สรรค์เชิง
สัญลักษณ์ (symbolic interactionism) ในการอธิบายกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (socialization)
ซึ่งผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ภาพรวมของผลการวิจยั ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 มาประกอบเข้ าด้ วยกันเพื่อมุ่งหา
คําตอบให้ วตั ถุประสงค์หลักของการวิจยั
ในบทนี ้ ผู้วิจยั ขอนําเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั ตามลําดับ
ดังต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
1.3 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 3
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
2.3 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 3
2.4 อภิปรายวิธีวิจยั ผสานวิธี
3. ข้ อจํากัดการวิจยั
4. ข้ อเสนอแนะ
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1. สรุ ปผลการวิจัย
ผู้วจิ ยั ขอนําเสนอการสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั โดยเรี ยงตามลําดับ
จากการวิจยั ระยะที่ 1-3 ดังนี ้
1.1 สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นผลการวิจยั เชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อ
ทําการตีความการให้ ความหมายที่ ซับซ้ อนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ตามมุมมองของวัยรุ่ นที่ มี
ประเภทปากแหว่ง เพดานโหว่แ ตกต่างกัน ค้ นพบว่า วัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่ให้ ความหมายของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ ด้ วยมุมมองที่หลากหลายตามประเภทปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านและ
ด้ านเดียวและประสบการณ์ทางตรงในบริ บทสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละคน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน
และการรักษาพยาบาล เป็ นต้ น ผู้วิจยั วิเคราะห์เนื ้อหาจากข้ อมูลความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์
ของวัยรุ่ นได้ ความหมายคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพ ว่าหมายถึง การที่วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่รับรู้
ระดับการทําหน้ าที่ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ว่าเกิดขึ ้นบ่อยมากน้ อยเพียงใดในชีวิตประจําวันของ
ตนเองภายใต้ บริ บททางสังคมช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการแสดง
อาการ ด้ านการทํ าหน้ าที่ของร่ างกาย ด้ านความรู้ สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และด้ านการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม โดยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ประเมินความผิดปกติและสมรรถภาพการทํ า
หน้ าที่ของอวัยวะในช่องปากและร่างกายทัว่ ไปตามสภาพร่างกายที่แสดงออกมา ส่วนจิตใจและสังคม
นัน้ วัยรุ่ นประเมินความพึงพอใจเกี่ ยวกับสุขภาพของตนเองตามความรู้ สึกส่วนตัวและประสบการณ์
ทางสังคมที่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคล คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ 4
ด้ านในการวิจยั ระยะที่ 1 (ตาราง 11 หน้ า 117) มีรายละเอียดดังนี ้
1) ด้ า นการแสดงอาการ หมายถึ ง ความถี่ ข องอาการเจ็ บ ป่ วยและความผิ ด ปกติ
ภายในช่องปาก ได้ แก่ ความเจ็บปวด การมีกลิ่นปาก และการมีเลือดออก
2) ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย หมายถึงความสามารถในการทําหน้ าที่ของอวัยวะ
ในช่องปาก ได้ แก่ การเคี ้ยวกลืน การดูดนํ ้า การพูดออกเสียง การหายใจทางปาก การใช้ งานใบหน้ า
และช่องปากในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน
3) ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ หมายถึงความรู้สึกทางบวกหรื อทาง
ลบที่มีตอ่ อาการผิดปกติและการทําหน้ าที่ของร่างกาย
4) ด้ านการมี ปฏิ สมั พันธ์ ทางสังคม หมายถึง การที่วัยรุ่ นมีความพึงพอใจเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมและการมีสมั พันธภาพกับผู้อื่นในโรงเรี ยนและสังคม
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จากนิยามคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในงานวิจยั คุณภาพ
ข้ างต้ น ผู้วิจยั นํามาเป็ นนิยามปฏิบตั ิการของการพัฒนาข้ อคําถามแบบวัดของตัวแปรตามในงานวิจยั
ระยะที่ 2 คือ ตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
1.2 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั ขอนําเสนอสรุ ปผลการระยะที่ 2 ด้ วยผลการวิจยั เชิงปริ มาณตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั ที่ 2-5 ดังนี ้
1) สรุ ปผลของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่ อพัฒนาเครื่ องมื อวัดคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพ ที่ประกอบด้ วยข้ อความ 21 ข้ อ สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
แสดงอาการการทําหน้ าที่ของร่างกายความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คมซึ่ง พบว่า โมเดลการวัดคุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมีความกลมกลื นกับข้ อมูล เชิงประจักษ์
(ตาราง 20 หน้ า 137-138) โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 404.67, df=183 (p<.01), RMSEA= .07,
SRMR= .07, TLI= .96, CFI= .97 และ CAICModel< CAICSaturatedสรุปได้ ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 1 ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมี 4 องค์ประกอบ โดยมีความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง(ค่า
CR อยู่ระหว่าง 0.71-0.87) ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (ค่า AVE อยู่ระหว่าง 0.34-0.58) และความ
เที่ยงตรงเชิงจําแนก (ผลต่างของไคสแควร์ เท่ากับ 565.46 และผลต่างขององศาอิสระเท่ากับ 6) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01(ตาราง 21 หน้ า 147)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิต
ด้ า นสุ ข ภาพ แสดงความเที่ ย งตรงเชิ ง ยื น ยั น อัน ดับ ที่ 2 ว่ า องค์ ป ระกอบอัน ดับ ที่ 1 ของทัง้
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การแสดงอาการการทําหน้ าที่ของร่ างกายความรู้ สึกเกี่ยวกับสถานภาพทาง
สุข ภาพ และการมี ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม สามารถรวมกัน เป็ นองค์ ป ระกอบเดี ย วได้ อ ย่ า งมี ค วาม
เที่ยงตรง ซึ่งพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (ตาราง 23 หน้ า 151) โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 433.19, df=185
(p<.01), RMSEA= .07, SRMR= .07, TLI= .96, CFI= .96 และ CAICModel< CAICSaturated โดยมีความ
เชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง(ค่า CR เท่ากับ 0.95) และความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (ค่า AVE เท่ากับ 0.51)
(ตาราง 24 หน้ า 153)
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2) สรุปผลของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะ
ทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้ องของแบบจําลองปั จจัยเชิง
เหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมจํานวน 221 คนพบว่า รูปแบบ
ของแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมไม่
สอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ (ตาราง 27 หน้ า 159) โดยมี ค่า ไคสแควร์ เ ท่า กับ 315.20,
df=38(p<.00), RMSEA= .18, SRMR= .16, TLI= .69 และ CFI= .79 แสดงว่าแบบจําลองไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงดําเนินการปรับรู ปแบบของแบบจําลองตามแนวคิดทฤษฎี
และผลการวิเคราะห์คา่ นัยสําคัญทางสถิติของขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง ซึ่งผู้วิจยั ยอมให้ ความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กนั ได้
ผลการปรับรู ปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพใน
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมให้ มี ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง ประจักษ์ พบว่า รู ปแบบของ
แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการปรับ (ตาราง 28 หน้ า 163) โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ
56.17, df=39 (p =.03), RMSEA= .04, SRMR= .05, TLI= .98 และ CFI= .99 แสดงว่าแบบจําลองมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยอิทธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลองมีทงสอดคล้
ั้
อง ไม่
สอดคล้ อง และเพิ่มเติมจากสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ผลการศึกษาดังภาพประกอบ 9 (หน้ า 164) พบว่า
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมของวัยรุ่น ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา และการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ส่งผลต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและปั จจัยลักษณะทาง
จิตของวัยรุ่ น ซึ่งได้ แก่ ความหยุ่นตัว การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด และการ
มองโลกในแง่ดี โดยคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก
ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม และได้ รับอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากปั จจัยลักษณะทางจิต
3) สรุปผลของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและขนาดอิทธิพล
ของปั จจัยเชิงเหตุลกั ษณะทางจิต ประสบการณ์ทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ นที่มี
ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่แตกต่างกัน
จากสมมติ ฐ านวิ จัย ที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความเท่ า เที ย มกัน ของ
แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวจํานวน 157 คน
และกลุ่ม วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ส องด้ านจํ านวน 64 คนพบว่า รู ปแบบของแบบจํ าลองมี ความ
เท่า กัน เมื่ อ ไม่มี ก ารกํ า หนดเงื่ อ นไขให้ แ บบจํ า ลองของทัง้ สองกลุ่ม อย่ า งสอดคล้ องกับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ซึง่ แบบจําลองทังสองกลุ
้
่มย่อยมีความเท่าเทียมกันของการวัดตัวแปรแฝงทุกตัว แต่พบความ

245
แตกต่างของอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง 2 อิทธิพล (ตาราง 32 หน้ า 176) ได้ แก่ อิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีระหว่างสองกลุ่มย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01และอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งการรั บ รู้ ความสามารถของตนในการจัด การ
ความเครี ยดที่มีต่อการมองโลกในแง่ดี ระหว่างสองกลุ่มย่อยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ตาราง 35-36 หน้ า 182-183) โดยที่คา่ อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
ที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียว และค่าอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดที่มีตอ่
การมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ าน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองระหว่างกลุ่มวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน (ตาราง 33 หน้ า 179)
พบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปรคือ 1)
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น และ 2) ค่าเฉลี่ยตัวแปร
แฝงการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว และ 3) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของค่าพารามิเตอร์ ในแบบจําลอง
ระหว่างสองกลุ่ม พบว่า รู ปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่สองกลุ่มมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ภายหลังทดสอบความเท่าเทียม
กันทังโครงสร้
้
างความสัมพันธ์และค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝง (ตาราง 34 หน้ า 180) โดยมีคา่ ไคสแควร์
เท่ากับ 114.16, df=81 (p <.00), RMSEA= .06, SRMR= .07, TLI= .96, CFI= .97 และ
CAICmodel<CAICsaturated แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (ภาพประกอบ
10 หน้ า 181) และค่าพารามิเตอร์ บางตัวในแบบจําลองระหว่างสองกลุม่ มีคา่ ไม่เท่าเทียมกัน
4) สรุปผลของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 5 เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่างกัน
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพของวัย รุ่ น ปากแหว่ ง
เพดานโหว่ที่มีเพศและระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกัน (ตาราง 40 หน้ า 188) ผู้วิจยั ไม่พบว่า
มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับระดับเศรษฐกิจของครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ใ นกลุ่มรวม และไม่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง เพดานโหว่เพศหญิ งเป็ นผู้ที่ มี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างจากวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่
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พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกันเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 คือ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้
ครอบครั วแต่ล ะเดื อนตัง้ แต่ 10,001 บาทขึน้ ไปต่อจํ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 2-4 คน เป็ นผู้ที่ มี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มีรายได้ ครอบครัวแต่ละเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 5-10 คน (ตาราง 41 หน้ า 189)
ผู้วิจัยพิจ ารณาว่าระดับเศรษฐกิจ ของครอบครัวประกอบด้ วยระดับรายได้ ของ
ครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัว จึงวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ของครอบครัวและจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน(ตาราง 43
หน้ า 191) ผู้วิจยั ไม่พบว่ามีปฏิสมั พันธ์ระหว่างรายได้ ครอบครัวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุ่มรวม และไม่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างจากวัยรุ่ นที่ มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน แต่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวตังแต่
้
10,001 บาทขึ ้นไปเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มีรายได้ ครอบครัวตํ่ากว่า 10,000
บาทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
1.3 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
ผู้วิจัยได้ ผ่านการเก็ บรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อมูล จากการวิ จัยระยะที่ 1-2 จน
นํามาสู่การวิจยั ระยะที่ 3 (ภาพประกอบ 11 หน้ า 214) ซึ่งศึกษาข้ อมูลรายละเอียดเชิงลึกของวัยรุ่ น
ปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มเติมจากปั จจัยเชิงเหตุในแบบจําลอง สรุ ปข้ อค้ นพบเป็ น 3 ประเด็นสําคัญ
ดังนี ้
1) ผลยืนยันตามการวิจยั ระยะที่ 2
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 3 ถือเป็ นการตรวจสอบสามเส้ าแบบต่างวิธี
วิจยั (methodology triangulation) กับวิธีการวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ 2 ซึ่งผู้วิจยั ค้ นพบว่ามีผลวิจยั ที่
สอดคล้ องกันอยู่ 3 ข้ อค้ นพบ คือ
1.1) ประสบการณ์ทางสังคม ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
และการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ส่งผลต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
และลักษณะทางจิตของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมจากบิดามารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นส่งผลทางตรง
ต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน อีกทัง้ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการยอมรับทาง
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สังคมจากเพื่ อนส่งผลทางตรงต่อลักษณะทางจิตที่ สําคัญ และส่ง ผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่น ซึง่ ผลยืนยันสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบจากกรณีศกึ ษาในงานวิจยั ระยะที่ 3 ว่าวัยรุ่ นปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ไ ด้ รั บการถ่ ายทอดทางสัง คมจากกลุ่ม ตัว แทนทางสัง คม ได้ แก่ บิดามารดาและ
บุคลากรทางการแพทย์มาตังแต่
้ กําเนิดจนถึงช่วงวัยรุ่น บิดามารดาสนับสนุนลูกเข้ ารับการรักษาปาก
แหว่งเพดานโหว่อย่างต่อเนื่ องและใช้ ชีวิตร่ วมกับเพื่อนในโรงเรี ยน โดยเฉพาะลูกที่ มีความผิดปกติ
เด่น ชัดหรื อปากแหว่ง เพดานโหว่ส องด้ าน บิดามารดาให้ ความรั กเอาใจใส่ อบรมสั่ง สอนตักเตื อน
สนับสนุนการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ คําปรึ กษาวิธีจดั การความเครี ยด เช่น โดนนักเรี ยนคนอื่น
ล้ อเลียน การคบเพื่อน เป็ นต้ น และช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยหรื อวัตถุสิ่งของ
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 พบว่า
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองระหว่างกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น และค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดาที่กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียว ซึ่งงานวิจยั ระยะที่ 3 ช่วยยืนยันว่า การพบปะและสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ ทําให้
วัยรุ่ นได้ มีโอกาสแก้ ไขความผิดปกติบนใบหน้ าและการพูด ทําให้ บิดามารดาและวัยรุ่ นพึงพอใจต่อ
ผลการรักษาที่ดีขึ ้น ซึง่ บุคลากรทางการแพทย์พดู อธิบาย พูดให้ กําลังใจ และดูแลรักษาพยาบาลอย่างดี
นอกจากนี ้ วัยรุ่ น ได้ พบปะพูดคุย ปรึ กษา แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กับผู้ป่วยและครอบครั วอื่ น สิ่ง
เหล่านี ้อาจทําให้ วยั รุ่ นมัน่ ใจในการเข้ าสังคมกับเพื่อนๆ ซึ่งมีส่วนทําให้ ได้ รับการยอมรับจากเพื่อนมาก
ขึ ้น โดยบุคลากรทางการแพทย์หมัน่ ซักถามและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกับวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ านและบิดามารดา ซึ่งมีหลายขันตอนการรั
้
กษาและนัดพบแพทย์เป็ นประจํา อาจช่วย
ให้ วัยรุ่ นกลับคืนสู่สุขภาพปกติได้ ดีขึน้ และบิดามารดารับรู้ แนวทางสนับสนุนลูกที่ถูกต้ องเหมาะสม
ดังนัน้ ผลการวิจยั ระยะที่ 2 และ 3 จึงสอดคล้ องกันว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการ
สื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ขึ ้นอยู่กบั ประเภทปากแหว่ง
เพดานโหว่และเป็ นปั จจัยเชิงเหตุของการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
1.2) ประสบการณ์ ทางสังคมและลักษณะทางจิตมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพ
จากการวิจยั ที่ 2 ในวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ แ ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา และการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น ส่งผลต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและปั จจัยลักษณะทาง
จิตของวัยรุ่น ซึ่งได้ แก่ ความหยุ่นตัว การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด และการ
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มองโลกในแง่ดี โดยคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก
ปั จจัยสิ่งแวดล้ อม และอิทธิ พลทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากปั จจัยลักษณะทางจิต กล่าวคือ ลักษณะ
ทางจิตที่สําคัญส่งผลทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดี และส่งผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่นผ่านทางการมองโลกในแง่ดี ซึง่ ผลยืนยันกับข้ อค้ นพบจากกรณีศกึ ษาในงานวิจยั ระยะที่ 3 ว่า
บิดามารดาช่วยปลูกฝั งความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ กับลูกผ่านทางปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว ช่วยกล่อมเกลาวัยรุ่ นให้ ปรับตัวทางจิตใจ
ต่อผลกระทบทางลบจากปากแหว่งเพดานโหว่ ทําใจยอมรับความเป็ นจริ ง จิตใจเข้ มแข็ง มีวิธีคิดท้ า
ทายต่อปั ญหาอุปสรรคต่างๆ โดยคาดหวังผลดีที่เกิดขึ ้นตามมาในอนาคต และมัน่ ใจในความสามารถ
จัดการความเครี ยดหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ยวกับปากแหว่ง เพดานโหว่ของตนเองภายใต้ ส ถานการณ์
ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมได้ จนวัยรุ่ นสามารถดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองและใช้ ชีวิตร่วมกับ
คนอื่นอย่างปกติสขุ
ในขณะที่ บิดามารดาที่ แตกแยกหรื อมี รายได้ น้ อยต้ องแบกภาระการ
อบรมเลี ย้ งดูลู ก ปากแหว่ง เพดานโหว่ ทํ า ให้ บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ป กครองถ่ า ยทอดทางสัง คมได้ ไ ม่
เหมาะสมและมีสมั พันธภาพไม่ดีในครอบครัว อีกทัง้ บิดามารดาประสบปั ญหาในการพาลูกไปเข้ ารับ
การรั กษาปากแหว่งเพดานโหว่ให้ ได้ ต่อเนื่อง ทําให้ วัยรุ่ นยังคงมีความผิดปกติบนใบหน้ าหรื อพูดชัด
น้ อยกว่า คิดมองโลกในแง่ดีน้อย ปรับตัวทางจิตได้ น้อยกว่า มัน่ ใจในตนเองน้ อยกว่า และหลีกเลี่ยงการ
เข้ าร่วมกิจกรรมในโรงเรี ยน จนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า โดยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
มีความผิดปกติไม่เด่นชัดจึงเชื่อมัน่ ว่าสามารถจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยตนเอง แต่วยั รุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมักแสวงหาการสนับสนุนจากบิดามารดาและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
กรณี ศึกษาทุกคนที่ มี ค วามผิ ดปกติเ ด่นชัด บนใบหน้ า และพูดไม่ชัดเคยถูกนัก เรี ยนคนอื่ นล้ อ เลี ย น
บ่อยครัง้ ตังแต่
้ ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยนส่งผลต่อ
ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่ น เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ถูกกระทํา
เป็ นผู้กระทํา ถูกแปลกแยกจากสังคม แสวงหาการปกป้องคุ้มครอง เป็ นต้ น
2) ผลเพิ่มเติมจากการวิจยั ระยะที่ 1 และ 2
ผู้ วิ จั ย ค้ นพบว่ า ผลการวิ จั ย ระยะที่ 3 มี ตัว แปรเพิ่ ม เติ ม จากการทบทวน
วรรณกรรมและผลวิจยั ในระยะก่อนหน้ า ซึ่งช่วยให้ อธิบายได้ ครอบคลุมมากขึ ้น (comprehensive)
และนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะในงานวิจยั ต่อไป ผลวิจยั เพิ่มเติมมี 2 ข้ อค้ นพบ คือ
2.1) ตัวแปรการอบรมเลี ้ยงดูเป็ นปั จจัยเชิงเหตุเพิ่มเติมของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
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จากผลการวิจยั ของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 ในการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่า
ปั จ จัย สภาพแวดล้ อมที่ สํ าคัญ ได้ แ ก่ การสนับสนุน ทางสัง คมจากบิดามารดา การสื่ อสารระหว่า ง
บุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยวัยรุ่ น และการยอมรับทางสังคมจากเพื่ อน เป็ นปั จจัยเชิงเหตุของ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ ซึ่งภายใต้ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาต่อวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในระยะ
งานวิจยั ก่อนหน้ านัน้ ผู้วิจยั ค้ นพบเพิ่มเติมในงานวิจยั ระยะที่ 3 ถึงรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูที่เหมาะสม
ในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว โดยบิดามารดาถ่ายทอดความคิด ความรู้ สึก และ
พฤติกรรมของตนเองไปสูล่ กู ในรูปแบบของการอบรมเลี ้ยงดูผสมผสานทัง้ การแสดงความรักและหวังดี
ดูแ ลเอาใจใส่ ใ กล้ ชิ ด เป็ นที่ ป รึ ก ษาได้ เ สมอ พู ด คุย รั บ ฟั ง ด้ ว ยเหตุผ ล เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี และนํ า
หลัก ธรรมมาประยุก ต์ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ช่ ว ยพัฒ นาให้ วัย รุ่ น มี ลัก ษณะจิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม จนใช้ ชีวิตร่ วมกับคนอื่ นในสังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพสูง ในทางตรงกันข้ าม
รู ปแบบการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดาที่เ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ ดี
ได้ แก่ บิดามารดาเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่อย่างปกป้องคุ้มครอง สงสารเวทนาปมด้ อยจากปาก
แหว่งเพดานโหว่ ควบคุม เข้ มงวด ใช้ อารมณ์ ลงโทษ และปล่อยปละละเลย โดยพบได้ ในครอบครั ว
รายได้ น้อยหรื อครอบครั วแตกแยก ดังนัน้ การอบรมเลี ้ยงดูของบิดามารดาจึงอาจเป็ นปั จจัยเชิงเหตุ
เพิ่มเติมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ตอ่ ไป
2.2) ตัวแปรการปรับตัวของบิดามารดาต่อปากแหว่งเพดานโหว่ และตัวแปร
สภาพสังคมของครอบครัวเป็ นปั จจัยเงื่อนไขเพิ่มเติมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่
จากการวิจยั ระยะที่ 3 ผู้วิจยั ค้ นพบเพิ่มเติมว่า กรณีศกึ ษาได้ รับการอบรม
เลีย้ งดูจ ากบิดามารดาหรื อผู้ปกครองแตกต่างกันไปตามเงื่ อนไข 2 ปั จจัย คือ การปรั บตัวของบิดา
มารดาต่อปากแหว่งเพดานโหว่ และสภาพทางสังคมของครอบครัว ในบิดามารดาที่ทําใจยอมรับลูก
ปากแหว่งเพดานโหว่และมีทศั นคติที่ดีตอ่ ปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถปรับตัวทางจิตใจ อบรมเลี ้ยงดู
ลูกอย่างเหมาะสมทังการรั
้
กษาพยาบาลและการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนได้ ดี ทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีได้ ในขณะที่ บิดามารดาที่ปรับตัวได้ ไม่ดีตอ่ ปากแหว่งเพดานโหว่ทํา
ให้ สภาพทางสังคมของครอบครัวไม่ดีด้วย เช่น ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวตึงเครี ยด เป็ นต้ น ส่งผล
ต่อสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว ภาระการอบรมเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ และวัยรุ่น
รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง ดังนัน้ การปรับตัวต่อปากแหว่งเพดานโหว่โหว่ของบิดามารดาและสภาพ
ทางสังคมของครอบครัวอาจเป็ นปั จจัยเงื่อนไขของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัว ทําให้
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากน้ อยแตกต่างกัน
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3) ผลเชิงลึกของกระบวนการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
ผลวิจยั ระยะที่ 3 สามารถช่วยอธิ บายเชิงลึก (in-depthexplanation) ของกระบวนการนําไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ได้ 2 ข้ อ
ค้ นพบ คือ
3.1) แนวทางพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ในการวิจยั ระยะที่ 2 ผลการวิจยั ของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 พบความ
แตกต่างของอิทธิ พลระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ2
อิทธิพลได้ แก่อิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีระหว่าง
สองกลุม่ ย่อยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (ค่าอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่ม
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว) และอิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีระหว่างสองกลุ่มย่อย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ค่าอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดที่มีตอ่ การมองโลก
ในแง่ดีของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน)
และผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ด้านเดียวและกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการมองโลกในแง่
ดีของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากข้ อค้ นพบในการวิจยั ระยะที่ 3 ผู้วิจยั สามารถอธิบายขยายผลวิจยั
ข้ างต้ นได้ ว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เข้ าสู่ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ แรกเกิด โดยสังคมไทย
ถือว่าเป็ นโรคและความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นมาจากการละเมิดศีลธรรมหรื อบาปกรรม ทําให้ วยั รุ่ นและบิดา
มารดากรณี ศึกษาถูกสังคมลงโทษด้ วยการตีตราให้ เป็ นคนผิดปกติที่แตกต่างจากคนอื่นทัว่ ไป บิดา
มารดาจึงพยายามปรับวิธีคิดหรื อมุมมองของตนเองและลูกต่อผลกระทบจากปากแหว่งเพดานโหว่ที่
เกิดขึ ้น เพื่อดํารงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและยังใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ โดย
บิดามารดาของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านช่วยสนับสนุนทางสังคมให้ ลกู อย่างเต็มที่ ทังทาง
้
อารมณ์ อบรมสัง่ สอน และวัตถุสิ่งของ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตนเป็ นแบบอย่างของผู้มองโลกในแง่ดี ส่วน
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวสามารถจัดการความเครี ยดจากผลกระทบทางลบของปากแหว่ง
เพดานโหว่ได้ ด้วยตนเอง อาจมาจากผลกระทบจากปากแหว่งเพดานโหว่น้อยกว่าและถูกตีตราทาง
สังคมให้ แตกต่างจากคนอื่นน้ อยกว่า ซึ่งวัยรุ่นเปลี่ยนจิตใจให้ เข้ มแข็ง แล้ วปรับความคิดของตนเองให้
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มองเห็ นวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาอุปสรรคที่ เ กิ ดขึน้ ฝึ กควบคุม อารมณ์ ท างลบของตนเอง และแสวงหาการ
สนับสนุนจากคนใกล้ ชิด เช่น บิดามารดา กลุม่ เพื่อน ญาติผ้ ใู หญ่ เป็ นต้ น
3.2) รายได้ ของครอบครัวเป็ นเงื่ อนไขสภาพทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการ
ถ่ายทอดในครอบครัว
ในการวิจยั ระยะที่ 2 พบผลการวิจยั ของวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 5 ว่า
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวแตกต่างกันเป็ นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้
ครอบครั ว ตัง้ แต่ 10,001 บาทขึ น้ ไปเป็ นผู้ที่ มี คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพมากกว่ า วัย รุ่ น ที่ มี ร ายได้
ครอบครั วตํ่ ากว่า 10,000 บาท อย่ างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 จากผลวิ จัย ข้ า งต้ น ผู้วิ จัย
สามารถอธิบายด้ วยผลการวิจยั ระยะที่ 3 ได้ ว่า การอบรมเลี ้ยงดูและการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
ตังแต่
้ หลังคลอดเป็ นระยะเวลานานจนถึงวัยรุ่นทําให้ เสียค่าใช้ จา่ ยจํานวนมาก อาจทําให้ ประสบปั ญหา
ของบิดามารดาต้ องทํามาหากินจนสนับสนุนทางสังคมให้ ลูกได้ จํากัด ขาดนัดรักษาปากแหว่งเพดาน
โหว่และไม่ได้ พบปะสื่ อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ วัยรุ่ นกลุ่มนีอ้ าจมี อุปสรรคในการกลับคืนสู่
สุขภาพปกติและมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อลักษณะจิตใจและพฤติกรรมของวัยรุ่ นและ
บิดามารดา เช่น รู้สึกทุกข์ยากในชีวิต มองโลกในแง่ร้ายต่อปากแหว่งเพดานโหว่และผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ ้น เผชิญปั ญหาอุปสรรคมากมายอย่างยากลําบาก เป็ นต้ น ถึงแม้ วา่ ระบบบริ การทางการแพทย์
ในปั จจุบนั พยายามเพิ่มโอกาสให้ ผ้ ูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทุกคนมีสิทธิ เข้ าถึงการรักษาพยาบาล
อย่างเป็ นองค์ รวมมากขึน้ ส่วนครอบครั วรายได้ สูง หรื อมี เงิ นเดือนจากทัง้ บิดาและมารดาสามารถ
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยของกรณีศกึ ษาและให้ การสนับสนุนทางสังคมได้ ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตน

2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพื่อทําการตีความการให้ ความหมายที่ซบั ซ้ อนของคุณภาพ
ชี วิตด้ านสุขภาพ ตามมุม มองของวัยรุ่ นที่ มี ประเภทปากแหว่ง เพดานโหว่แตกต่างกัน ด้ วยงานวิจัย
คุณภาพ ผู้วิจยั ค้ นพบว่า กรณีศกึ ษาอธิบายความหมายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมาจากประสบการณ์
ในชีวิตประจํ าวันของตนเองเช่นมุมมอง “คนใน” โดยมีบริ บททางสังคมที่สําคัญ ได้ แก่ ครอบครั ว
สถานพยาบาล และโรงเรี ยน เหตุการณ์ที่ผ่านมาเช่น การนอนพักฟื น้ ในโรงพยาบาลหลายครัง้ ตังแต่
้
แรกเกิด การโดนล้ อเลียนจากนักเรี ยนคนอื่นที่โรงเรี ยน เป็ นต้ น เป็ นที่มาของแรงกดดันทางจิตใจและ
การใช้ ชีวิต ซึง่ วัยรุ่นพยายามปรับตัวทางจิตและสังคมเพื่อให้ ตนเองเผชิญต่อสถานการณ์ไปได้ และมีสขุ
ภาวะที่ดีทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา วัยรุ่ นแต่ละคนมีวิธีการจัดการปั ญหาความเครี ยดหรื อ
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สถานการณ์กดดันที่แตกต่างกันไป ทําให้ มีการปรับตัวได้ ดีและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีมากน้ อยแตกต่างกัน
ในเหตุการณ์หรื อปั ญหาสุขภาพที่คล้ ายคลึงกัน เช่น พูดออกเสียงไม่ชดั รอยแผลเป็ นบนใบหน้ า เป็ นต้ น
บางคนรับรู้การสนับสนุนให้ กําลังใจจากสังคม เช่น บิดามารดา บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน เป็ นต้ น
ขณะที่บางคนรับรู้ปฏิกิริยาทางลบจากคนรอบข้ าง เช่น ซักถามสงสัย จ้ องมอง เป็ นต้ น เปรี ยบเหมือน
การมองเห็น “เหรี ยญสองด้ าน” จากคนละมุมมองทําให้ แต่ละคนมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ออกมาต่างกัน วัยรุ่นจํานวน 7 คนมีเพื่อนคบหาเป็ นกลุ่มใหญ่แต่วยั รุ่นบางคนอยู่โดดเดี่ยวหรื อมีเพื่อน
น้ อยมาก โดยเฉพาะการคบเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่นจํานวน 5 คนกําลังคบหากับแฟน วัยรุ่ นบางคนเลิกกับ
แฟนไปแล้ ว วัยรุ่นบางคนไม่เคยมีแฟนและกังวลใจต่อรูปลักษณ์ของตนในความคิดเห็นของคนอื่น
ผู้วิจัยค้ นพบว่าคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพมีพหุมิติมากกว่าแค่เพียงมิติด้านใดด้ านหนึ่ง
เช่น ร่ างกาย เป็ นต้ น กล่าวคือ วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่รับรู้ ระดับการทําหน้ าที่ทางร่ างกาย จิตใจ
และสังคม ว่าเกิ ดขึน้ บ่อยมากน้ อยเพี ยงใดในชีวิตประจําวันของตนเองภายใต้ บริ บททางสังคมช่วง
ระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่านมา แบ่ง ออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการแสดงอาการ ด้ านการทํ าหน้ าที่ ของ
ร่างกาย ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม สะท้ อนว่า
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่พิจารณาคุณภาพชีวิตของตนอย่างเป็ นองค์รวม โดยวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ประเมินความผิดปกติและสมรรถภาพการทําหน้ าที่ของทัง้ อวัยวะในช่องปากและร่ างกายทั่วไป
ตามสภาพร่ า งกายที่ แ สดงออกมา และประเมิ น ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ สุข ภาพของตนเองตาม
ความรู้ สึกส่วนตัวและประสบการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล (Chimruang; et al. 2011:
4) ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดปั จจุบนั ขององค์การอนามัยโลกที่เล็งเห็นถึงบทบาทสําคัญของสิ่งแวดล้ อม
ทางสังคมและจิตใจทางบวกของคนพิการในการเอื ้ออํานวยให้ เกิดสุขภาวะที่ดี (MacEntee. 2006: 5)
การรักษาแก้ ไขความผิดปกติบนใบหน้ าหรื อเย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่ อาจเป็ นแค่เพียงส่วนหนึ่งของ
การช่วยเหลือให้ ผ้ ปู ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่มีการทําหน้ าที่ ของร่ างกายได้ ดีขึ ้นหรื อลดความ ทุพพล
ภาพลง เนื่ องจากการมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดียัง ประกอบด้ วยมิ ติด้านอื่ น ร่ วมด้ วยและเป็ นสมดุล ยภาพ
ระหว่างแต่ละมิตขิ องแต่ละบุคคล
ในงานวิจัยระยะที่ 1 ผลวิจัยเชิงคุณ ภาพแล้ วต่อยอดพัฒ นาแบบวัดคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพในงานวิจยั ระยะที่ 2 ด้ วยวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ผู้วิจยั อภิปรายได้ ว่า วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเปิ ด
โอกาสให้ คนอื่นได้ รับฟั งความคิดเห็น ทัศนคติ และเรื่ องราวประสบการณ์ ในชีวิตของเด็ก ตลอดจน
ค้ นพบความสําคัญของปั จจัยทางจิตใจและปั จจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก ดังเช่นงานวิจยั
เกี่ ย วกับ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ านสุข ภาพในเด็ก และวัยรุ่ น ของมาชแมนและโรบิ น สัน (Marchman; &
Robinson. 2007: 93) อีกทัง้ วินเซ็นท์และฮิกกินสัน (Vincent; & Higginson. 2003: 47) ได้ สงั เคราะห์
งานวิจัยเกี่ ยวกับการวัดคุณภาพชี วิตของเด็กและวัยรุ่ น พบว่าปั จจุบนั มี งานวิจัยจํานวนน้ อยที่ เก็ บ
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ข้ อมูลเชิงรายละเอียดลุ่มลึกเกี่ ยวกับผลกระทบของปากแหว่งเพดานโหว่ต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ซึ่งงานวิจยั เชิงคุณภาพสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเช่นนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ไอเซอร์ แมน (Eiserman. 2001: 236)
ศึกษาผลลัพธ์ และการอนุมานเชิงบวกต่อความผิดปกติของใบหน้ าในผู้ใหญ่ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่
เย็บปิ ดแล้ ว พบว่า งานวิจยั เชิงคุณภาพช่วยอธิบายความหลากหลายและซับซ้ อนของประสบการณ์ที่
เกิดขึ ้นกับผู้มีปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ดีกว่าการมองเห็นชีวิตเป็ นเพียงภาพระนาบเดียว การตรวสอบ
ข้ อมูลสามเส้ าจากหลายแหล่งข้ อมูลและการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูลในกระบวนการวิจยั ช่วยทําให้ ข้อค้ นพบมี
คุณค่าและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกกรณีศกึ ษาอย่างเฉพาะเจาะจงในการวิจยั ระยะนี ้ คือ
วัยรุ่ นที่เย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่แล้ ว ไม่มีกลุ่มอาการของโรคอื่นร่ วมด้ วย และเข้ ารับการรักษาทัน
ตกรรมจัดฟั นแห่งเดียวกัน อาจเป็ นข้ อจํากัดของผลวิจยั นี ้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ตระหนักว่าความหมาย
คุณ ภาพชี วิตด้ านสุข ภาพจากมุมมองของวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่และบิดามารดาในงานวิจัยนี ้
สามารถนํามาใช้ ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาวะที่เกิดจากการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ ความ
ทุพพลภาพของร่ างกาย ภาพลักษณ์ที่ผิดปกติแตกต่างจากคนอื่น และการใช้ ชีวิตร่ วมกับคนอื่น ซึ่งจะ
ให้ ผลประเมินได้ ตรงตามความเป็ นจริ งของผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ตอ่ ไป
2.2 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2
ผู้วิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2-5 ดังนี ้
1) จากวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 2 เพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
ในการวิจยั ระยะที่ 2ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือวัดของตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
1 และ 2 ของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ บ่งชี ้ว่าประกอบด้ วยข้ อความ 21 ข้ อและแบ่งได้ 4
องค์ประกอบได้ แก่ การแสดงอาการการทําหน้ าที่ของร่างกายความรู้สึกเกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ
และการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ที่มีความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ างและความเที่ยงตรงเชิงเหมือนในข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ นั่นแสดงว่า ผลการวิจัยเชิงปริ มาณของ
วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2 ในการวิจยั นี ้สอดคล้ องยืนยันผลการวิจยั เชิงคุณภาพของวัตถุประสงค์การ
วิจยั ที่ 1 ซึง่ ค้ นพบความหมายของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตามมุมมองของกรณีศกึ ษาวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่ โดยผู้วิจัยนําความหมายนี ม้ าเป็ นนิยามปฏิบตั ิการของการพัฒนาข้ อคําถามในแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่าของตัวแปรคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้ านเช่นเดียวกับการวิจยั ระยะที่ 1 คือ ด้ านการแสดงอาการ ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย
ด้ านความรู้สกึ เกี่ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
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แบบวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีความสอดคล้ องกับแบบ
วัดมาตรฐาน Child Perceptions Questionnaire (CPQ11-14) สําหรับประเมินคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพช่องปากผู้ป่วยเด็กอายุ 11-14 ปี ของโจโควิกและคนอื่นๆ (Jokovic; et al. 2002) แต่แบบวัดที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นมีความเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 11-18 ปี และยังสามารถประเมิน
การพูด รู ปลักษณ์ การเจริ ญเติบโตของใบหน้ า ผลกระทบทางสังคมและความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ช่วงวัยรุ่น จึงนับว่าเป็ นแบบวัดสําหรับผู้ป่วยประเมินตนเองด้ วยมุมมองคุณภาพชีวิตของตนเองอันเป็ น
ผลลัพ ธ์ สุข ภาพที่ สํ าคัญ ยิ่ ง อี กทัง้ เป็ นแบบวัดที่ ผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพความน่าเชื่ อถื อ อันจะ
นําไปสูก่ ารศึกษาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ตอ่ ไปได้ เนื่องจากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Gosain; &
Chim. 2011; Klassen; et al. 2012: 547) พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ประเมินเพียงคุณภาพชีวิตใน
ลักษณะการทําหน้ าที่ทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม การทําหน้ าที่ในครอบครัว และการทําหน้ าที่
ในโรงเรี ยนของผู้ป่วยที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน อีกทัง้ ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของชโกคานิและคน
อื่นๆ (Shkoukani; et al. 2013: 1) ก็พบว่ามีแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเยาวชนที่มีความผิดปกติบน
ใบหน้ า (Youth Quality of Life-Facial Differences Version Instrument: YQOL-FD) ของเอ็ดเวิร์ด
และคนอื่นๆ (Edwards; et al. 2005: 19) เท่านันที
้ ่ พฒ
ั นาแบบวัด YQOL-FD สําหรับผู้ป่วยเด็กวัยรุ่ น
อายุ 11-18 ปี ที่ มีลักษณะความผิดปกติบนใบหน้ าหลากหลายได้ รายงานตนเองภายหลังการผ่าตัด
แก้ ไขความผิดปกติบนใบหน้ า แต่แบบวัด YQOL-FD ยังไม่เฉพาะเจาะจงกับภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่และประเด็นเนื ้อหาสอดคล้ องกับผู้ป่วยในวัยเด็กมากกว่าวัยรุ่ น (Patrick; et al. 2007: 538;
Eckstein; et al. 2011: 518; Klassen; et al. 2012: 547) ส่วนในประเทศไทย พัจนสุนทรและคนอื่นๆ
ได้ พัฒนาแบบวัดคุณภาพชี วิตของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ THAICLEFT QoL จํานวน 24 ข้ อ
(Patjanasoontorn; et al. 2010: 16) หรื อ Thai cleft QOL จํานวน 20 ข้ อ (Patjanasoontorn; et al.
2012: 141) สําหรับประเมินคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 5 ปี และความ
ต้ องการของผู้ปกครองเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ แต่บางข้ อคําถามมีเนื ้อหาซํ ้าซ้ อน ประเมินคุณภาพ
ชี วิตของเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่จากบุคคลใกล้ ชิ ดหรื อทางอ้ อม และเก็ บข้ อมูล แบบวัดจากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็กจํานวน 27-36 คนซึง่ เป็ นข้ อจํากัดของแบบวัด Thai cleft QOL
2) จากวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 3เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงเหตุ
ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ ทางสังคม ที่มีผลต่ อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปาก
แหว่ งเพดานโหว่
สมมติฐานวิจัยที่ 1 “แบบจําลองสมมติฐานของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ” พบผลวิจยั ไม่สนับสนุนสมมติฐานนี ้ ผู้วิจยั จึง
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ทําการปรับแบบจําลองสมมติฐานโดยพิจารณาจากทฤษฎีและค่าที (t-value) ของขนาดอิทธิพลแต่ละ
ตัวแปรจนได้ แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในกลุ่ม
รวมที่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จากสมมติฐานของงานวิจัย ผู้วิจัยให้ ความสําคัญต่อ
ปั จ จัย สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ง ได้ แ ก่ การสนับสนุน ทางสัง คมจากบิ ด ามารดา และการสื่ อ สารระหว่ า ง
บุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยวัยรุ่ น กับตัวแปรการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและจิตลักษณะที่
สําคัญ คือการมองโลกในแง่ดี ว่าจะส่งผลต่อลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ ได้ แก่ ความหยุ่นตัว และการ
รับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ซึง่ ช่วยส่งเสริ มให้ วยั รุ่นมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ที่ ดี แต่จ ากผลการวิ จัยกลับ พบว่ า การสนับ สนุน ทางสัง คมจากบิด ามารดามี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด และการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานในบางข้ อย่อยเท่านัน้ ส่วนสมมติฐานอื่นนัน้ ผลการวิจยั นี ้ไม่สนับสนุน ทังนี
้ ้ เพราะว่า ปั จจัย
ภายนอกที่เป็ นการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
กับผู้ป่วยวัยรุ่ น เป็ นปั จจัยนําสําคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะทางจิตใจที่ดี 3 ลักษณะ แล้ วเมื่อวัยรุ่ นมี
จิตใจที่ดีดงั กล่าว ก็จะสามารถส่งเสริ มให้ ตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีในที่สุดได้ ผู้วิจยั ขอ
อภิปรายผลการปรับแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพตามวัตถุประสงค์การวิจยั นี ้
เป็ น 3 ประเด็นได้ แก่
2.1) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นส่งผลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
2.2) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อนส่งผลทางตรงต่อลักษณะทางจิตที่สําคัญ และส่งผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่น
2.3) ลักษณะทางจิตที่สําคัญส่งผลทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดี และส่งผล
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นผ่านทางการมองโลกในแง่ดี
2.1) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นส่งผลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
จากผลวิ จัย นี ส้ ะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า บิ ด ามารดามี บ ทบาทสํ า คัญ ในการ
สนับสนุนทังทางด้
้
านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสารและข้ อมูลป้อนกลับ และด้ านสิ่งของ ให้ กบั ลูกวัยรุ่นได้
ไปใช้ ชี วิตในโรงเรี ยนได้ อย่างราบรื่ น ซึ่งสอดคล้ องอย่างชัดเจนกับหลายการศึกษาที่ ผ่านมา อาทิ
การศึกษาแบบเฉพาะกรณีของไคล์นและคนอื่นๆ (Klein. 2006: 590) ค้ นพบผลวิจยั ที่สอดคล้ องใน
การศึกษาครัง้ นี ้ว่า มารดาของวัยรุ่ นหญิงและวัยรุ่ นชายชาวอเมริ กันอายุ 9-14 ปี ที่มีความผิดปกติบน
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ใบหน้ าและกะโหลกศีรษะคอยดูแลเอาใจใส่และปกป้องลูกวัยรุ่ นจากผลกระทบของความผิดปกติบน
ใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ เช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างลูกกับเพื่อน ลูกแยกตัวออกจากสังคม และ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ จํากัดของลูก เป็ นต้ น ในขณะเดียวกัน มารดาสนับสนุนความเป็ นอิสระ ความ
เข้ มแข็ง และการมองเห็นคุณค่าในตนเองของลูกวัยรุ่น งานวิจยั ของสเมทานาและคนอื่นๆ (Smetana;
et al. 2006: 255) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาช่วยให้ วยั รุ่นปรับตัวได้ ดี และมี
ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนกับวัยรุ่ นมีผลต่อการให้ คุณค่า ความสนใจไป
โรงเรี ยน วัฒนธรรมกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมต่อต้ านสังคม ความเอาใจใส่ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ใกล้ ชิดผูกพัน
และความรับผิดชอบร่ วมกัน อีกทัง้ วอยดานอฟและดอนเนลลี่ (Voydanoff; & Donnelly. 1999)
พบว่า บิดามารดาที่ สนับสนุนลูกวัยรุ่ นด้ วยการติดตามกิจกรรมนอกบ้ านของวัยรุ่ น เป็ นตัวทํานาย
ความรู้สกึ เป็ นสุขของวัยรุ่นได้ ผู้วิจยั เห็นว่า การที่บดิ ามารดาดูแลเอาใจใส่ตอ่ การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนของ
ลูกวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในการวิจัยนี ้ หากวัยรุ่ นมีปัญหาการยอมรับทางสังคมจากกลุ่มเพื่อน
วัยรุ่ นก็ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาของตน อาจเนื่องมาจาก วัยรุ่ นที่ไม่ได้ รับการ
ยอมรับทางสังคมจากเพื่อนจะมีแนวโน้ มถูกแปลกแยกจากกลุ่มเพื่อน มีความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า
และมีความเสี่ยงกับปั ญหาการปรับตัว (Rubin; et al. 2009: 141) โดยเฉพาะวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่อายุ 14-18 ปี ที่ประสบปั ญหาความสัมพันธ์ กับกลุ่มเพื่อนในโรงเรี ยนจะปรับตัวทางจิตใจได้ ไม่ดี
(Snyder; Bilboul; Pope. 2005: 548) จากเหตุผลข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลวิจยั ว่า การสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานของ
งานวิจยั ครัง้ นี ้
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับ
ผู้ป่วยวัยรุ่ นมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน อาจเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์
ทังแพทย์
้
ทันตแพทย์ และพยาบาล ให้ การดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อย่างมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผู้ป่วย ดูแลเอาใจใส่ สอบถามอาการอย่างห่วงใย ให้ ข้อมูลการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดาน
โหว่ แลกเปลี่ยนข้ อมูลย้ อนกลับให้ เข้ าใจตรงกัน และพร้ อมรับฟั งความต้ องการของผู้ป่วย ถือเป็ นการ
ให้ บริ การรักษาพยาบาลแบบเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง อีกทัง้ ระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องทําให้ ผ้ ปู ่ วย
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีนดั ติดตามและตรวจรักษาทุกเดือนจนเกิดความรู้จกั คุ้นเคยกับผู้ให้ บริ การ
สุขภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยวัยรุ่ นโดยแสดงออกให้
รับรู้วา่ สนใจและเข้ าใจผู้ป่วยมีผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและสถานภาพทางสุขภาพของผู้ป่วยทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
(Inglehart; et al. 2002: 79; Inglehart. 2006: 19) อีกทังทํ
้ าให้ เกิดความพึง
พอใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้ กบั ผู้รับบริ การรักษาพยาบาล (Bower; & Mead. 2007: 468)
นอกจากนี ้ มูทูริ (Muturi. 2005: 78.) กล่าวว่า ผู้ป่วยวัยรุ่ นที่สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
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ตนเองจะได้ รับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสุขภาพและศักยภาพของตนเอง สอดคล้ องกับการศึกษา
ของเชียโว (Schiavo. 2007 :105-106) ก็อธิบายว่าบุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยเด็กที่เป็ น
โรคเรื อ้ รังให้ ดําเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างเป็ นสุข (social well-being) โดยเฉพาะการถูกล้ อเลียนและถูก
ทําร้ ายร่ างกายจากเพื่อนในโรงเรี ยน นัน่ แสดงว่าบุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทสําคัญในการดูแล
ผู้ป่ วยเด็ก และวัยรุ่ น ให้ มี ก ารปรั บตัว ทางจิ ต สัง คมในทางบวกและมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี รวมทัง้ การ
รักษาพยาบาลความเจ็บป่ วยทางร่างกายที่เกิดขึ ้น (Snyder; & Lopez. 2002: 670)
ผู้วิจัย ขอสรุ ปว่าปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางสังคม ได้ แก่ บิดามารดา และ
บุคลากรทางการแพทย์ มี ความสํ าคัญต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนซึ่งเป็ นประสบการณ์ ทาง
สังคมที่สําคัญของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
2.2) การสนับสนุนทางสัง คมจากบิดามารดาและการยอมรั บทางสังคมจาก
เพื่อนส่งผลทางตรงต่อลักษณะทางจิตที่สําคัญ และส่งผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่น
จากผลวิจยั นี ้พบว่า ตัวแปรกลุ่มประสบการณ์ทางสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อตัวแปรกลุม่ ลักษณะทางจิต และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านตัวแปรลักษณะ
ทางจิต โดยการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดีและการ
รับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ส่วนการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิ พล
ทางตรงต่อความหยุน่ ตัวซึง่ ผู้วิจยั ขออภิปรายใน 3 ประเด็น ดังนี ้
2.2.1) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการ
รั บรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด และมี อิท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อคุณ ภาพชี วิตด้ า น
สุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี และการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าปั ญหาจากปากแหว่งเพดานโหว่ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจล้ วนเป็ นสาเหตุของความเครี ยดใน
วัยรุ่ นได้ ในขณะที่ การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการความเครี ยดเหล่านันให้
้
สําเร็ จตามที่ กําหนดไว้ ในสถานการณ์ ที่บางครัง้ อาจจะคลุมเครื อ ไม่ชัดเจน และมีความแปลกใหม่
วัยรุ่ น อาจจํ าเป็ นต้ องอาศัยการสนับสนุน ทางสัง คมจากบิดามารดา สอดคล้ องกับการศึกษาของ
แคมปิ สและคนอื่นๆ (Campis; et al.1995: 65) พบว่า การสนับสนุนของบิดามารดาต่อลูกวัยรุ่นที่
ได้ รับผลกระทบจากความผิดปกติบนใบหน้ าศีรษะที่เห็นได้ ชดั เจน ช่วยทําให้ ลกู วัยรุ่นมีการปรับตัวทาง
จิตสังคมได้ ดี รวมทังผลจากการวิ
้
จยั ของโมเชอร์ และเพโลว์ (Mosher; & Prelow. 2007: 883) ก็พบว่า
มารดาของวัยรุ่นอเมริ กนั อายุ 13-19 ปี มีส่วนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการจัดการความเครี ยดของลูก โดยใช้
วิธีจดั การความเครี ยดแบบมุ่งจัดการปั ญหา (active coping) และการมีส่วนร่ วมระหว่างวัยรุ่ นกับ
มารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดของวัยรุ่น นัน่ แสดง
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ว่า การสนับสนุนจากบิดามารดาทังด้
้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านวัตถุสิ่งของ ช่วยทําให้
วัย รุ่ น สามารถตัด สิ น ใจว่ า จะกระทํ า พฤติ ก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ สํ า เร็ จ หรื อ ไม่ เ พื่ อ จั ด การ
ความเครี ยดของตนเองด้ วยทักษะที่เขามีอยู่ และมีบิดามารดาคอยสนับสนุน ดังนัน้ การสนับสนุนทาง
สังคมจากบิดามารดาจึงมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด
ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานของงานวิจยั ครัง้ นี ้
2.2.2) การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามีอิทธิพลทางตรงต่อการ
มองโลกในแง่ดีและมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี จากข้ อ
ค้ นพบนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของเซลิกแมนและคนอื่นๆ (Seligman; et al. 1995) อธิบายว่าการมอง
โลกในแง่ดีมีแหล่งที่มาจากสิ่งแวดล้ อมครอบครัวในวัยเด็กโดยบิดามารดามีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
มองโลกในแง่ดีของเด็กซึ่ง รู ปแบบการอธิ บายตนเอง (explanatory style) ในสถานการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในชีวิตของมารดานัน้ บ่งบอกว่าลูกของตนจะมีมุมมองชีวิตในลักษณะไหนโดยลูกเกิดเรี ยนรู้
แบบอย่างวิธีคิดและมุมมองของมารดามาเป็ นของตน อรพินทร์ ชูชมและคนอื่นๆ (2547) อธิบายว่า
เด็ ก จะมี ก ารมองโลกในแง่ ไ หน ส่ ว นใหญ่ ขึ น้ อยู่ กั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมที่ ไ ด้ จ ากพ่ อ แม่ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้ รับจากการศึกษา การช่วยให้ เด็กมองโลกในแง่ดีขึ ้นได้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวแบบที่อยู่ใกล้ ชิด
เด็ก ได้ แก่ บิดามารดาและครู จะมีวิธีการคิดในลักษณะที่เป็ นการมองโลกในแง่ดี ซึ่งสิ่งนี ้จะสอนให้ เด็ก
มีแนวคิดเดียวกับผู้ใหญ่ สนับสนุนด้ วยการวิจัยจากงานวิจัยของเฟอราเก็นและคนอื่นๆ (Feragen;
Borge; Rumsey. 2009: 65) พบว่า บิดามารดาพูดอธิบายวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 10 ปี ไม่ให้
ใส่ใจปฏิกิริยาทางลบจากเพื่ อน ซึ่งปฏิกิริยาทางลบนีท้ ําให้ วัยรุ่ นรู้ สึกวิตกกังวล ซึมเศร้ า และตีตรา
ตนเองว่ า “ผิ ด ปกติ ” จากเพื่ อ นทั่ว ไปการสนับ สนุ น ทางสัง คมจากบิ ด ามารดาส่ ง ผลให้ วัย รุ่ น มี
ประสบการณ์ทางลบจากการโดนล้ อเลียนจากเพื่อนในโรงเรี ยนลดลง
2.2.3) การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนมีอิทธิพลทางตรงต่อความหยุ่นตัว
และมีทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ ความสามารถของตนใน
การจัดการความเครี ยด และความหยุน่ ตัวผลการวิจยั นี ้ชี ้ชัดว่าเพื่อนมีอิทธิพลทางจิตใจของวัยรุ่นอย่าง
ชัดเจน วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้ รับการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน จะมีความสามารถฟื ้นฟู
จิตใจตนเองและการเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองมากขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของธีรวัฒน์ กันทะวงศ์
และคนอื่นๆ (2556: 20) ที่ได้ ทําการศึกษาความสํานึกในคุณค่าแห่งตนและปั จจัยที่ทําให้ วยั รุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่อายุ 13-17 ปี ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ พบว่า ความรู้ สึกทางบวกและทางลบต่อ
ตนเองของวัยรุ่ นล้ วนมาจากปฏิกิริยาจากเพื่อน โดยความสํานึกในคุณค่าแห่งตนมีความสัมพันธ์ กับ
ลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ลักษณะใบหน้ าและฟั น รวมถึงเสียงและการพูด ลักษณะทางกายภาพที่
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ผิ ด ปกติ ทํ าให้ เ กิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบจากเพื่ อนแล้ วสร้ างความรู้ สึ ก เชิ ง ลบต่อ ตนเองของวัย รุ่ น ใน
ขณะเดียวกัน ความเข้ าใจ การชมเชย และให้ กําลังใจจากเพื่อนเป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้ วยั รุ่นภาคภูมิใจใน
ตนเองและรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งบริ ซเซทและคนอื่นๆ (Brissette; Scheier; Carver. 2002:
102) ยังสนับสนุนผลวิจยั ว่า การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนที่เพิ่มมากขึ ้นทําให้ วยั รุ่นอายุ 17-20 ปี มี
การปรับตัวทางจิตให้ เป็ นบวก (positive reinterpretation and growth) แล้ วส่งผลความเครี ยดที่ลดลง
และภาวะซึมเศร้ าน้ อยลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้ มาสเต็นและรี ด (Masten;
& Reed. 2002: 82) ได้ ชี ้ให้ เห็นความสําคัญว่า สัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัยรุ่นกับเพื่อนในโรงเรี ยน ยัง
เป็ นปั จจัยปกป้อง (protective factor) ที่ช่วยให้ วยั รุ่นที่มีความหยุ่นตัวจะสามารถปรับตัวได้ ดีภายใต้
ภาวะเสี่ยงหรื อสถานการณ์ ตึงเครี ยด นัน่ แสดงว่า หากวัยรุ่ นประสบปั ญหาการถูกล้ อเลียนหรื อกีดกัน
ออกจากกลุ่มเพื่อนส่งผลต่อความรู้ สึกทางลบต่อตนเอง ในขณะที่ วัยรุ่ นที่ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน
จะช่วยเสริ มสร้ างให้ เกิดความหยุน่ ตัวมีการปรับตัวทางจิตใจได้ ดีและรู้สึกเครี ยดซึมเศร้ าลดลง
ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า ประสบการณ์ทางสังคมที่ดีระหว่างวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่กบั บิดามารดา บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อน ล้ วนเป็ นปั จจัยนําของการพัฒนาลักษณะจิตใจที่
สําคัญ ซึง่ ได้ แก่ความหยุน่ ตัวการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด และการมองโลก
ในแง่ดี อันจะช่วยส่งเสริ มการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ตอ่ ไป
2.3) ลักษณะทางจิตที่สําคัญส่งผลทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดี และส่งผล
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นผ่านทางการมองโลกในแง่ดี
ผู้วิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ รับ
อิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากกลุ่มตัวแปรลักษณะทางจิต โดยผู้วิจยั ขออภิปรายแต่ละลักษณะ
ทางจิตที่สําคัญ 3 ตัวแปร ดังนี ้
2.3.1) การมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้พบความสําคัญของการมองโลกในแง่ดีว่าเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของทุกตัวแปร
ปั จจัยเชิงเหตุในแบบจําลองคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ โดยการมองโลก
ในแง่ดีมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของเชียร์ เออร์ และคาร์ เวอร์ (Scheier. & Carver. 1985: 102) ที่อธิบายว่า การมองโลกในแง่ดี
เป็ นจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สขุ ภาพอย่างคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพทัง้
กายใจ (Lobel; et al. 2000: 544; Peterson; & Bossio. 2001:127; Giltay; et al. 2004: 1126;
Ironson; et al. 2005: 86) ผู้วิจยั ยังพบว่าการมองโลกในแง่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 คือ การมี ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ความรู้ สึกเกี่ ยวกับสถานภาพทางสุขภาพ และการทําหน้ าที่ของ
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ร่างกาย ตามลําดับ (ดังตาราง 22 หน้ า149) อาจเนื่องมาจาก การมองโลกในแง่ดีของวัยรุ่นนําไปสู่
ความพึงพอใจในชีวิตมากขึ ้น (Strauss; & Fenson. 2005: 14) โดยในผู้ป่วยเรื อ้ รังหรื อคนพิการ การ
มองโลกในแง่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีซึ่งช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันและช่วยปรั บ
ภาวะเครี ยดในชีวิตให้ ลดลงในระยะยาว (Segerstrom; et al. 1998) ดังเช่น กลุ่มผู้หญิงที่ป่วยเป็ น
มะเร็ งเต้ านม ต้ องปรับตัวด้ านจิตใจเพื่อรับมือกับอาการป่ วยและการตรวจชิ ้นเนื ้อมะเร็ งด้ วยการมอง
โลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นนันพบว่
้
า การมองโลกในแง่ดีมีบทบาทสําคัญต่อ
กระบวนการปรับตัวทางร่างกายและจิตใจได้ ดี (Snyder; & Lopez. 2002: 664) ซึ่งผลการวิจยั วัยรุ่ น
ทัว่ ไปอายุ 10-16 ปี ของแกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 33)สนับสนุนว่าตัวแปรแฝงทางจิต
ที่ประกอบด้ วยความภาคภูมิใจในตนเองกับการมองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยค่าอิทธิพลเท่ากับ .38
2.3.2) การรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการมองโลกในแง่ดี และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกใน
แง่ดี ผู้วิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ว่าตนเองสามารถจัดการหาทางออกแก้ ไขปั ญหาหรื อสถานการณ์
กดดั น นั น้ ได้ ด้ วยดี จะปรั บ วิ ธี คิ ด หรื อ มุ ม มองต่ อ ปั ญ หาว่ า ตนเองสามารถควบคุ ม ได้ เกิ ด ขึ น้
เพียงชัว่ คราว และกระทบเพียงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็ นลักษณะวิธีจดั การความเครี ยดด้ วยการ
มองโลกในแง่ ดี จ ากผลวิ จัย ที่ ผ่ านมาในอดี ตแสดงให้ เ ห็ น ว่า การรั บ รู้ ความสามารถของตน (selfefficacy) ทํ า นายความสํ า เร็ จ ในการจั ด การความเครี ย ดจากปั ญ หาการปรั บ ตัว ทางจิ ต สั ง คม
(Leventhal; et al. 2008: 477) อีกทังส่
้ งผลทางบวกต่อสุขภาพร่างกายและการเจริ ญเติบโตทางบวก
(positive growth) ของเด็กและวัยรุ่ น (King; et al. 2006: 902; Maddux. 2002: 277; Noble; &
McGrath. 2005: 749)นอกจากนี ้ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่รับรู้ปฏิสมั พันธ์ทางลบจากคนรอบข้ าง
เช่น การล้ อเลียน ตังฉายาจากเพื
้
่อน การจ้ องมองใบหน้ า ความสงสัยต่อความผิดปกติบนใบหน้ า เป็ น
ต้ น จะตอบสนองต่อความเครี ยดจากปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ไม่ดีด้วยวิธีจดั การความเครี ยดแบบมุ่งเน้ น
แก้ ไขปั ญหา แบบมุง่ เน้ นควบคุมอารมณ์ และแบบแสวงหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้ าง ซึ่งการมอง
โลกในแง่ดีเป็ นวิธีหนึง่ ของการมุ่งจัดการปั ญหาและคิดหาทางออกเพื่อแก้ ไขคลี่คลายปั ญหาอุปสรรคที่
ตนเองกําลังเผชิญอยู่ กล่าวคือ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่เชื่อมัน่ อย่างมากว่าตนเองสามารถจัดการ
ควบคุม ปั ญ หาได้ ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ว่ า ตนเองจะผ่ า นพ้ น สถานการณ์ ที่ ย ากลํ าบากอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เป็ นลักษณะของการมองโลกในแง่ดีสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาในวัยรุ่ นอายุ 9-12 ปี ที่มีครอบครัวแตกแยกจากหย่าร้ าง พบว่า การจัดการความเครี ยด
ด้ วยการมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อปั ญหาการปรับตัวภายในตนเองและปั ญหาการปรับตัวกับ
ผู้อื่นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และวัยรุ่ นที่รับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดเพิ่ม
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มากขึ ้น 1 หน่วยจะมีการมองโลกในแง่ดีเพิ่มมากขึ ้น 0.2 หน่วยอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 (Sandler;
et al. 2000: 1099) นัน่ ย่อมสนับสนุนผลการวิจยั นี ้ว่าการรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการ
ความเครี ยดจากปากแหว่งเพดานโหว่มีผลต่อการมองโลกในแง่ดีและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่
ดีตอ่ ไป
2.3.3) ความหยุ่นตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ ความสามารถของตน
ในการจัดการความเครี ยดและมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี
และการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยด ผู้วิจยั ศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นผู้ที่เผชิญกับผลกระทบทางจิตใจจากหลายสาเหตุ ทังความพิ
้
การทางร่างกาย
เช่น ความผิดปกติของรูปร่างและเค้ าโครงใบหน้ า ภาวะแทรกซ้ อนหูชนกลางอั
ั้
กเสบ สูญเสียการได้ ยิน
ความผิดปกติของจํานวนและรูปร่างฟั น พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตช้ า (สมรตรี วิถีพร. 2537: 3133, 40-45; สิทธิ ส.ศรี โสภาค; และกิตติ สุพนั ธุ์วณิช. 2543: 133-140; Johnsen. 2005: 25-29) เป็ น
ต้ น และปั ญ หาการปรั บ ตัวทางจิ ต และสัง คม เช่น ซึม เศร้ า เห็ น คุณ ค่า ในตนเองตํ่ ามี พัฒ นาการ
เอกลักษณ์แห่งตนตํ่า เสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนตํ่า วิตกกังวลในการ
เข้ าสังคมมากขึ ้น ความสามารถในการคบหาผู้อื่นตํ่าและแปลกแยกตัวเองออกจากสังคม (Speltz; et
al. 1990: 177; Broder. 2001: 248; Broder; et al. 1998: 127; Pope; & Ward. 1997: 455; KappSimon; & McGuire. 1997: 380) วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อความเครี ยดหรื อสภาพจิตใจทางลบได้ ตงแต่
ั้
แรกเกิด ซึง่ ปริ มาณความเครี ยดหรื อประสบการณ์ทางลบเป็ นเงื่อนไขนําของการปรับตัวทางจิตใจมาสู่
การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดและเรี ยนรู้การเผชิญอุปสรรค (Luthar. 2000)
จากแนวคิดจิตวิทยาทางบวก ในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความสําคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง การ
แก้ ไขปั ญหาต้ องใช้ หลายวิธีร่วมกันแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ส่วนเหตุการณ์
ที่ มี ค วามเสี่ ย งตํ่ า บุค คลสามารถมี ค วามหยุ่น ตัว ได้ โ ดยใช้ ก ลไกการจัด การภายในตัว เอง (selforganization) เช่น การควบคุมตนเอง การมองโลกแง่ดี เป็ นต้ น (Rutter. 2006: 2; 2007: 206) บุคคล
ที่ ป ระสบเหตุก ารณ์ ก ระทบกระเทื อ นจิ ต ใจมาแล้ ว เติ บ โตต่อ ไปทางบวกหรื อ กลับ มาทํ า หน้ า ที่ ไ ด้
ตามปกติ เป็ นผู้ที่มีความหยุ่นตัวเป็ นจิตลักษณะเดิมในการปรับสภาวะความเครี ยดจากภายในและ
ภายนอกเช่น ครอบครั ว เพื่ อน เป็ นต้ น แล้ วผลักดันตนเองให้ เ ปลี่ ยนประสบการณ์ ท างลบในอดีต
กลายเป็ นภูมิต้านทาน เสริ มความเข้ มแข็งมากขึน้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันแบนดูราอธิ บายว่า
บุคคลเรี ยนรู้วา่ สภาพร่างกายหรื อจิตใจทางบวกของตนเองจะเป็ นผู้ที่มนั่ ใจในความสามารถของตนว่า
จะกระทํากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพหรื อควบคุมอาการแสดงของโรคได้ (Bandura. 1997: 71)โดยความ
หยุ่นตัวเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวทางจิตของวัยรุ่นเมื่อเผชิญกับวิกฤตในชีวิตหรื ออุปสรรค
การดําเนิน ชี วิตประจํ าวัน ทํ าให้ วัยรุ่ นสามารถจัดการกับความเครี ยดในสถานการณ์ นัน้ ได้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพ (Lerner; Easterbrooks; Mistry. 2003: 384-385) แบนดูรา (Bandura. 1994: 75) ยัง
เน้ นว่า หากบุคคลปรับสภาพจิตใจภายใต้ สถานการณ์ปัญหาหรื อความตึงเครี ยดให้ มาเป็ นทางบวกได้
จะทําให้ บคุ คลรู้สกึ เชื่อมัน่ ว่าตนเองสามารถจัดการกับความเครี ยดนันได้
้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มี
ความหยุน่ ตัวที่ดี ย่อมรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดที่รุมเร้ าได้ ดี ซึ่งความเข้ มแข็ง
ทางจิตใจ (hardiness) ช่วยให้ วยั รุ่นสามารถปรับตัวต่อพัฒนาการทางกายและจิตใจได้ เป็ นอย่างดีไป
ตลอดทุกช่วงวัย อีกทังส่
้ งเสริ มให้ มีสขุ ภาพที่ดีและมีความพึงพอใจในผลการรักษา (Roberts; et al.
2002: 663; Prahl; & Andersen. 2007: 117)
3) จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ที่ 4 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย และขนาด
อิทธิ พลของปั จ จั ยเชิ งเหตุ ลั ก ษณะทางจิต ประสบการณ์ ทางสั งคม และคุ ณภาพชี วิต ด้ า น
สุขภาพในวัยรุ่นที่มีประเภทปากแหว่ งเพดานโหว่ แตกต่ างกัน
จากสมมติฐานวิจยั ที่ 2 “ค่าเฉลี่ยและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ในแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
และกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน มีความแตกต่างกัน”ผู้วิจยั พบว่า รูปแบบของแบบจําลอง
ที่ปรับแล้ วให้ ผลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยและขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงในแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียวและกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีความแตกต่างกันใน 5 ประเด็น ซึ่งผู้วิจยั ขอ
อภิปรายผลวิจยั ดังนี ้
3.1) อิทธิ พลระหว่างตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีต่อ
การมองโลกในแง่ดีระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัว
แปรการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่มีต่อการมองโลกในแง่ดีในกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
บิดามารดาของลูกปากแหว่ง และเพดานโหว่ต้องเผชิญกับความรู้ สึก
สับสน การกล่าวโทษตนเอง และความวิตกกังวลต่างๆต่อลูกของตน (Strauss; et al. 1995: 82;
Byrnes, et al. 2003: 308; Nelson; et al. 2009: 245) โดยเฉพาะการศึกษาของคาเมอร์ และคนอื่นๆ
(Kramer; et al. 2008: 580) ได้ ชี ้ชัดว่า ครอบครัวของเด็กอายุ 5-6 ปี ที่มีทงภาวะปากแหว่
ั้
งและเพดาน
โหว่เผชิญความเครี ยดมากกว่าครอบครัวของเด็กที่มีปากแหว่งหรื อเพดานโหว่อย่างใดอย่างหนึ่งบิดา
มารดาของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่อาจยิ่งประสบปั ญหาความเครี ยดมากขึ ้นตามประเภทและความ
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รุ นแรงของปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกที่มากขึ ้น ดังนัน้ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านอาจได้ รับ
การสนับสนุนจากบิดามารดาอย่างมาก เพื่อช่วยให้ ลกู ได้ เข้ ารับการรักษาต่อเนื่องหรื อลดความเสี่ยงต่อ
ปั ญหาจิ ตสัง คมส่งผลต่อวัยรุ่ น มองโลกในแง่ดีม ากขึน้ สอดคล้ องกับการศึกษาของไวย์ซิน สกี และ
คนอืนๆ (Wyszynski; et al. 2005: 188) พบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านรับรู้ว่าครอบครัวมี
สัมพันธภาพที่ดีกว่าและขัดแย้ งกันน้ อยกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ .001นอกจากนี ้ ในงานวิจยั ของเบเกอร์ และคนอื่นๆ (Baker; et al. 2009: 239)พบว่า มารดา
ของลูกปากแหว่ง เพดานโหว่สองด้ านเผชิญปั ญหาความเครี ยดในครอบครัวด้ วยวิธีมองโลกในแง่ ดี
มากกว่ามารดาของลูกที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ประเภทอื่นการที่บิดามารดาและลูกวัยรุ่นได้ ร่วมเผชิญ
สถานการณ์ กดดันจากปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมาร่ วมกันและใช้ วิธีมองโลกในแง่ดีมาจัดการ
ความตึงเครี ยดของครอบครัว วัยรุ่ นอาจได้ รับการอบรมฝึ กฝนและการปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างของบิดา
มารดาเพื่ อลดความวิตกกังวลของบิดามารดาต่อลูกและวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านจะได้
จัดการปั ญหาต่างๆ ในแง่ดี ดังเช่นการศึกษาของไคล์นและคนอื่นๆ (Klein; et al. 2006: 590) ค้ น
พบว่า มารดาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่แนะนําวิธีการมุง่ จัดการปั ญหา เช่น สอนลูกมองโลกในแง่
ดี แนะนําวิธีจดั การโดนเพื่อนล้ อเลียน ส่งเสริมให้ วยั รุ่นมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อน เป็ นต้ น
3.2) อิ ท ธิ พ ลระหว่า งตัวแปรการรั บรู้ ความสามารถของตนในการจัด การ
ความเครี ยดที่มีตอ่ การมองโลกในแง่ดีระหว่างกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุ่มวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดที่มีตอ่ การมองโลกในแง่
ดีในกลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านและมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
จากผลสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 64 เรื่ องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเด็ก
ปากแหว่งเพดานโหว่โดยฮันต์และคนอื่นๆ (Hunt; et al. 2005: 274-285) พบว่า ประเภทของปาก
แหว่งเพดานโหว่มีความสัมพันธ์ กับแนวคิดเกี่ ยวกับตน ความพึงพอใจใบหน้ า ซึมเศร้ า ความผูกพัน
ปั ญ หาการเรี ย นรู้ และความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมทัง้ ในกลุ่ ม เพื่ อ นวั ย รุ่ น และครอบครั ว การรั บ รู้
ความสามารถตนในการจัดการความเครี ยดเป็ นความเชื่อมั่นของตนเองในการควบคุมอารมณ์และ
ความคิดทางลบจากปากแหว่งเพดานโหว่ กลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในการวิจยั นี ้ที่มนั่ ใจ
ว่าตนเองจัดการความเครี ยดได้ ดีส่งผลทําให้ การมองโลกในแง่ดีมากขึ ้น ซึ่งวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดี ยวมี ความรุ น แรงของปั ญ หาน้ อยกว่า ย่อมมี ความมั่น ใจในตนเองมากกว่าวัยรุ่ น ปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับบทความของลีเวนทาลและคนอื่นๆ (Leventhal; et al. 2008:
492) ที่กล่าวว่า ผู้ป่วยเรื อ้ รังพยายามปรับความคิดของตนเองระหว่างการรักษาพยาบาลให้ มองโลกใน
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แง่ดีต่อผลลัพธ์ สขุ ภาพทางบวก เช่น ตนเองมีความรุนแรงของโรคน้ อยกว่าผู้ป่วยอื่น ตนเองได้ รับการ
รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ป่วยอื่น ผลการรักษาของตนเองดีขึ ้นตามลําดับ เป็ นต้ น ด้ วย
เหตุนี ้ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวที่มีความรุ นแรงของปั ญหาความผิดปกติทางร่ างกาย เช่น
รอยแผยเป็ นบนใบหน้ าเห็นชัด พูดออกเสียงไม่ชดั เป็ นต้ น น้ อยกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
จึงรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมปั ญหาจากปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ดีมากกว่าวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่สองด้ าน ทําให้ มองโลกในแง่ดีมากขึ ้นต่อชีวิตและการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของ
ตน
3.3) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วย
วัยรุ่ นของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
กลุ่ม วัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่ส องด้ านในการวิ จัยนี ้ อาจเข้ าถึง การ
รักษาและร่วมมือมาตามนัดรักษาติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา จนมีโอกาสพบปะและรู้ สึกคุ้นเคย
กับบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ทําให้ มีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
กัน พูดคุยทําความเข้ าใจข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์เกี่ ยวกับขันตอนการรั
้
กษาที่ซบั ซ้ อน ผลการรักษาที่
คาดว่าจะได้ รับ และแนวทางข้ อปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วย อีกทัง้ วัยรุ่ นมีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นในการ
ปรับแก้ ไขความผิ ดปกติภายนอกของตนให้ บุคคลากรทางการแพทย์รับทราบและร่ วมวางแผนการ
รักษาต่อไป ซึ่งสนับสนุนด้ วยผลการศึกษาของธี รวัฒน์ กันทะวงศ์ และคนอื่นๆ (2556: 28) ที่พบว่า
การเข้ ารับการรักษาให้ ใบหน้ าของตนเองดูดีขึ ้น ช่วยให้ วยั รุ่นสํานึกในคุณค่าแห่งตนและได้ รับการแก้ ไข
ลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติ จนสามารถใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ และงานวิจยั ของมอสทอฟสกี และ
คนอื่นๆ (Mostofsky; et al. 2006: 9 -10) พบเช่นเดียวกันว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่เห็นชัดเจนมี
แนวโน้ มต้ องการเข้ ารับการรักษาผ่าตัดและจัดฟั นแก้ ไขใบหน้ า เพื่อให้ วยั รุ่ นสามารถเข้ าสังคม มีเพื่อน
คบหา และได้ รับความสนใจจากเพศตรงข้ ามมากขึ ้น
3.4) ค่าเฉลี่ ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสัง คมจากบิดามารดาของกลุ่ม
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมากกว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านในการวิจยั นี ้ได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามากกว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว อาจเนื่องมาจาก
ความผิดปกติรุนแรงมากน้ อยของปากแหว่งเพดานโหว่ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับขันตอนการรั
้
กษาซับซ้ อน
และความวิตกกังวลต่อลูกของบิดามารดา ซึ่งจารุ ณี รัตนยาติกุลและสุปราณี เทวินบุรานุวงศ์ (2547:
365) กล่าวว่า ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแค่เพียงการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นเพียง
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อย่า งเดี ย วก็ ให้ ผ ลการรั ก ษาที่ ดี แต่ผ้ ูป่ วยปากแหว่ ง เพดานโหว่ ส องด้ า นต้ อ งได้ รั บการรั ก ษาทาง
ทันตกรรมจัดฟั นร่วมกับการทําศัลยกรรมตกแต่งกระดูกขากรรไกร (orthognathic surgery) เพื่อแก้ ไข
ความผิดปกติที่รุนแรงมากกว่า ซึ่งอาจทําให้ วยั รุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านจําเป็ นต้ องเข้ ารับการ
รักษาพยาบาลบ่อย และส่งผลกระทบต่อการเข้ าสังคมกลุ่มเพื่อนและการขาดเรี ยน โดยงานงานวิจยั
ของฮันต์และคนอื่นๆ (Hunt; et al. 2007: 304-311) พบว่า บิดามารดารายงานว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ถูกเพื่ อนล้ อเลี ยนมากกว่าวัยรุ่ นปกติทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .001 โดยวัยรุ่ นปาก
แหว่ง เพดานโหว่ที่โดนล้ อเลี ยน รู้ สึกพึง พอใจใบหน้ าตนเองน้ อยกว่าและรู้ สึกวิตกกัง วลกับปั ญ หา
พฤติกรรมมากกว่าวัยรุ่นทัว่ ไป ทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสประสบปั ญหาต่างๆ ในการใช้
ชีวิตได้ มากขึ ้น ยิ่งลูกปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านที่เห็นได้ ชดั เจนอาจทําให้ บิดามารดายิ่งห่วงใยและ
พยายามช่วยเหลือลูกมากขึ ้น บิดามารดาจึงให้ การสนับสนุนทางสังคมอย่างมากเพื่อช่วยลูกของตนให้
สามารถปรับตัวได้ เหมาะสมและดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
3.5) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ด้านเดียวมากกว่ากลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
การมองโลกในแง่ ดีมี ความสํ า คัญ ต่อ ผู้ป่วยแตกต่า งกัน ไปตามระดับ
ความรุ นแรงของสถานการณ์สุขภาพ โดยจากการศึกษาเชิงคุณภาพของธี รวัฒน์ กันทะวงศ์ และคน
อื่นๆ (2556) พบว่า วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 13-17 ปี ที่เห็นชัดเจนรู้ สึกสํานึกในคุณค่าแห่งตน
น้ อยและแสดงปฏิ สัม พัน ธ์ ท างลบกับสัง คม อี ก ทัง้ ผู้ป่ วยที่ มี ความเจ็ บป่ วยรุ น แรงมากหรื ออยู่ใ น
สถานการณ์สขุ ภาพที่ตนเองรู้สกึ ไม่พงึ พอใจและควบคุมไม่ได้ มักมองโลกในแง่ร้ายได้ มากกว่ามองโลก
ในแง่ดี เช่น บิดามารดารับรู้ผลวินิจฉัยปากแหว่งเพดานโหว่ของลูก (Baker; et al. 2009: 229) ผู้ป่วย
หญิงรับรู้ ผลวินิจฉัยมะเร็ งเต้ านม (Carver; et al. 1993: 375) และผู้ป่วยพิการจากโรคกระดูกรูมา
ตอยด์ (Bonita; & Joanna. 1993: 1069) เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ อาจทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้าน
เดียวที่มีความผิดปกติบนใบหน้ าและผลกระทบน้ อยกว่า จึงมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ ส องด้ า น นอกจากนี ้ วัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ส องด้ า นอาจประสบปั ญ หาในการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดีเนื่องมาจาก ผู้ที่ภาพลักษณ์ภายนอกแตกต่างจากคนอื่นมักมีประสบการณ์
ทางลบจากสัง คมรอบตัว หรื อ มี ค วามรู้ สึ ก ต่อ ตัวเองในทางลบมากกว่ า ผู้ที่ มี ภ าพลัก ษณ์ ภ ายนอก
ใกล้ เคียงคนปกติทวั่ ไป (Rumsey; & Harcourt. 2005; Strauss; et al. 2007: 96.) โดยอรพินทร์ ชูชม
(2547: 50) ได้ กล่าวว่า เด็กเรี ยนรู้ การมองโลกในแง่ร้ายมาจากการที่ผ้ ใู หญ่ หรื อบิดามารดาตําหนิ
วิจารณ์เด็ก และเด็กปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านอาจถูกบิดามารดาตีตราทางสังคมได้ (Ray. 2003:
281)
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4) จากวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 5 เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่ ท่ มี ีลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 3 “วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิงและมีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวตํ่าเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพน้ อยกว่าวัยรุ่ นเพศชายและมีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง” ผลวิจยั ไม่สนับสนุนสมมติฐานนี ้ โดยไม่พบปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเพศกับระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครั วที่มีต่อคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมและไม่พบว่า
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เพศหญิ งเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างจากวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่เพศชาย แต่พบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวแต่ละเดือนตังแต่
้ 10,001
บาทขึ ้นไปต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มี
รายได้ ครอบครั วแต่ล ะเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อจํ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผู้วิจยั พบว่าระดับเศรษฐกิจของครอบครัวประกอบด้ วยรายได้ ของครอบครัว
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวผลวิจยั เพิ่มเติมไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างระดับรายได้ ของครอบครัวกับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวม
และไม่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนมี คณ
ุ ภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพแตกต่างจากวัยรุ่ นที่ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-10 คน แต่พบว่าวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่ นที่มี
รายได้ ครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การศึก ษาครั ง้ นี พ้ บความขัด แย้ ง กั บ ผลวิ จัย หลายเรื่ อ งที่ ว่ า วัย รุ่ น เพศ
แตกต่างกัน จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างกัน อาทิ วัยรุ่ นหญิงมีคณ
ุ ภาพชีวิตมากกว่าวัยรุ่ น
ชาย (Oliveira; & Sheiham. 2004: 26) หรื อวัยรุ่นชายมีคณ
ุ ภาพชีวิตมากกว่าวัยรุ่นหญิง (Gaspar; et
al. 2009: 40; Marcusson; et al.: 2002a: 19) อาจเนื่องจากวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ทงเพศหญิ
ั้
ง
และเพศชายได้ รับการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่เช่นเดียวกัน ทําให้ อาการแสดงและการทํา
หน้ าที่ของร่างกายเหมาะสมแต่ผลการศึกษานี ้มีความสอดคล้ องเกี่ยวกับระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ที่มีตอ่ คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ โดยงานวิจยั ของแกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 40) ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นอายุ 10-16 ปี พบว่า วัยรุ่นที่มีครอบครัวมีฐานะ
ปานกลางและดีมีคุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพสูงกว่าวัยรุ่ นที่ฐานะยากจนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.001
นอกจากนี ้ ผลวิ จัย ยัง ขัด แย้ งกั บ การศึ ก ษาของโดมิ อ าโนและคนอื่ น ๆ
(Domiano; et al. 2007: e287) ที่ได้ ศึกษาพบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัวและรายได้ ต่อปี ของ
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ครอบครัวสามารถร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 2-12 ปี
ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ค่าเบต้ าเท่ากับ 0.28 และ 0.23 ตามลําดับ; p<.05) ซึ่งในการวิจยั นี ้
จํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อยู่ในครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4
คนและเป็ นลูกปากแหว่งเพดานโหว่เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของแมควิลเลี่ยมและ
คนอื่นๆ (McWillams; et al. 1990) พบว่าบิดามารดาของลูกปากแหว่งเพดานโหว่มีความวิตกกังวล
อย่างมากในเรื่ องการเงิน เนื่องจากการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกที่ใช้ เวลารักษาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน อีกทัง้ แกสปาร์ และคนอื่นๆ (Gaspar; et al. 2009: 40) ได้ ศกึ ษาพบว่า วัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ อายุ 10-16 ปี ที่มีรายได้ ของครอบครัวในระดับปานกลางและระดับดีมีคณ
ุ ภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพสูงกว่าวัยรุ่ นที่มีรายได้ ของครอบครัวน้ อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .001 ดังนัน้ ระดับรายได้
ของครอบครัวที่แตกต่างกันทําให้ วยั รุ่นมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพแตกต่างกันด้ วย
2.3 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 3
1) อภิปรายผลยืนยันตามการวิจยั ระยะที่ 2
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 3 ถือเป็ นการตรวจสอบสามเส้ าแบบต่างวิธีวิจยั
(methodology triangulation) กับวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณในระยะที่ 2 ซึ่งผู้วิจยั ขออภิปรายผลวิจยั ที่
สอดคล้ องกัน 3 ข้ อค้ นพบ คือ
1.1) ประสบการณ์ทางสังคม ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา และ
การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น ส่งผลต่อการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน
และลักษณะทางจิตของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
และการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่และมีอิทธิพลต่อ
การยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและลักษณะทางจิตที่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ และค้ นพบใน
การวิ จัย ระยะที่ 3 ว่ า กรณี ศึก ษาและบิ ด ามารดารู้ สึ ก พึ ง พอใจและมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ บุค ลากรทาง
การแพทย์ ผ้ ูให้ บริ การ สิ ทธิ ประโยชน์ จากหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และผลการรักษาปากแหว่ง
เพดานโหว่ ซึง่ การสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั กรณีศกึ ษาเป็ นไปอย่างต่อเนื่องจนรู้จกั
คุ้นเคยกัน เช่น การนัดติดตามผลผ่าตัด การฝึ กพูด การจัดฟั น เป็ นต้ น และการสนับสนุนทางสังคมจาก
บิดามารดา ทําให้ วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลับคืนสู่สขุ ภาพปกติและได้ รับการยอมรับทางสังคมจาก
เพื่อน จนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีได้ โดยแนวคิดของก็อฟมัน (Goffman. 1963: 81) อธิบายว่า
การรู้ จักและมี ปฏิ สมั พันธ์ ส่วนตัวจนทํ าให้ เกิดความเคยชินทําให้ คนอื่นปฏิบตั ิต่อคนผิดปกติหรื อคน

268
พิการเหมือนคนปกติ และคนพิการบางคนพยายามฝึ กฝนความสามารถตามจริ งของตนอย่างหนักจน
ได้ รั บการยอมรั บจากสัง คมเช่น เล่น กี ฬ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิ จัยเชิ ง ปริ ม าณ
(Turner; et al. 1997: 1; Jeffery; & Boorman. 2001: 189; Williams; et al. 2001: 24; Noor; &
Musa. 2007: 292; Berger; & Dalton. 2011: 82) ที่พบว่า บิดามารดาประเมินความพึงพอใจต่อการ
รับบริ การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ในระดับดีมากทังความตั
้
งใจของผู
้
้ ให้ บริ การ คุณภาพการบริ การ
การจัดการดูแ ลรั กษา และผลลัพธ์ หลัง การรั กษาทัง้ ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม เช่น เดียวกับใน
งานวิจยั เชิงคุณภาพของเนลสันและเคิร์ก (Nelson; & Kirk. 2013: 275) ก็พบว่าบิดามารดาของลูก
ปากแหว่ ง เพดานโหว่ อ ายุ 5 เดื อ นถึ ง 21 ปี มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ บุค ลากรทางการแพทย์ เช่น มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางการรักษา น่าเชื่อถือไว้ วางใจ สื่อสารได้ ดี และแนะนําการดูแลลูกได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 และผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยังยืนยันว่า
บิดามารดาที่สนับสนุนทางสังคมแก่ลกู ได้ จํากัดและบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารกับผู้ป่วยวัยรุ่นได้
ไม่ดี ส่งผลเสี ยต่อจิตใจและพฤติกรรมของวัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้วิจัยขออธิ บายด้ วยผลวิจัย
ปริ มาณที่ ผ่านมาว่า บิดามารดาอาจไม่พึงพอใจที่มีข้อจํากัดในการเข้ าถึงบริ การรักษาพยาบาลปาก
แหว่งเพดานโหว่ (Oliver; & Jones. 1997: 526) และผลวิจยั คุณภาพที่พบว่า ระบบประสานงานหรื อ
ส่งต่อการรั กษาปากแหว่งเพดานโหว่มีความยุ่งยาก เสียเวลารักษานาน ข้ อมูลไม่เฉพาะกับผู้ป่วย
รายบุคคลทังแผนรั
้
กษาผ่าตัด ความเสี่ยงระหว่างรักษา และการฟื น้ ตัวหลังผ่าตัด (Nelson; & Kirk.
2013: 275) ทังนี
้ ้ ระยะเวลาการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของผู้ป่วยแต่ละคนขึ ้นอยู่กบั ผลกระทบทาง
จิตใจของครอบครัว คําวินิจฉัยของศัลยแพทย์ ความเสี่ยงในการวางยาสลบ และกลุ่มอาการความ
ผิดปกติตงแต่
ั ้ กําเนิดของผู้ป่วย (Shkoukani; et al. 2013: 1)
อย่างไรก็ ตาม ถึงแม้ ว่าการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกจะ
กระทบกระเทือนจิตใจของบิดามารดา (Hanson; et al. 2006: 12; Amin; et al. 2006: 309; Joseph;
et al. 2007: 321; MacLaren; & Kain. 2008: 810) และส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวที่มีลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ (Locker; et. al. 2002: 438; Baker; et al. 2009: 229) แต่บิดา
มารดาของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ก็ยงั มีความเชื่อมัน่ ในความเป็ นแพทย์เฉพาะทาง (Johansson;
& Ringsberg. 2004: 165; Semb; et al. 2005: 64) และบิดามารดาคาดหวังว่าการรักษาปากแหว่ง
เพดานโหว่ตงแต่
ั ้ แรกเกิดอย่างต่อเนื่องช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกไปในทางที่ดีขึ ้น (Weatherley; &
White. 2005) และเกิดผลลัพท์ที่ดีกบั ลูกของตนได้ (Vehkakosk. 2007: 288) อีกทัง้ บิดามารดาของ
ลูกปากแหว่งเพดานโหว่เด่นชัดยังรู้สึกว่าตนเองมีความรู้น้อยและพึงพอใจการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แนะนําการให้ นมลูก ให้ กําลังใจว่าสามารถดูแลรักษาเด็กปากแหว่งเพดาน
โหว่ได้ เป็ นต้ น (Johansson; & Ringsberg. 2004: 165) จึงสนับสนุนผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ว่า
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ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและตัวแปรแฝงการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่ นในแบบจําลองคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่สองด้ านมากกว่ากลุ่มวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผลการวิจยั ระยะที่ 3 ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นมีความสําคัญยิ่งขึ ้นในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีความผิดปกติเด่นชัด
บนใบหน้ า
1.2) ประสบการณ์ทางสังคมและลักษณะทางจิตมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพ
จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 และผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยืนยันว่า บิดามารดา
และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ได้ ผ่านทางปฏิ สังสรรค์ใ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมทัง้ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดา
มารดาและการสื่อสารระหว่างบุคลกรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพที่ผ่านมาว่า บิดามารดาแสวงหาบริ การและให้ ความร่วมมือการ
รักษาปากแหว่งเพดานโหว่อย่างดี (Mitchell; & Sloper. 2001: 237; Watson; et al. 2002: 367; Law;
et al. 2003: 357; Beecham; et al. 2007: 611) ต้ องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่
เกี่ยวกับสาเหตุปากแหว่งเพดานโหว่ วิธีให้ นมลูก การดูแลพยาบาลลูกยามเจ็บป่ วย และการอธิบายผล
วินิจฉัยทางการแพทย์ว่าปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกไม่ใช่ความผิดพลาดจากบิดามารดา (Young; et
al. 2001: 55; Mitchell; & Sloper. 2002: 74; Byrnes; et al. 2003: 308) และต้ องการข้ อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิหรื อนโยบายสุขภาพของรัฐบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของลูก
(Turner; et al. 1997: 1; Jeffery; & Boorman. 2001: 189) อีกทัง้ บิดามารดายังต้ องการการ
สนับสนุนทางอารมณ์หรื อร่วมแบ่งปั นความรู้สึกจากบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลาแจ้ งผลวินิจฉัย
ลูกปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั ้ กําเนิด (Strauss; et al. 1995: 82; Sloper 1999: 85; Case. 2000:
271; Byrnes; et al. 2003: 308; Johansson; & Ringsberg. 2004: 165) และช่วงผ่าตัดรักษาปาก
แหว่งเพดานโหว่ (Eisermann. 2001: 236; Johansson; & Ringsberg. 2004: 165) โดยอธิบายได้ ว่า
ปฏิกิริยาของบิดามารดาต่อลูกพิการตังแต่
้ กําเนิดมีความสัมพันธ์กบั ผลการวินิจฉัยและการสื่อสารกับ
บุคลากรทางการแพทย์ (Case. 2000: 271; Vehkakoski. 2007: 288; Bainbridge. 2009: 28) ซึ่ง
บิดามารดาส่วนใหญ่มกั สงสัยหรื อตีความหมายคําวินิจฉัยไปได้ หลากหลาย (Nelson. 2002: 515) นัน่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากบิ ด ามารดาได้ รั บ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ไ ม่ เ พี ย งพอและขาด
ประสบการณ์ ใ นการอบรมเลี ย้ งดูลูกปากแหว่งเพดานโหว่อาจทําให้ กรณี ศึกษามี คุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพตํ่า ดังเช่นผลการวิจยั ระยะที่ 3
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ด้ วยเหตุผลข้ างต้ นนี ้ บุคลากรทางการแพทย์ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารที่
ดีและเข้ าใจจิตใจของผู้ป่วยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่กับบิดามารดาดังเช่นข้ อเสนอจากงานวิจยั ทัง้
เชิงปริ มาณและคุณภาพที่ผ่านมา (Jeffery; & Boorman. 2001: 189; Brynes; et al. 2003: 308;
Davies; et al. 2003: 77; Farrant; & Watson. 2004: 175; Semb; et al. 2005: 64; HallstrÖm; &
Elander. 2007: 193; Nelson; & Kirk. 2013: 275) เพื่อช่วยให้ ครอบครัวมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคลากร
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง (Trulsson; & Klingberg. 2003: 19)และลดความเครี ยดของบิดามารดา
ลง (Speltz; et al. 1993: 482 ;Pope; et al. 2005) นอกจากนี ้ บุคลากรทางการแพทย์ควรดูแลรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างสหวิทยาการแบบเน้ นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้ บิดามารดา
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน และครอบครัว จนมีการปรับตัวทาง
จิตใจที่ดีและจัดการความเครี ยดในการอบรมเลีย้ งดูตงแต่
ั ้ วัยทารกจนถึงวัยเด็กเล็กและลูกที่มีปาก
แหว่งเพดานโหว่เด่นชัด (Baker; et al. 2009: 229) อีกทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ยงั ควรเปิ ดโอกาสให้
มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกันระหว่างบิดามารดาที่มีลูกปากแหว่งเพดานโหว่และเผชิญสถานการณ์
คล้ ายคลึงกัน ดังผลการศึกษาอื่นที่ผ่านมา (Benson; et al. 1991: 252; Ringsberg; et al. 2002:
290; Sank; et al. 2003: 165) เพื่อช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีแก้ ไขปั ญหาการ
อบรมเลี ้ยงดูลกู ระหว่างบิดามารดาแต่ละครอบครัว
นอกจากนี ้ ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่าการสนับสนุน ทางสังคมจากบิดา
มารดาและการยอมรั บทางสัง คมจากเพื่ อนส่ง ผลทางตรงต่อ ลักษณะทางจิ ตที่ สํ า คัญ และส่ง ผล
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ น และผลวิจยั ระยะที่ 3สะท้ อนให้ เห็นอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนและได้ เผยประสบการณ์ ความรุ นแรงในโรงเรี ยนที่เกิดขึ ้นกับกรณีศึกษาทุกคนซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพในนักเรี ยนมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนในเขตภาคกลางของ ฐาศุกร์ จัน
ประเสริ ฐ และคนอื่นๆ (2554) ที่ค้นพบว่า “เหยื่อของความรุนแรง” ในฐานะผู้ถกู กระทําเป็ นนักเรี ยนที่มี
ความผิดปกติของร่างกาย เช่น ปากแหว่ง ตาเหล่ พิการจากอุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น และบุคลิกภาพอ่อนแอทํา
ให้ นกั เรี ยนกลุ่มนี ้อาจเกิดปมด้ อย ไม่กล้ าแสดงออก เก็บตัวเงียบ และโดนเพื่อนล้ อเลียนเป็ นเรื่ องตลก
ขบขัน บางคนเริ่ มต้ นจากเป็ นผู้ถกู กระทําแล้ วกลายเป็ นผู้กระทําความรุนแรง เพราะการตกเป็ นเหยื่อทํา
ให้ เกิดปมด้ อย ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง อาจจะต้ องการประชดประชันตัวเองด้ วยการทําผิดๆ เช่น มี
พฤติกรรมก้ าวร้ าว ดื่มเหล้ าหรื อสูบบุหรี่ เป็ นต้ น หรื อการทําตัวที่ไม่ดีนนได้
ั ้ รับการต่อต้ านหรื อถูกลงโทษ
จากเพื่อน รุ่นพี่ ครู เป็ นต้ น ในการศึกษาของฐาศุกร์ ยงั ค้ นพบว่า เด็กที่เป็ นทังผู
้ ้ กระทําและผู้ถกู กระทํา
ความรุ นแรงมีแนวโน้ มทําร้ ายตนเองเมื่อเด็กเกิดภาวะความแปรปรวนทางอารมณ์และจิตใจเพราะถูก
บีบคันจากครอบครั
้
วหรื อรู้สกึ น้ อยเนื ้อตํ่าใจในชีวิตตนเองนัน่ แสดงว่า จากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ว่าบิดา
มารดาและกลุ่มเพื่อนในโรงเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริ มลักษณะทางจิตที่ดีและการมีคณ
ุ ภาพ
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ชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ข้ อค้ นพบนี ้สนับสนุนว่าตัวแปรการสนับสนุนทาง
สัง คมจากบิด ามารดาและตัวแปรการยอมรั บทางสัง คมจากเพื่ อนเป็ นปั จ จัย เชิ ง เหตุที่ สํ า คัญ ของ
แบบจําลองคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพดังผลการวิจยั ระยะที่ 2
2) อภิปรายผลเพิ่มเติมจากการวิจยั ระยะที่ 1 และ 2
ผู้วิจยั ค้ นพบว่าผลการวิจยั ระยะที่ 3 มีตวั แปรเพิ่มเติมจากการทบทวนวรรณกรรม
และผลวิจยั ในระยะก่อนหน้ า ซึ่งช่วยให้ อธิบายได้ ครอบคลุมมากขึ ้น (comprehensive) และนําไปสู่
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ต่อไป ผู้วิจยั ขออภิปรายใน 2 ข้ อค้ นพบ ดังนี ้
2.1) ตัวแปรการอบรมเลี ้ยงดูเป็ นปั จจัยเชิงเหตุเพิ่มเติมของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากผลการวิจัยระยะที่ 3 ค้ นพบว่าการอบรมเลี ย้ งดูทัง้ รู ปแบบการอบรม
เลีย้ งดูที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอาจเป็ นปั จจัยเชิง เหตุเพิ่มเติมในแบบจํ าลองคุณภาพชีวิตด้ าน
สุข ภาพของวัย รุ่ น ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ใ นการวิ จัย ระยะที่ 2 ดัง เช่น งานวิ จัย คุณ ภาพเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์การอบรมเลี ้ยงดูในวัยเด็กของผู้ใหญ่อเมริกาใต้ ที่เย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่แล้ วจํานวน
20 คน ของพาเทลและโรส (Patel; & Ross. 2003: 471-480)พบว่า บิดามารดาอบรมเลี ้ยงดูลกู ปาก
แหว่งเพดานโหว่แตกต่างจากลูกคนอื่นในครอบครัว โดยบิดามารดาทุ่มเทความรักเอาใจใส่และปกป้อง
มากเกิ น ไป เคยรู้ สึก เสี ย ใจมาก สะเทื อ นใจค่อ ยๆ ยอมรั บ ความพิ ก ารปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นสนทนาเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใหญ่ปากแหว่ง
เพดานโหว่มีลูกปากแหว่งเพดานโหว่ พวกเขาคาดว่าจะยอมรับและสนับสนุนการรักษาพยาบาลที่ดี
ที่สุด แต่บางคนไม่ต้องการมีลูกของตนเองเพราะอาจมีปัญหาชีวิตครอบครัวและชีวิตสมรสต่อไปซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณนาของชาพาโดส (Chapados. 2000: 27) ที่พบว่า บิดามารดา
ของวัยรุ่ นปากแหว่งและหรื อเพดานโหว่อายุ 15-17 ปี ที่อบรมเลี ้ยงดูลกู แบบปกป้องมากเกินไปทําให้
เกิดความขัดแย้ งระหว่างสมาชิกในครอบครัว อาจอธิบายได้ ว่า การอบรมเลี ้ยงดูแบบปกป้องหรื อแบบ
ปล่อยปละละเลยลูกที่ มีความพิการตัง้ แต่กําเนิดมีความสัม พันธ์ กับประสบการณ์ การถูกตีตราทาง
สังคมของบิดามารดาดังเช่นผลการวิจยั เชิงคุณภาพอื่น (Ray. 2003: 281; Rehm; & Bradley. 2005:
807; Duguid; et al., 2007: 348; Lassetter; et al. 2007: 456)
2.2) ตัวแปรการปรับตัวของบิดามารดาต่อปากแหว่งเพดานโหว่และตัวแปร
สภาพสังคมของครอบครัวเป็ นปั จจัยเงื่อนไขเพิ่มเติมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้วิจยั ค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 3 ว่า การปรับตัวของบิดามารดาต่อปาก
แหว่งเพดานโหว่และสภาพทางสังคมของครอบครัวมีผลต่อแนวทางการอบรมเลีย้ งดูลูกปากแหว่ง
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เพดานโหว่ของบิดามารดาแต่ละครอบครัวที่ ต่างกัน อาจเนื่องมาจากการการตีตราทางสังคมและ
ทัศนคติของบิดามารดาต่อปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมิติในเชิงศีล ธรรมบรรทัดฐานทางสัง คมและ
ความเจ็บป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นที่มาของการตีตราทางสังคม (stigma) ผู้วิจยั ขออธิบายตาม
แนวคิดของนิกกี ้ ฮาร์ ท (Hart. 1985: 78) ว่ากระบวนการทางสังคมของการเข้ าสู่ภาวะการเจ็บป่ วยมีผล
จากปั จจัยทางสังคมและประสบการณ์ทางจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน ซึ่งงานวิจยั ผู้พิการของเซ็นทัมบิว
(Sentumbwe. 1995: 159) อธิบายว่า ความเจ็บป่ วยหรื อความผิดปกติทางกายในนิยามของสังคมนัน้
ได้ สร้ าง “คนผิดปกติ” ที่มีความแตกต่างจากผู้อื่น อาทิ คนพิการหรื อผู้ป่วยโรคติดต่อเรื อ้ รัง ทําให้ เกิด
ความแปลกแยกและถูกเบียดขับจากสังคมของคนส่วนใหญ่ และเออร์ วิง ก็อฟมัน (Goffman. 1963)
ได้ อธิบายเรื่ องอัตลักษณ์หรื อการสร้ างตัวตน (social identity) ของผู้ที่ถกู ตีตรา ว่าเป็ นบุคคลที่สงั คม
รั ง เกี ย จด้ ว ยสาเหตุเ ช่ น ความพิ ก ารทางร่ า งกาย เป็ นต้ น มาตรฐานอัต ลัก ษณ์ ท างสัง คม (virtual
identity) ที่สงั คมคาดหวังสําหรับ “คนปกติ” มักทําให้ คนอื่นในสังคมรู้สึกแปลกต่อ “คนที่ผิดปกติ” อีก
ทัง้ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคนอื่นๆ (2551: 75) ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าในแต่ละสังคมวัฒนธรรม
ตีความความเจ็บป่ วยแตกต่างกัน ทําให้ เกิดการจัดแบ่งขัวตรงข้
้
ามระหว่าง “ความปกติ” กับ “ความ
ผิ ดปกติ” โดยเฉพาะประเด็น ความเจ็ บป่ วยทัง้ ทางกายและทางจิ ตใจ ทํ าให้ ผ้ ูป่วยและคนพิ การที่
แตกต่างไปจากความคาดหวังตามมาตรฐานทางสังคมวัฒนธรรมนัน้ ถูกตีตราและขจัดออกไปหรื อ
แบ่งแยกกีดกันออกจากคนปกติสว่ นใหญ่เพื่อดํารงความปกติในสังคมให้ คงอยูต่ อ่ ไป
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยังค้ นพบอีกว่า การปรับตัวของบิดามารดา
ต่อปากแหว่งเพดานโหว่เกี่ยวข้ องกับการอนุมานสาเหตุการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่ง มัลลิกา มัติโก
(2546: 89) อธิบายว่า บุคคลให้ ความหมายต่อโรคหนึ่งๆ แตกต่างกันไป เช่น การรับรู้ ว่าสาเหตุของ
ความเจ็บป่ วยเชื่อมโยงกับความเชื่อ อํานาจเหนือธรรมชาติ และความรู้ หรื อเกิดจากการกระทําผิดข้ อ
ห้ า มของกลุ่ม แล้ ว นํ า มาตี ค วามให้ กับ ความเจ็ บ ป่ วยนัน้ ว่า เป็ นการถูก ลงโทษจากอํ า นาจบุค คล
ศักดิ์สิทธิ์ ทําให้ เกิดความละอาย เกรงกลัว และนําไปสู่รูปแบบการรักษาเยียวยาที่แตกต่างกัน อาทิ
ครอบครั ว ที่ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธเชื่ อ ว่ า ความผิ ด ปกติ ห รื อ ความพิ ก ารเป็ นกรรม (Cheng. 1990)
ครอบครั วที่ นับถื อศาสนาฮิ น ดูเชื่ อว่าปากแหว่ง เพดานโหว่เ กิดจากธรรมชาติห รื อพระเจ้ าให้ ม าตน
(Weatherley; & White. 2005) ครอบครัวที่นบั ถือศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้ าเป็ นผู้ประทานลูกปาก
แหว่งเพดานโหว่มาให้ ตน บิดามารดาจึงยอมรับในสิ่งนี ้ ไม่เรี ยกร้ อง และไม่พยายามค้ นหาสาเหตุว่า
ทําไมลูกเกิดมาเป็ นแบบนี ้ (รั ตติยา ฉั่วเจริ ญ. 2550) ครอบครัวที่นบั ถื อศาสนาคริ สต์เชื่ อว่าพระเจ้ า
ประทานลูกปากแหว่งเพดานโหว่มาให้ ตน บิดามารดาจึงมีกําลังใจและแรงกระตุ้นที่ดีมากกว่าการ
กล่าวโทษกันเอง (Crocker; & Crocker. 1970) อย่างไรก็ตาม บิดามารดาในการวิจยั ระยะที่ 3 มี
ปฏิกิริยาหลากหลายเมื่ อแรกรั บรู้ ว่ามี ลูกปากแหว่งเพดานโหว่ ทัง้ รู้ สึกตกใจ โกรธ น้ อยใจวิตกกังวล
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สํานึกผิด และกล่าวโทษตนเอง บางคนกล่าวโทษกันเองหรื อโทษบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง เช่น การวิ จัย คุณ ภาพในประเทศไทย (นิ รมล พัจ นสุน ทร. 2547: 95; รั ตติ ยาฉั่วเจริ ญ . 2550;
Chuacharoen; et al. 2009: 252) และต่างประเทศ (Bradburry; & Hewison. 1994: 251; Strauss;
et al. 1995: 82; Byrnes; et al. 2003: 308; Black; et al. 2009: 545; Nelson; et al. 2009: 245)
ในขณะที่ บิดามารดาบางคนก็ร้ ูสึกตื่นเต้ นดีใจที่มีลกู รู้สึกถึงความพิเศษของลูกปากแหว่งเพดานโหว่
และไม่คิดว่าลูกของตนทุพพลภาพเพียงแค่มีความผิดปกติตงแต่
ั ้ แรกเกิดที่สามารถรักษาให้ ดีขึ ้นได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพอื่น (Eisermann. 2001: 236; Farrimond; & Morris. 2004;
Johansson; & Ringsberg. 2004: 165)
การตีตราทางสังคมจากปากแหว่งเพดานโหว่ อาจกดดันบิดามารดาให้ พา
ลูกหลีกหนีจากสังคมและมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ยิ่งกรณีศกึ ษาที่สภาพทางสังคมไม่ดี เช่น
ครอบครัวตึงเครี ยดหรื อแตกแยก เป็ นต้ น บิดาหรื อมารดาอาจอบรมเลี ้ยงดูได้ ไม่เหมาะสมจนพัฒนา
คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ยาก ดังเช่นผลการศึกษาปรากฏการณ์
วิทยาของโจฮันสันและริ งส์เบิร์ก (Johansson; & Ringsberg. 2004: 165) พบว่า บิดามารดารับรู้
ปฏิกิริยาทางลบว่าลูกปากแหว่งเพดานโหว่ทงั ้ ด้ านเดียวและสองด้ านอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี มี ความ
แตกต่างจากความคาดหวังของสังคมและถูกปฏิเสธจากสังคม เช่น คนอื่นตีตวั ออกห่าง มองไปทางอื่น
เดินหนี เป็ นต้ น อีกทัง้ บิดามารดาปกปิ ดลูกปากแหว่งเพดานโหว่ของตนออกจากสังคมและหลบเลี่ยง
สถานการณ์ ท างสัง คมที่ ค าดว่ า จะทํ า ให้ ต นเองและลูกรู้ สึ กแตกต่างจากคนอื่ น (Bradburry; &
Hewison. 1994: 251; Johansson; & Ringsberg. 2004: 165) บิดามารดารู้สึกหวัน่ ไหวมากกับ
ปฏิกิริยาของเพื่อนและครอบครัว (Farrimond; & Morris. 2004) รู้ สึกกดดัน วิตกกังวล หลีกหนีออก
จากสังคมเมื่อรับรู้ว่าตนเองแตกต่างจากคนปกติในสังคม (Rumsey; & Harcourt. 2005) รู้ สึกห่วง
กังวลการใช้ ชีวิตในสังคมของวัยรุ่นกับเพื่อนร่วมวัย เช่น การโดนล้ อเลียน การคบหาเพื่อนต่างเพศหรื อ
คูส่ มรส เป็ นต้ น และความไม่มนั่ คงของอาชีพในอนาคตของวัยรุ่น (Klein; et al. 2006: 590)
3) ผลเชิงลึกของกระบวนการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
ผลวิจัยระยะที่ 3 สามารถช่วยอธิ บายเชิงลึก (in-depth explanation) ของ
กระบวนการนําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ได้ 2 ข้ อค้ นพบ คือ
3.1) แนวทางพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
จากการวิ จัย ระยะที่ 3 ผู้วิ จัย ค้ น พบรายละเอี ย ดเชิ ง ลึ ก ว่า บิ ด ามารดาของ
กรณี ศึก ษาที่ มี คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพสูง ให้ ค วามสํ า คัญ กับ “ความเข้ ม แข็ ง ” มากกว่ า “ความ
บกพร่อง” หรื อข้ อจํากัดจากปากแหว่งเพดานโหว่ของลูก เพื่อสนับสนุนให้ ลกู สามารถกลับคืนสู่สขุ ภาพ
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ปกติและมี คุณภาพชี วิตด้ านสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะมารดาของวัยรุ่ น ปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน
บิดามารดาสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนลูกวัยรุ่นได้ ปรับความคิดตนเองต่อปั ญหาอุปสรรค เช่น
ยอมรับความจริ ง คิดชื่นชมความแตกต่างหลากหลาย เปลี่ยนจากมองโลกแง่ร้ายให้ เป็ นมองโลกแง่ดี
ทําตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ของลูก เป็ นต้ น และสนับสนุนการจัดการอารมณ์
ของลูก เช่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้ างภูมิค้ มุ กันทางจิตใจให้ ลกู ตังความหวั
้
งในอนาคตที่ดี สอนสวด
มนต์ อดทนอดกลัน้ ฝึ กความเชื่อมัน่ ในตนเองและฝึ กกล้ าแสดงออกต่อสาธารณะ เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ อง
กับบิดามารดาของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในงานวิจยั อื่น (Mouradian. 2001: 255; Johansson; &
Ringsberg. 2004: 165; Kapp-Simon; & Gaither. 2009: 1001) และบิดามารดาของเด็กพิการใน
งานวิจยั อื่น (McCubbin; & McCubbin. 1993: 153; Bradburry; & Hewison. 1994: 251;
Beresford. 1994: 171; Wallander; & Varni. 1995: 209; Eisermann. 2001: 236; Rolland; &
Walsh. 2006: 527; Graungaard; & Skov. 2007: 296)
สําหรับวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ปั จจัยบริ บทสิ่งแวดล้ อมและภาวะ
ปากแหว่ ง เพดานโหว่ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ของครอบครั ว ที่ มี ลู ก ปากแหว่ ง เพดานโหว่
(Krueckeberg; & Kapp-Simon. 1993: 490) โดยบิดามารดาและวัยรุ่ นที่เปลี่ยนจากการมอง “โรค”
มาสู่การมอง “ศักยภาพคน” ตามแนวคิดเชิงนิเวศน์วิทยา (The ecological model) และแนวคิดความ
หยุ่นตัว (Resilience model) ทําให้ เกิดผลดีตอ่ ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของวัยรุ่ นต่อไป ดังเช่น
ผลการวิจยั ผู้พิการอื่น (Nelson. 2002: 515; Barnett; et al. 2006: 100; Lassetter; et al. 2007) ใน
การวิจยั ระยะที่ 3 บิดามารดาที่อบรมเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวเหมือนเด็กปกติทวั่ ไป
และส่งเสริมความสามารถของลูกให้ ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ทําให้ วยั รุ่ นมองโลกในแง่ดี เชื่อมัน่ ในตนเอง
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั คนใกล้ ชิด ไม่ร้ ู สึกแตกต่างจากพี่น้องหรื อคนปกติอื่น จนมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพสูง ดังเช่น วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่อายุ 9-14 ปี ที่มองโลกในแง่ดีและเป็ นตัวของตนเอง
สามารถใช้ ชีวิตในสังคมได้ ดี (Klein; et al. 2006: 590) และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มองโลกในแง่
ดีและมีวิธีจดั การความเครี ยดอย่างเหมาะสม ล้ วนประสบความสําเร็ จในชีวิตครอบครัวและหน้ าที่การ
งานในวัยผู้ใหญ่ (Broder. 2001: 248)
3.2) รายได้ ของครอบครัวเป็ นเงื่อนไขสภาพทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการ
ถ่ายทอดในครอบครัว
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีรายได้
ครอบครั ว ตัง้ แต่ 10,001 บาทขึ น้ ไปเป็ นผู้ที่ มี คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพมากกว่ า วัย รุ่ น ที่ มี ร ายได้
ครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาทอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึ่งวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ส่วน
ใหญ่ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี ร ายได้ ข องครอบครั ว ตํ่ า หรื อ น้ อยกว่ า 10,000 บาทต่อ เดื อ น จากนัน้
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ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ให้ รายละเอียดเชิงลึกว่ากรณีศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่าอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีรายได้ น้อยหรื อสภาพครอบครัวแตกแยกและปริ มาณรายได้ ของครอบครัวเกี่ยวข้ องกับ
ระดับการศึกษาและอาชีพบิดามารดาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่โดยรายได้ ของครอบครัวอาจเป็ น
อีกเงื่อนไขนําของการอบรมเลี ้ยงดูกรณีศกึ ษาทังการเข้
้
ารับการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่และ
การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนผู้วิจยั พิจารณาเห็นว่า ยิ่งระดับเศรษฐกิจตํ่าลงจะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มากขึ ้น (Clark; et al. 2003: 481; Puhó; et al. 2005: 144; Carmichael;
et al. 2009: 850) ดังเช่นการศึกษาของแองคูนา-กอนซาเลส และคนอื่นๆ (Ancuña-González; et al.
2011: 381) ในเด็กวัยรุ่ นเม็กซิกันอายุ 4-17 ปี ที่ครอบครัวมีรายได้ ตํ่า พบโอกาสเสี่ยงเป็ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ 2.02 เท่าของเด็กในครอบครัวที่มีรายได้ สงู หรื อรายได้ ปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .01 อาจเนื่องมาจาก ระดับเศษฐกิ จของครอบครั วเชื่ อมโยงกับสภาพสิ่ง แวดล้ อมระหว่าง
ตังครรภ์
้
ของมารดาที่เป็ นสาเหตุการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ในลูก เช่น ครอบครัวรายได้ น้อยอาศัยอยู่
ในบ้ านเก่าที่มีสีทาบ้ านผสมตะกั่ว การสัมผัสมลพิษอุตสาหกรรม หรื อการสูดดมควันบุหรี่ เป็ นต้ น ซึ่ง
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพี่น้องที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันอาจมี ปัจจัยเสี่ยงร่ วมกัน เช่น
บิดามารดามีการศึกษาน้ อย รายได้ ตํ่า ขาดสารโฟเลตช่วงตังครรภ์
้
เป็ นต้ น และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
ปากแหว่งเพดานโหว่ซํ ้าในครอบครัวของผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ขออธิบายรายได้ ของครอบครัวส่งผลต่อกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมในครอบครั วและคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ตาม
แนวคิดของแกลโลและแมททิว (Gallo; & Matthews. 2003: 10) ในแบบจําลองต้ นทุนชีวิต (The
reserve capacity model) ที่กล่าวว่า ผู้เกิดและอาศัยอยู่ในครอบครัวรายได้ ตํ่าจะเผชิญความเครี ยด
มากกว่าและมีลกั ษณะสิ่งแวดล้ อมรอบตัวที่ดิ ้นรนมากกว่าครอบครัวรายได้ สงู ระดับรายได้ ตํ่าผลักดัน
ให้ บุคคลต้ องเผชิ ญ เหตุการณ์ ท้ าทายและประสบปั ญ หาอุปสรรคมากมาย จนมองโลกในแง่ดีกับ
อนาคตของตนเองลดลงไป ต่อมา แกลโลและคนอื่นๆ (Gallo; et al. 2005: 386) อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ที่
มีรายได้ ตํ่ารั บรู้ ว่าสามารถควบคุมปั ญหาได้ น้อยและเกิดสิ่งดีๆ ขึน้ กับตนเองน้ อย แต่ถูกกดดันทาง
สังคมมาก ในขณะที่ ผู้ที่มีรายได้ สงู อาจได้ เรี ยนรู้การจัดการความเครี ยดที่ดีตงแต่
ั ้ เด็กและพัฒนาตนเอง
ให้ ประสบความสําเร็ จกับการควบคุมปั ญหาอุปสรรค เพื่อป้องกันผลกระทบจากการมีรายได้ ลดลงใน
อนาคตนอกจากนี ้ ตามแนวคิดของบอนเฟรนเบนเนอร์ และมอริ ส (Bronfenbrenner; & Morris. 1998:
993) ได้ อธิบายโมเดลเชิงนิเวศน์วิทยา (The ecological model) ว่า ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวเป็ น
ปั จจัยภายนอกบุคคลที่เชื่อมโยงกับการอบรมเลี ้ยงดูและนําไปสู่ปัจจัยภายในบุคคล โดยบิดามารดาใน
ครอบครัวระดับเศรษฐกิจตํ่ามักอบรมเลี ้ยงดูลกู ทางลบและปล่อยปละละเลย (Heinonen; et al. 2005:
425) ความมัน่ คงของครอบครัวน้ อยและมีการกระทํารุนแรงทางร่างกายต่อเด็ก (Trickett; et al. 1991:
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148) และความเป็ นอยู่อย่างแออัด (Melki; et al. 2004: 476) จัดเป็ นลักษณะของครอบครัวที่มีความ
เสี่ยงทางสังคม (Repetti; et al. 2002: 330)
จากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยังพบอีกว่า บิดามารดาที่มีรายได้ ครอบครัวตํ่า
ไม่สามารถสนับสนุนให้ วยั รุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่เข้ ารับรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ต่อเนื่อง เพราะ
ภาระค่าใช้ จา่ ยทังหมดจากการรั
้
กษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม
ดังเช่นผลการวิจยั อื่นว่า บิดามารดาต้ องขาดรายได้ และเพิ่มค่าใช้ จ่ายต่างๆ มากขึ ้น เนื่องจากผู้ป่วย
เด็กต้ องนอนพักฟื น้ ในโรงพยาบาลภายหลังผ่าตัดเย็บปิ ดริมฝี ปากเพื่อติดตามประเมินอาการสมํ่าเสมอ
(Rosen; et al. 2003) ซึง่ การคัดเลือกผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีกลุ่มอาการความผิดปกติอื่น
ร่ วมด้ วยให้ สามารถกลับไปพักฟื น้ ที่ บ้านได้ ในวันผ่าตัด อาจช่วยลดค่าใช้ จ่ายของครอบครัว แล้ วให้
ศัลยแพทย์ ลงเยี่ยมบ้ านของผู้ป่วยเพื่อติดตามผลแทรกซ้ อนหลังผ่าตัดและให้ คําแนะนําการดูแลลูก
ปากแหว่งเพดานโหว่แก่บิดามารดา (Cronin; et al. 2001: 838; Hopper; et al. 2009: 1553;
Shkoukani; et al. 2013: 1) และรูปแบบระบบเครื อข่ายและการดูแลรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
แบบสหวิชาชีพในชุมชน เช่น เครื อข่ายของการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สํ า หรั บ พ่อ แม่แ ละครอบครั ว เครื อ ข่ ายการดูแลแบบองค์ รวมในชุม ชนด้ ว ยที ม สหวิ ช าชี พ เป็ นต้ น
(Prathanee; & Chowcheun. 2010: s63) อาจเป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่ที่ครอบครัวมีรายได้ ตํ่า
2.4 อภิปรายวิธีวิจัยผสานวิธี
ในการศึกษาครัง้ นี ้การวิจยั ผสานวิธีวิจยั ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ที่ดําเนินการตามลําดับ 3 ระยะ (three-phase sequential mixed methods design)สามารถช่วย
ตอบปั ญหาวิจยั ให้ ได้ ชดั เจนมากที่สดุ ด้ วยผลของการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพใน 3 ประเด็นคือ
1) ยืนยันผลการวิจยั เชิงปริ มาณในการวิจยั ระยะที่ 2 กับผลการวิจยั เชิงคุณภาพในการวิจยั ระยะที่ 1
และ 3 ซึ่งเป็ นการตรวจสอบสามเส้ าของผลการวิจัยจากต่างวิธีวิจยั (methodology triangulation)
2)เพิ่ ม เติ ม ผลการวิ จัย ให้ ค รอบคลุ ม มากขึ น้ เพื่ อ ค้ น หาผลการวิ จัย ที่ น อกเหนื อ จากการทบทวน
วรรณกรรมหรื อผลวิจยั ในระยะก่อนหน้ า และ 3) อธิบายรายละเอียดเชิงลึก เพื่อความชัดเจนของข้ อ
ค้ นพบ (in-depth explanation) ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ดงั นัน้ วิธีวจิ ยั ผสานวิธีจงึ มีความเหมาะสมกับปั ญหาการวิจยั ครัง้ นี ้และเกิดองค์ความรู้
อันเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาวิจัยในวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ต่อไป ซึ่งสอดคล้ องการสังเคราะห์
งานวิจยั ทังเชิ
้ งปริมาณและเชิงคุณภาพจํานวน 57 เรื่ องเกี่ยวกับบิดามารดาของเด็กปากแหว่งและหรื อ
เพดานโหว่ (Nelson; et al. 2011: 6) เสนอว่า ผู้วิจยั ควรใช้ วิธีวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพหรื อ
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ผสานวิธี วิจัย ใช้ แ นวคิดจิ ตวิ ท ยา สัง คมวิ ท ยา นโยบายทางสัง คม การพยาบาล และระบบบริ การ
สุขภาพในงานวิจยั เด็กและวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่มาอธิบายได้ ดียิ่งขึ ้น
เกี่ ยวกับ ประสบการณ์ การดูแ ลลูกในระยะยาวและการรั ก ษาปากแหว่ง เพดานโหว่อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง
เนื่องจากข้ อจํากัดของงานวิจยั เชิงปริ มาณส่วนใหญ่ที่ผ่านมาศึกษาเฉพาะมารดา ใช้ วิธีเก็บข้ อมูลแบบ
ภาคตัด ขวาง สุ่ม กลุ่ม ตัว อย่ า งจํ า นวนน้ อ ย มี แ นวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเท่ า นัน้ และคุณ ภาพของงานวิ จัย
หลากหลาย ส่วนงานวิจยั เชิงคุณภาพยังมีจํานวนน้ อยที่ศกึ ษาประสบการณ์การรักษาปากแหว่งเพดาน
โหว่ของเด็กแต่ละช่วงอายุ (Lassetter; et al. 2007; Green; et al. 2008; Nelson; et al. 2011: 6) การ
ออกแบบผสานวิธีวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์และวิธีเก็บข้ อมูลวิจยั ได้ เหมาะสม อาทิ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นช่วงวัยรุ่น ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ วิธีวิจยั ทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนนําแนวคิดสห
วิทยาการที่เกี่ยวข้ องมาตอบปั ญหาวิจยั ได้
นอกจากนี ้ จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั ของเนลสันและคนอื่นๆ (2011: 18) ได้
เสนอว่าการอบรมเลี ้ยงดูลูกและรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ในระยะยาวตังแต่
้ วยั เด็กจนเติบใหญ่จาก
มุมมองบิดามารดา เป็ นประเด็นที่ควรค้ นหาด้ วยวิธีสมั ภาษณ์เชิงลึก ซึ่งในการวิจยั ระยะที่ 3 มีบิดาและ
มารดาเป็ นผู้ให้ ข้อมูลประสบการณ์ การดูแลลูกปากแหว่งเพดานโหว่มานาน 11-18 ปี และให้ ข้อมูล
ย้ อนหลัง แม้ ว่าการทบทวนเหตุการณ์ ในอดีตอาจมีความลําเอียงตามการรับรู้และตีความเหตุการณ์
ของบิดามารดาแต่ละคน (Moss; & Goldstein. 1979) และการย้ อนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตยาก
กว่าปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตาม วิธีเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการระลึกเหตุการณ์ในอดีตของบิดามารดา
ที่มีลกู ปากแหว่งเพดานโหว่จากงานวิจยั ที่ผ่านมา (Theorell; et al. 1999: 304; TorbjÖrnsson; et al.
1999: 193; Ringsberg; et al. 2001: 233; Johansson. & Ringsberg. 2004: 165) ช่วยยืนยันว่าการ
มีลกู ปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นประสบการณ์ชีวิตที่บดิ ามารดาจดจําได้ อย่างดีและให้ ข้อมูลได้ สอดคล้ อง
กับวิธีบนั ทึกข้ อมูลอย่างเป็ นทางการไม่วา่ เวลาผ่านพ้ นมานานเท่าใด

3. ข้ อจํากัดของการวิจัย
ในการวิจยั ระยะที่ 1-3 มีข้อจํากัด3 ประการ ได้ แก่
1) ลักษณะของกลุ่ม ตัวอย่าง เป็ นวัยรุ่ นอายุ 11-18 ปี ที่ มีปากแหว่งเพดานโหว่ตงั ้ แต่
กําเนิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงพ.ศ.2543) ได้ รับการผ่าตัดเย็บปิ ดปากแหว่งเพดานโหว่มานานกว่า
6 เดือน และไม่มีกลุ่มอาการความผิดปกติอื่นร่ วมด้ วย (non-syndrome) ตามคําวินิจฉัยของแพทย์
กลุม่ ตัวอย่างจึงมีลกั ษณะเฉพาะและเมื่อแรกคลอดเข้ าถึงบริการสุขภาพได้ ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากยัง
ไม่มีระบบขึ ้นทะเบียนและหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าสําหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทกุ คน
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2) สถานที่และช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นกลุม่ ตัวอย่างผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม
จั ด ฟั นของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ภาครั ฐ ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในระหว่างช่วง 1
กันยายนถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 ช่วง 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 และช่วง 1
มิถนุ ายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2555โดยช่วงเก็บข้ อมูลวิจยั ระยะที่ 3 เกิดอุทกภัยทัว่ ประเทศทําให้ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนหนึ่งไม่สะดวกเดินทางและจะยกเลิกเข้ าร่ วมการวิจยั ผู้วิจยั จึงเลื่อนระยะเวลาไปอีก 3
เดือน
3) อิทธิพลของบิดามารดาระหว่างสัมภาษณ์กรณีศึกษา ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์ วยั รุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่เป็ นรายบุคคลภายในห้ องสัมภาษณ์ แต่บิดาหรื อมารดาบางคนเข้ ามาแทรกระหว่าง
สัมภาษณ์ อาจทําให้ เกิดความไม่เป็ นอิสระหรื อมีอคติลําเอียงในการให้ ข้อมูลได้

4. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะจากงานวิจยั นี ้ใน3 ส่วนคือ ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิ ข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
สําหรั บวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
1) จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 พบชัดเจนว่า วัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่มีการมองโลกในแง่ดีที่ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ และในวัตถุประสงค์
การวิจยั ที่ 4 พบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีการมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่นปากแหว่ง
เพดานโหว่สองด้ าน รวมทัง้ ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยืนยันผลการวิจยั ข้ างต้ นด้ วยกรณีศึกษาวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ แสดงว่า ลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของ
วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ คือ การมองโลกในแง่ดี ซึ่งวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีวิธีคิดมองโลกใน
แง่ดีทงกรณี
ั้
ที่กําลังเผชิญกับปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่งและกรณีทวั่ ไปจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ควรคิดว่าปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวันเกิดขึ ้นได้
จากหลายสาเหตุ เป็ นเหตุการณ์เพียงชัว่ คราวแล้ วจะผ่านพ้ นไปได้ ด้วยดีเช่น วัยรุ่นคิดว่ามีโอกาสมากที่
เรื่ องดีๆ จะเกิดขึ ้นกับตนเอง คิดว่าความพยายามที่มากขึ ้นทําให้ เกิดผลดีขึ ้นกว่าเดิม เป็ นต้ น สําหรับ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวควรคิดว่าตนเองจัดการความเครี ยดจากปากแหว่งเพดานโหว่ได้
เช่น ทุกปั ญหามีวิธีแก้ ไขได้ หลายวิธี ผลกระทบด้ านลบเกิดขึ ้นเพียงช่วงเวลาสันๆ
้ และส่งผลกระทบ
เฉพาะบางสถานการณ์ ในชี วิตเท่านัน้ ตนเองสามารถจัดการปั ญหาให้ สําเร็ จลุล่วงได้ บุคคลใกล้ ชิด
พร้ อมให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อวัยรุ่นเผชิญความเครี ยด เป็ นต้ น
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2) จากผลการวิ จั ย ระยะที่ 2 ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ที่ 3 พบว่ า การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการจัด การความเครี ยดส่ง ผลทางตรงต่อ การมองโลกในแง่ดี และส่ง ผล
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพผ่านการมองโลกในแง่ดี และในวัตถุประงค์การวิจยั ที่ 4 พบว่า
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดส่งผลต่อ
การมองโลกในแง่ดี มากกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ าน รวมทัง้ ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ยืนยันว่า
วัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ด้านเดียวควรมั่น ใจในความสามารถของตนในการจัดการกับความคิด
อารมณ์ และพฤติกรรมของตน เมื่อเผชิญกับผลกระทบด้ านลบจากปากแหว่งเพดานโหว่ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนและสังคม โดยวัยรุ่ นควรหมัน่ ฝึ กฝนทักษะความสามารถในการ
แก้ ไขปั ญหาให้ ประสบความสําเร็ จด้ วยตนเอง เช่น ฝึ กพูดออกเสียงให้ ชดั เจน ฝึ กความกล้ าแสดงออก
เป็ นต้ น เรี ยนรู้ จากตัวอย่างบุคคลที่มีวิธีเผชิญปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เหมาะสม เช่น บิดามารดา กลุ่ม
เพื่อน ผู้พิการอื่น เป็ นต้ น ทําจิตใจและร่างกายให้ ผอ่ นคลาย และเป็ นตัวของตัวเอง
3) จากผลการวิจัยระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 5 พบว่า วัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่นที่มี
รายได้ ครอบครั วตํ่ากว่า 10,000 บาท และ ผลการวิจัยระยะที่ 3 ให้ รายละเอียดเชิงลึกว่าครอบครัว
รายได้ น้อยมักประสบปั ญหาสภาพทางสังคม เช่น ครอบครัวตึงเครี ยด ครอบครัวแตกแยก เป็ นต้ น โดย
กรณีศกึ ษาที่มีครอบครัวรายได้ น้อยและสภาพครอบครัวแตกแยกเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพตํ่า
จากผลการวิจัยบ่งชี ว้ ่า วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ที่ครอบครัวมีรายได้ ต่อเดือนตํ่ากว่า10,000 บาท
ควรได้ รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหรื อเฝ้าระวังจากผู้ใหญ่รอบข้ าง เช่น ญาติผ้ ใู หญ่ ครู และบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็ นต้ น เพื่อป้องกันผลเสียต่อจิตใจและพฤติกรรมของวัยรุ่ นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้ านสุขภาพให้ ดีขึ ้น อีกทัง้ บิดามารดาและวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มนี ้ควรลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ ของครอบครัวให้ มากขึ ้น โดยการจัดทําบัญชี ครัวเรื อนรายเดือน ร่ วมรับรู้ ฐานะครอบครัวตาม
จริง ช่วยกันประหยัดรายจ่ายและทํางานหารายได้ เสริม
สําหรั บครอบครั วของวัยรุ่นปากแหว่ งเพดานโหว่
1) จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาส่งผลทางตรงต่อการยอมรับทางสังคมจากเพื่อนและการรับรู้ความสามารถของตนใน
การจัดการความเครี ยด และส่งผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
และในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 พบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาที่สง่ ต่อการมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว โดยวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดามากกว่าวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
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ด้ านเดียว ซึ่งจากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ได้ สะท้ อนการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาในลักษณะ
ของการอบรมเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ นัน่ แสดงว่า ประสบการณ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านควรได้ รับการสนับสนุนทางสัง คมจากบิดา
มารดา โดยการอบรมเลี ้ยงดูลกู ด้ วยความรักดูแลเอาใจใส่ใกล้ ชิด เข้ าใจจิตใจลูกในแต่ละช่วงวัย พร้ อม
รับฟั งลูกอย่างตังใจ
้ พูดคุยด้ วยเหตุผล ให้ คําปรึ กษาในการใช้ ชีวิตและการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่
และพาลูกเข้ ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ กําเนิด ส่วนบิดามารดาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
ด้ านเดียวควรส่งเสริ มความท้ าทายให้ ลูกได้ พฒ
ั นาความสามารถของตนเองยิ่งขึ ้น แสดงความชื่นชม
หรื อกํ าลังใจเมื่ อลูกทํ าได้ ดีแม้ เล็ กน้ อยก็ตาม และเป็ นตัวอย่างที่ประสบความสํ าเร็ จ ในการจัดการ
ปั ญหา เพื่อปลูกฝั งถ่ายทอดลักษณะทางจิตที่สําคัญ เช่น การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถ
ของตนในการจัดการความเครี ยด ความหยุ่นตัว เป็ นต้ น และส่งเสริ มการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
ซึง่ เป็ นรากฐานของการมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่ดีในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
2) จากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ค้ นพบว่า ตัวแปรการปรับตัวของบิดามารดาต่อปากแหว่ง
เพดานโหว่เป็ นปั จจัยเงื่ อนไขเพิ่ม เติมของการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ โดยการปรับตัวต่อปากแหว่งเพดานโหว่ของบิดามารดาสอดคล้ องกับการอนุมานสาเหตุ
การเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ตามหลักศีลธรรมศาสนา บิดามารดาของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ควร
หาโอกาสใกล้ ชิ ดและรั บฟั ง หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถื อศรัท ธา อธิ บายหลักธรรมให้ ลูกเข้ าใจ
ปฏิบตั ิศาสนกิจร่ วมกับลูก และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างของศาสนิกชนที่ดีแก่ลูก เพื่อให้ ทําใจยอมรับ
ความจริ งและผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการดูแลลูกปากแหว่งเพดานโหว่ สําหรับวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ที่อยูใ่ นครอบครัวแตกแยก ญาติผ้ ใู หญ่ เช่น ปู่ ย่า ตายาย ลุงป้า เป็ นต้ น ควรช่วยแนะนําการ
ปรับตัวและให้ คําปรึ กษาการอบรมเลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้ งระหว่าง
บิดามารดาและเกิ ดสัม พันธภาพที่ ดีมากขึน้ ในครอบครั ว เนื่ องจากครอบครั วขยายยังคงมี บทบาท
สําคัญในสังคมไทย
สําหรั บโรงเรียน
จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดาและการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อนส่งผลทางตรงต่อลักษณะทางจิตที่สําคัญ และ
ส่งผลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ และจากผลวิจยั ระยะที่ 3
สะท้ อนให้ เห็นอิทธิพลของกลุม่ เพื่อนและเผยประสบการณ์ความรุนแรงในโรงเรี ยนที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
ปากแหว่งเพดานโหว่ทุกคน เช่น โดนล้ อเลียน ถูกทําร้ ายร่ างกาย ถูกจ้ องมองซักถาม กี ดกันออกจาก
กลุ่ม เป็ นต้ น ครู ควรช่วยป้องกัน ความรุ น แรงในโรงเรี ยนและเพิ่ม สัม พัน ธภาพที่ ดีระหว่างนักเรี ยน
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ด้ วยกันหรื อผู้ปกครองของนักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่ เช่น พูดคุยทําความเข้ าใจกับผู้ปกครองคนอื่น
สนับสนุนนักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ทํากิจกรรมร่วมกับนักเรี ยนคนอื่น จัดกิจกรรมสร้ างมิตรภาพที่
ดีระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่ไ ด้ แสดงความสามารถของ
ตนเองเช่ น เดี ย วกับ นัก เรี ย นคนอื่ น ในโรงเรี ย น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ โรงเรี ย นทัง้ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกบั บิดามารดาและร่วมมือกับนักจิตวิทยาจัด
อบรมครูแนะแนว ครูประจําชัน้ และนักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่ในการจัดการความรุนแรงด้ วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ มีส่วนร่วมในการป้องกันความรุนแรงและแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมของ
นักเรี ยนปากแหว่งเพดานโหว่ได้ ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่มแรก
สําหรั บบุคลากรทางการแพทย์
จากผลการวิจัยระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 พบว่า การสื่อสารระหว่าง
บุค ลากรทางการแพทย์ ส่ ง ผลทางตรงต่อ การยอมรั บ ทางสัง คมจากเพื่ อ น และส่ง ผลทางอ้ อ มต่อ
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ และในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 พบว่า วัยรุ่น
ของกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านมีการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าวัยรุ่นปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้านเดียว ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ระยะที่ 3 ด้ วยเหตุนี ้ บุคลากรทางการแพทย์
ควรพยายามสื่อสารโดยตรงกับผู้ป่วยวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ เช่น เปิ ดโอกาสให้ วยั รุ่ นซักถาม สร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน ถ่ายทอดการใช้ ชีวิตที่ดีของตัวอย่างวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น
บุคลากรทางการแพทย์ควรส่งเสริ มการยอมรับจากสังคม เช่น กิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมกันของวัยรุ่น
ปากแหว่งเพดานโหว่กับบุคลากรทางการแพทย์ กิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์แก่สัง คมของวัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ ความรู้ การตรวจคัดกรองความเสี่ยง
และแนวทางป้องกันโอกาสเกิดซํ ้าของปากแหว่งเพดานโหว่ในรุ่ นต่อไป แก่วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
และพี่น้องในครอบครัวที่มีพนั ธุกรรมและได้ รับสิ่งแวดล้ อมคล้ ายคลึงกัน รวมทังในคลิ
้
นิกฝากครรภ์ควร
วางแผนครอบครั วแก่บิดามารดาที่ มีลูกปากแหว่งเพดานโหว่ ส่วนคลินิกนมแม่และคลินิกเด็กดีควร
ฝึ กอบรมทักษะและเตรี ยมความพร้ อมของบิดามารดา เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อบรม
เลี ้ยงดูลกู ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็ นต้ น
4.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจยั ระยะที่ 2 ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 5 พบว่า วัยรุ่ นปากแหว่งเพดาน
โหว่ที่มีรายได้ ครอบครัวตังแต่
้ 10,001 บาทขึ ้นไปมีคณ
ุ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพมากกว่าวัยรุ่ นที่มีรายได้
ครอบครัวตํ่ากว่า 10,000 บาท ซึ่ง วัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ส่วนใหญ่ ในการศึกษานีม้ ีรายได้ ของ
ครอบครัวตํ่าหรื อน้ อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และจากผลการวิจยั ระยะที่ 3 พบว่า บิดามารดาที่มี
รายได้ ครอบครัวตํ่าสนับสนุนให้ ลกู เข้ ารับรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ได้ จํากัดและอบรมเลี ้ยงดูลกู ได้ ไม่
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เหมาะสม ผู้วิจยั เห็นควรให้ สภากาชาดไทยดําเนินนโยบาย “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่ ” และ “โครงการยิ ม้ สวย เสี ยงใส” ต่อ ไปภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กับ ภาคี ต่างๆ ตามแนว
พระราชดํ าริ ข องสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี โดยหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควร
สนับสนุนเครื อข่ายระบบบริ การสุขภาพและการส่งต่อในทุกระดับสถานพยาบาล และเพิ่มจํานวนศูนย์
ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ให้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ ผ้ ูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตงแต่
ั้
กําเนิดทุกคนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ ครอบครัวตํ่า มีโอกาสการเข้ าถึงบริ การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และเข้ ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมากขึ ้น นอกจากนี ้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีเนื ้อหาและฝึ กทักษะ
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการแพทย์ที่ดีในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาและทันตแพทยศาสตรศึกษา อีก
ทัง้ ส่งเสริ มศักยภาพในการให้ บริ การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างสหวิทยาการ
4.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่ อไป
1) จากการวิจยั ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 1ของโมเดลการวัดคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ พบค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (average
variance extracted: AVE) น้ อยกว่า .50 อาจแสดงถึงปั ญหาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent
validity) ซึ่งปิ ง (Ping. 2007) เสนอว่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนสามารถพิจารณาจากหลักฐานอื่นมา
ประกอบกับค่า AVE คือ การพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้ าง (construct reliability: CR) ต้ องมี
ค่ามากกว่า .70 การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (discriminant validity) ในกรณีเป็ นตัวแปรที่
สร้ างขึ ้นใหม่และการพิจารณาค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) มีนยั สําคัญทางสถิติที่คา่ t
มากกว่า 2.2 ผู้วิจัยได้ พิ จ ารณาผลวิ จัยผ่านตาม 3 เกณฑ์ ข้างต้ น นีแ้ ละเสนอให้ ผ้ ูวิจัยต่อไปควร
ตรวจสอบซํ ้าเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพที่พฒ
ั นาขึ ้น
ใหม่นี ้
2) จากการวิจยั ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 2 พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยื น ยัน อัน ดับ ที่ 2 ของคุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพมี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 และ 4 พบว่า รู ปแบบของแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ าน
สุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ทงกลุ
ั ้ ่มรวมมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการ
ปรั บแบบจํ าลองตัง้ ต้ น และรู ป แบบของแบบจํ า ลองมี ค วามเท่ ากัน เมื่ อไม่ มี ก ารกํ าหนดเงื่ อ นไขให้
แบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มประเภทปากแหว่งเพดานโหว่อย่างสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
แบบจํ าลองทัง้ สองกลุ่ม ย่อยมี ความเท่าเที ยมกัน ของการวัดตัวแปรแฝงทุกตัว แต่จ ากข้ อจํ ากัดใน
การศึกษาครั ง้ นี เ้ กี่ ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ ดังนัน้ การนําแบบวัด
คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพและแบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพไปใช้ ประโยชน์ใน
กลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ทวั่ ไปได้ มากขึ ้น ผู้วิจยั จึงขอเสนอให้ ศกึ ษาวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ที่

283
มีกลุ่มอาการร่ วมด้ วย เช่น โรคใบหน้ าแหว่งตังแต่
้ กําเนิด (congenital facial cleft) โรคใบหน้ าเล็ก
ตังแต่
้ กําเนิด (hemifacial microsomia) เป็ นต้ น
3) จากการวิจยั ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 3 พบว่า รูปแบบของแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มรวมมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ ห ลัง จากการปรั บแบบจํ าลองตัง้ ต้ น และพบว่าปั จจัยเชิง เหตุ ได้ แก่ การสื่ อสาร
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยวัยรุ่ น การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา การยอมรับ
ทางสังคมจากเพื่อน ความหยุ่นตัว การรับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการกับความเครี ยด และ
การมองโลกในแง่ดี สามารถร่ วมอธิ บายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพได้ ร้อยละ 45
และจากผลการวิจยั ระยะที่ 3 ผู้วิจยั ขอเสนอเพิ่ม 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรการอบรมเลี ้ยงดู ตัวแปรการ
ปรั บ ตัว ต่อ ปากแหว่ ง เพดานโหว่ ข องบิ ด ามารดา และตัว แปรสภาพทางสัง คมของครอบครั ว ใน
แบบจํ าลองปั จ จัยเชิงเหตุของคุณ ภาพชีวิตด้ านสุขภาพต่อไป ซึ่งอาจร่ วมอธิ บายคุณภาพชี วิตด้ าน
สุขภาพได้ มากขึ ้น
4) จากการวิจยั ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 พบว่า วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
สองด้ านมีการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาที่ส่งต่อการมองโลกในแง่ดีมากกว่าวัยรุ่ นปากแหว่ง
เพดานโหว่ด้านเดียว และวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
จัดการความเครี ยดที่ ส่ ง ต่อการมองโลกในแง่ ดีม ากกว่าวัยรุ่ น ปากแหว่ง เพดานโหว่ส องด้ าน และ
ผลการวิจยั ระยะที่ 3 ค้ นพบรายละเอียดแนวทางพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของกรณีศกึ ษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตด้ านสุขภาพสูง ผู้วิจยั เล็งเห็นว่าควรพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับโปรแกรมการมองโลกในแง่ดีและการ
รับรู้ ความสามารถของตนในการจัดการความเครี ยดสําหรับวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ และโปรแกรม
การสนับสนุนทางสังคมสําหรับบิดามารดาของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ด้ วยวิธีวิจยั เชิงทดลองหรื อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อส่งเสริ มปั จจัยปกป้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
ของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ให้ มากขึ ้น
5) ในการวิจยั ระยะที่ 3 ผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์วยั รุ่นปากแหว่งเพดานโหว่เป็ นรายบุคคล
แต่บิดามารดาเข้ ามาแทรกระหว่างการให้ ข้อมูลของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้วิจยั เปิ ดเผยตัว
ตามจริงว่าเป็ นอาจารย์ทนั ตแพทย์ อาจทําให้ การให้ ข้อมูลของผู้ให้ ข้อมูลบางคนไม่เป็ นอิสระ ดังนันควร
้
แยกสัมภาษณ์วยั รุ่ นกับบิดามารดาและแนะนําตัวผู้วิจยั ให้ ชดั เจน เพื่อลดอิทธิพลของผู้ปกครองวัยรุ่ น
และอคติตอ่ ความเป็ นแพทย์ให้ ได้ มากที่สดุ
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มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
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เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์ให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
เรียน วัยรุน่ และผูป้ กครองผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกท่าน
เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมเรือง ปจั จุบนั กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาการ
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุก ต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังทํา
ปริญญานิพนธ์เรือ่ ง “ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของ
วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่”โดยการวิ จยั เรื่องนี้ ไม่ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของขัน้ ตอนการรักษาทางทันตก
รรมจัดฟั นของคณะทันตแพทยศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับการจัดลําดับหรือตัดสิ ทธิ การรักษาที่
ท่านได้รบั อยู่ในปัจจุบนั ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลประสบการณ์ชวี ติ ของวัยรุ่น
เพื่อพัฒนาเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพวัยรุ่นปากแหว่งเพดาน
โหว่ อีกทัง้ ค้นหาวัยรุ่นที่มคี ุณ ภาพชีว ิต ด้านสุ ขภาพอยู่ใ นกลุ่ มเสี่ยง เพื่อ ดําเนิ นการแก้ไ ข ป้องกันและ
ช่วยเหลือต่อไป
ผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วว่าท่านเป็ นบุคคลหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญและสามารถให้ขอ้ มูลดังกล่าวได้เป็ น
อย่างดี จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความอนุ เคราะห์จากท่านในการเสียสละเวลาอันมีค่าในการสัมภาษณ์
ครัง้ นี้
แต่ ละท่ านที่ ให้ ข้อมูลสัมภาษณ์ ครบถ้วนจะได้ รบั ชุดผลิ ตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่ องปากเป็ นของตอบ
แทน 1 ชุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมเรือง)
นิสติ ปริญญาเอก
โทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx อีเมล์ xxxxxxxxx@hotmail.com
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ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

สถานที่ทาํ งาน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2. ผศ.ดร.อ้ อมเดือน สดมณี

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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แบบสั มภาษณ์ ประสบการณ์ ชีวติ ของวัยรุ่น
การสัม ภาษณ์ ใ นครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึก ษาประสบการณ์ ชี วิตที่ผ่า นมาของน้องในด้านชี วิต
ครอบครัว ชี วิตในโรงเรี ยน และการดําเนิ นชี วิตประจําวันในสัง คม รวมทั้ง การรั บบริ การรั กษาพยาบาล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้ จะถูกวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั้น โดยประสบการณ์
ชีวติ ที่ได้จากน้องจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่วยั รุ่ นที่มีปากแหว่งเพดานโหว่แต่กาํ เนิ ด
ต่อไป
ขอให้นอ้ งตอบโดยแสดงความคิดเห็ นจากประสบการณ์จริ งของตัวเอง ข้อมูลที่ได้จะเป็ นความลับ
และจะถู กนําเสนอในภาพรวมเท่า นั้น ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณน้องๆทุกคนเป็ นอย่า งสู ง ที่ได้สละเวลาให้ข ้อมูล
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี
ลักษณะส่ วนบุคคลของวัยรุ่นผู้ตอบ
1. เพศ

ชาย 

หญิง

2. อายุ ……………ปี …………เดือน
3. กําลังศึกษาระดับชั้น
4. ที่ต้งั บ้าน

ม.1ม. 2ม.3ม.4ม.5ม.6

กรุ งเทพฯ 

จังหวัด..........................

5. ในบ้านที่อาศัยอยูป่ ั จจุบนั มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด...........................คน (รวมผูต้ อบ)
6. ครอบครัวของวัยรุ่ นมีรายได้รวมกัน เดือนละ......................บาท
7. วัยรุ่ นมีปากแหว่งเพดานโหว่

ด้านเดียว (ขวาหรื อซ้าย) สองด้าน (ขวาและซ้าย)

8. ผ่าตัดในช่องปากและใบหน้าครั้งสุ ดท้ายเมื่อเดือน..........................ปี พ.ศ 25..............
9. พาหนะเดินทางมาคณะทันตแพทยศาสตร์
10. บุคคลที่เดินทางมาคณะด้วย

รถส่ วนตัว  รถขนส่ งมวลชน

ลําพังวัยรุ่ น

พ่อ แม่ 
หน้ าต่ อไปค่ ะ
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เริ่มต้ นแบบสั มภาษณ์
ให้ น้องวาดภาพอะไรก็ได้ ตามจินตนาการ ทีส่ ื่ อถึง “ตัวของฉัน” แล้ วเล่ าอธิบายภาพนี้

หน้ าต่ อไปค่ ะ
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ก่อนตอบคําถามต่อไปนี้ ขอให้ น้องนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่คิดว่ายังจําได้ ดีชัดเจนทีส่ ุ ดหรือเกิดขึน้ ในช่ วง 6 เดือน
ทีผ่ ่านมา (ตั้งแต่ก.พ.53) น้องพยายามนึกภาพเหตุการณ์น้ นั สักครู่ และระลึกถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั
1. น้ องเคยรู้ สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรือไม่ พอใจตัวเอง ในเหตุการณ์อะไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
น้ องคิดว่ า “ความรู้สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรือไม่ พอใจตัวเองทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเพราะปากแหว่งเพดานโหว่ ”
โดยเลือกตอบจากระดับคะแนน 1 ถึง 10

1_____|_______|_______|_______|_______|______|_______|______|_______10
จริ งน้อยที่สุด

จริ งมากที่สุด

เหตุผล………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. หากน้องมีความรู ้สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรื อไม่พอใจตัวเอง น้องมีวธิ ีทาํ อย่างไรให้กลับมาพึงพอใจ
ตัวเองอีกครั้ง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

หน้ าต่ อไปค่ ะ
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3. ในครอบครัวของน้ องอยู่ด้วยกันกีค่ น ใครบ้ าง น้ องรู้ สึกประทับใจแต่ ละคนเรื่องอะไร
ใส่ เครื่ องหมาย / ใน ( )
( ) พ่อ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
( ) แม่
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
( ) พี่นอ้ ง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. น้ องเคยรู้สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด หรือไม่ พอใจเพือ่ นในโรงเรียน ด้ วยเรื่องอะไรบ้ าง เกิดขึน้ บ่ อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ลองเล่ าตัวอย่ างมาซัก 1 เหตุการณ์ ว่าน้ องทําอย่ างไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุการณ์ นีม้ ีผลสะเทือนความรู้ สึกของตัวเองมากน้ อยเพียงใด โดยเลือกตอบจากระดับคะแนน 1 ถึง 10
1_____|_______|_______|_______|_______|______|_______|______|_______10
รุ นแรงน้อยที่สุด

รุ นแรงมากที่สุด

หน้ าต่ อไปค่ ะ
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5. น้ องมีกลุ่มเพือ่ นทีส่ นิทสนมกีค่ น คบกันมานานเท่าไหร่ ชอบทํากิจกรรมอะไรกันบ้ าง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
สมมติว่าเด็กคนอืน่ ทีม่ ีปากแหว่ งเพดานโหว่ เหมือนน้ อง ถูกเพือ่ นนักเรียนแกล้งหรือล้ อเลียน น้ องอยากจะ
บอกแนะนําให้ เค้ าทําตัวอย่ างไรดี
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
6. ในโรงพยาบาลหรื อคลินิก น้ องประทับใจใครบ้ างทีช่ ่ วยดูแลรักษาพยาบาลตัวเอง
ใส่ เครื่ องหมาย / ใน 
หมอผ่าตัดหมอจัดฟัน
หมอวางยาสลบหมอฟันสําหรับเด็ก
หมอเด็ก
หมอจิต
พยาบาลผูช้ ่วยข้างเก้าอี้หมอฟั น
นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
นักฝึ กพูดอื่นๆ ระบุ........................
น้ องประทับใจแต่ ละคนด้ วยเรื่องอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 ขอขอบคุณทุกคําตอบอย่างยิง่ 
หน้ าสุดท้ ายค่ ะ
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัยระยะที่ 2
ชื่อแบบวัดที่ใช้ ในงานวิจัยระยะที่ 2
แบบสอบถามวัยรุ่ นปากแหว่ งเพดานโหว่ ในงานวิจัยระยะที่ 2
คุณภาพเครื่ องมือวัดในงานวิจัยระยะที่ 2
การเขียนคําสั่งวิเคราะห์ ข้อมูลของวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 3 ในงานวิจัยระยะที่ 2
การเขียนคําสั่งวิเคราะห์ ข้อมูลของวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 4 ในงานวิจัยระยะที่ 2
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัยระยะที่ 2
ชื่อ-สกุล

สถานที่ทาํ งาน

1. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2. ผศ.ดร.อ้ อมเดือน สดมณี

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

3. รศ.งามตา

วนินทานนท์

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

4. รศ.พญ.ดร.นิรมล พัจนสุนทร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. อ.ทญ.นันทินี นันทวณิชย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชื่อแบบวัดที่ใช้ ในงานวิจัยระยะที่ 2
ตาราง 53 ชื่อแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2
ชื่อแบบวัดที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1. สุขภาพของฉัน
2. ความรู้สกึ เกี่ยวกับตนเอง
3. ความคิดเห็นของฉัน
4. ความสามารถของฉัน
5. ฉันกับพ่อแม่
6. ฉันกับเพื่อนๆ
7. บรรยากาศในการ
รักษาพยาบาล

ชื่อแบบวัดตามตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
1.คุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพ
2.ความหยุ่นตัว
3.การมองโลกในแง่ดี
4.การรับรู้ความสามารถในการจัดการความเครี ยด
5.การสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
6.การยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
7.การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วย
วัยรุ่น

จํานวนข้ อ
21
11
7
16
13
12
13
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เริ่มทําแบบสอบถาม

เลขทีแ่ บบสอบถาม_______________

แบบสอบถามสํ าหรับวัยรุ่น 11-18 ปี
คําถามทัว่ ไปเกีย่ วกับวัยรุ่น

คํา ชี้ แ จง คํา ถามตอนนี้ เ ป็ นแบบเติ ม คํา หรื อ ขี ด  ลงใน  ให้ตรงกับ ความเป็ นจริ ง เกี่ ย วกับ วัย รุ่ นและ
ครอบครัวของตนเอง
ชื่อเล่นของฉัน คือ............................................................
1. ฉัน เพศ : ชาย  หญิง
2. ขณะนีฉ้ ันอายุ .........................ปี (เศษของปี นับเป็ น 1 ปี )
3. ขณะนีฉ้ ันเรียนประถมศึกษา
 ม.4

 ม.1
 ม.5

 ม.2
 ม.3
 ม.6 ปริ ญญาตรี

4. ฉันเคยมีปากแหว่ งเพดานโหว่  ด้านขวาเท่านั้น  ด้านซ้ายเท่านั้น  ด้านขวาและซ้าย
5. ฉันเคยได้ รับการผ่ าตัดแก้ ไขปากแหว่ งเพดานโหว่ จํานวน................ครั้ ง
6. ครอบครัวของฉันมีรายได้ ท้งั สิ้นประมาณเดือนละ (เลือก 1 คําตอบ)
 ตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 5,001 ถึง 10,000 บาท  10,001 ถึง 15,000 บาท
15,001 ถึง 20,000 บาท 20,001 ถึง 25,000 บาท 25,001 ถึง 30,000 บาท
 30,001 ถึง 35,000 บาท  มากกว่า 35,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน
7. จํานวนสมาชิกในครอบครั วทีใ่ ช้ จ่ายจากรายได้ ข้างบนนี.้ ................................คน*
(ไม่ รวมคนรับใช้ และคนงาน)

เปิ ดหน้ าต่ อไป
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1. สุ ขภาพของฉัน
U

คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
U

ละข้ อทีต่ รงกับลักษณะ ความรู้ สึก หรือประสบการณ์ ของท่ าน ว่ าเกิดขึน้ บ่ อยมากน้ อยเพียงใด ภายใน 6 เดือนจนถึงปัจจุบัน
U

U

U

กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 21 ข้ อ

1.ฉันมีอาการ ปวดฟัน ริมฝี ปาก หรือขากรรไกร
U

U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................

........................

........................

.......................

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

......................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

......................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

......................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

เสมอ

บ่อยครั้ง

........................

2.ฉัน เจ็บแผล ทีเ่ หงือกหรือเนือ้ เยือ่ ในช่ องปาก
U

U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

3.แม้ฉันจะแปรงฟันแล้ว ฉันยังมีกลิน่ ปาก
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

........................

U

4.เหงือกของฉันมีเลือดซึม หลังแปรงฟัน
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

U

........................
เสมอ

5.ร่ างกายของฉันเจ็บป่ วยได้ ง่ายกว่าเพือ่ นหรือพีน่ ้ อง
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................

U

เสมอ

6.ฉันใช้ เวลารับประทานอาหารแต่ละมือ้ นานกว่าคนอืน่
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

เปดหนาตอไป
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7.ฉันพูดออกเสียงคําต่างๆได้ ไม่ชัดเจน
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

U

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

.......................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

.......................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

8.ฉันต้องใช้ ปากช่ วยในการหายใจ
ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................

เสมอ

9.ฉันดูดนํา้ จากหลอดได้ลาํ บาก
ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

10.ฉันได้ยนิ เสียงต่างๆไม่ชัดเจน
ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

11. ความเจ็บป่ วยทําให้ ฉันทํากิจวัตรประจําวันตามปกติไม่ได้
U

ฉันเปนเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

12.ฉันรู้สึก วิตกกังวล ว่าคนอืน่ จะคิดอย่างไรกับใบหน้ าและฟันของฉัน
U

U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

13.ฉันรู้สึก ไม่สบายใจทีต่ นเองแตกต่างจากคนอืน่
U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

U

........................
เสมอ

14.เมือ่ อยู่ต่อหน้ าคนทีไ่ ม่ค้นุ เคย ฉันมักรู้สึก เขินอาย
U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

U

เปดหนาตอไป
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15.ฉันรู้สึก วิตกกังวล ทีส่ ุขภาพของฉันไม่แข็งแรงเหมือนคนอืน่
U

U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

.......................

........................

.......................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

.......................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

........................

......................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

........................

......................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย

16.ฉัน กังวลใจว่าตนเองจะไม่สวยหรือหล่อเท่าคนอืน่
U

U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

17.ฉันถูกเพือ่ นตั้งฉายาล้อเลียน
U

U

ฉันประสบเชนนี้

........................
เสมอ

18.ฉันรู้สึกเหมือนถูกเพือ่ นทอดทิง้ ให้ อยู่อย่าง โดดเดีย่ ว
U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..

........................
เสมอ

U

19.ฉันมัก ปฏิเสธ คําชวนให้ ไปเล่นร่ วมกับเพือ่ น
U

U

ฉันทําเชนนี.้ .. ........................
เสมอ

20.ฉันไม่อยากจะคบหากับใครๆ
U

ฉันทําเชนนี.้ .. ........................
เสมอ

21.ฉันรู้สึกว่าตนเองเริ่มต้นทําความรู้จกั กับเพือ่ นใหม่ได้ ยากลําบาก
U

ฉันรูสึกเชนนี.้ ..........................
เสมอ

U

........................

........................

........................

........................

บ่อยครั้ง

เป็ นครั้งคราว

เกือบไม่เคย

ไม่เคยเลย
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2. ความรู้ สึกเกีย่ วกับตนเอง
U

คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
U

ละข้ อทีต่ รงกับความรู้ สึกของท่ านมากทีส่ ุ ด
U

กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 11 ข้ อ

1.ฉันปรารถนากระทําในสิ่งทีจ่ ะทําให้ ชีวติ ของฉันก้าวหน้ า
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

2.เมือ่ มีปัญหายุ่งยากเกิดขึน้ ฉันมักมีวธิ ีแก้ไขปัญหาได้เสมอ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

3.ฉันสามารถยืนหยัดเป็ นตัวของตัวเองได้ เมือ่ จําเป็ น
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

4.ฉันสามารถพึง่ พาตนเองมากกกว่าจะพึง่ พาคนอืน่
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

5.เมือ่ ฉันวางแผนแล้ว ฉันทําตามแผนทีว่ างไว้ได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

6.เมือ่ เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ฉันมักเป็ นทีพ่ งึ่ พาของคนอืน่
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

7.ประสบการณ์ ความลําบากในอดีต ทําให้ ฉันสามารถผ่านปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

เปดหนาตอไป
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8.ฉันเป็ นเพือ่ นทีด่ ขี องตัวเอง
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

9.ฉันมีพลังผลักดันให้ ทาํ ในสิ่งทีฉ่ ันต้องทําได้เสมอ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิง่

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

10. ฉันมีเป้ าหมายในชีวติ ของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

11.ฉันให้ ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบข้ างตนเอง
........................

........................

........................

........................

........................

........................

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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3. ความคิดเห็นของฉัน
คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
ละข้ อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด
U

U

U

กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 7 ข้ อ
1.ฉันคิดว่ามีโอกาสน้ อยทีค่ รอบครัวของฉันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

2.เป็ นเรื่อง ยากทีฉ่ ันจะมีสุขภาพแข็งแรงมากขึน้ กว่าในปัจจุบัน
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

3.ฉันคิดว่าฉันขาดความสามารถทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพือ่ น
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

4.ฉันคิดว่าเพือ่ นทีฉ่ ันคบหามานาน ก็อาจเป็ นคนทีก่ าํ ลังคิดร้ ายต่อฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

5. ฉันคิดว่ามีโอกาสน้ อยทีเ่ รื่องดีๆ จะเกิดขึน้ กับฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

6.ถึงแม้ฉันจะใช้ ความพยายามมากขึน้ กว่านี้ ก็คงไม่ ทําให้ เกิดผลงานทีด่ ขี ึน้ กว่าเดิม
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

7.ฉันเชื่อว่าสิ่งไม่ดที เี่ กิดขึน้ กับฉันแล้วนั้น จะยังคงส่ งผลกระทบต่อฉันตลอดไป

U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เปดหนาตอไป
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4. ความสามารถของฉัน
U

O

คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทําเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลข เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้ อ
U

ที่ตรงกับระดับความมัน่ ใจในความสามารถของท่ านทีจ่ ะกระทําสิ่งต่ อไปนี้
กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 16 ข้ อ
U

U

1. เมือ่ ริมฝี ปากหดรั้งหรือรอยแผลเป็ นเด่นชัด ฉันยอมรับว่าเป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ ได้หลังผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่
U

0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

2. เมือ่ ริมฝี ปากหดรั้งหรือรอยแผลเป็ นเด่นชัด ฉันสามารถทําใจยอมรับความจริงว่ามีบางสิ่งทีแ่ ก้ไขไม่ได้
U

0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

3.ฉันสามารถขอคําปรึกษาปัญหาสุขภาพจากหมอได้
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

4. ฉันเคีย้ วอาหารอย่างระมัดระวัง เวลารับประทานอาหาร
U

0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

5.ฉันสามารถหัวเราะหรือยิม้ ต่อหน้ าคนอืน่ ได้อย่างเปิ ดเผย

U

0
ไม่สามารถ
ทําได้

1

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

เปดหนาตอไป
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6.เมือ่ ฉันมีปัญหาพูดไม่ชัด ฉันสามารถหัดพูดกับคนอืน่ ให้ มากขึน้
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

7.เมือ่ ฉันมีปัญหาพูดไม่ชัด ฉันเข้ ารับการฝึ กพูดจากผู้เชี่ยวชาญ
U

0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

8. เวลาฉันคิดว่าตนเองแตกต่างจากคนอืน่ ฉันหยุดความคิดนั้นได้
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

9.เมือ่ รู้สึกไม่พอใจตนเองเกีย่ วกับปากแหว่งเพดานโหว่ ฉันสามารถทําจิตใจให้ สงบลง
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

10.เวลาฉันรู้สึกแตกต่างจากคนอืน่ ฉันสามารถบอกตนเองว่าคิดไปเองทั้งนั้น
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

11.เมือ่ รู้สึกไม่พอใจตนเองเกีย่ วกับปากแหว่งเพดานโหว่ ฉันสามารถขอความเห็นอกเห็นใจจากคนใกล้ชิด
0

1

2

3

ไม่สามารถ

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

12.แม้ มีนัดรักษาพยาบาลในวันเรียน ฉันสะสางงานให้ ทนั ส่ งครูทุกครั้ง
U

0
ไม่สามารถ
ทําได้

1

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่า

มัน่ ใจมากที่สุด

ทําได้

ว่าทําได้

เปดหนาตอไป
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13. เมือ่ ฉันโดนคนอืน่ ล้อเลียนหรือรังแก ฉันคิดเสียว่าตนเองได้รับความสนใจจากพวกเขา
0

1

2

3

4.

ไม่สามารถ

6

5

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

14.ฉันมารับการรักษาทุกครั้ง แม้ตรงกับเวลาเรียน
0

1

2

3

4.

ไม่สามารถ
ทําได้

6

5

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่า

มัน่ ใจมากที่สุด

ทําได้

ว่าทําได้

15. เมือ่ ฉันโดนคนอืน่ ล้อเลียนหรือรังแก ฉันสามารถอดทนอดกลั้นได้
0

1

2

3

4.

ไม่สามารถ

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

ทําได้

16. เมือ่ ฉันโดนคนอืน่ ล้อเลียนหรือรังแก ฉันขอกําลังใจจากครอบครัวหรือเพือ่ น
U

0

1

2

3

4.

ไม่สามารถ
ทําได้

5

6

7

8

9

10

มัน่ ใจปานกลางว่าทํา

มัน่ ใจมากที่สุด

ได้

ว่าทําได้

5. ฉันกับพ่อแม่
คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
ละข้ อทีต่ รงตามความจริงของครอบครัวท่ านมากทีส่ ุ ด
กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 13 ข้ อ
U

U

U

1.แม้ว่าคนอืน่ จะไม่เข้ าใจฉัน แต่ฉันก็มพี ่อแม่ทเี่ ข้ าใจฉัน
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

2.เมือ่ ฉันท้อแท้ พ่อแม่คอยให้กาํ ลังใจฉันเสมอ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เปดหนาตอไป
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3.พ่อแม่คอยปลอบโยนเวลาฉันไม่สบายใจ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

4. ในยามคับขัน พ่อแม่เป็ นกําลังใจให้ ฉันผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

5.ฉันคิดว่าพ่อแม่ ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ ใจของฉันได้
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

6. พ่อแม่รับฟังเรื่องต่างๆของฉันอย่างตั้งใจ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

7.ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับพ่อแม่ได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

8.พ่อแม่แนะนําฉันให้ เห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

9.ฉันมีพ่อแม่เป็ นทีป่ รึกษาหลักในการดําเนินชีวติ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

10. พ่อแม่ไม่เคยถามเรื่องความเจ็บป่ วยของฉันเลย
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

11. พ่อแม่สนับสนุนฉันให้ ใช้ เวลาว่างผ่อนคลาย เช่ น ติดตั้งอินเตอร์ เน็ต จัดหาเครื่องดนตรี อุปกรณ์กฬี า เป็ นต้น
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

12.พ่อแม่จดั หาอุปกรณ์ การเรียนมาให้ ฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เปดหนาตอไป
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13. พ่อแม่จดั เตรียมเงินไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

6. ฉันกับเพือ่ นๆ

U

คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
U

ละข้ อทีต่ รงตามความจริงของท่ านมากทีส่ ุ ด

1. เพือ่ นๆ ยอมรับนิสัยของฉันได้

กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 12 ข้ อ

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

2. เพือ่ นๆ อยากทําความรู้จกั กับครอบครัวหรือเพือ่ นเก่าของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

3.เพือ่ นๆ เข้ าใจสีหน้ าและท่าทางของฉันเวลารู้สึกไม่พอใจ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

4.เพือ่ นๆ รู้จกั ทีต่ ้งั บ้ านของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

5.เพือ่ นๆ มองเห็นคุณค่าในตัวฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

6. เพือ่ นๆ กับฉันมีความสามัคคีกนั ดี
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

7. เพือ่ นๆ กับฉันมีความผูกพันแน่ นแฟ้นระหว่างกัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เปดหนาตอไป
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8. เพือ่ นๆ แสดงความพึงพอใจทีค่ บหากับฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

9.เวลากลุ้มใจ เพือ่ นกับฉันสามารถพูดคุยปรึกษากันได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

10. เมือ่ ฉันมีปัญหาด้านการเรียน เพือ่ นพร้ อมให้ ความช่ วยเหลือฉันอย่างเต็มที่
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

11.เพือ่ นๆ ช่ วยตักเตือนฉันไม่ให้ทาํ ผิด
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

12.เพือ่ นกับฉันแบ่ งปันสิ่งของให้ หยิบยืมกันได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

7. บรรยากาศในการรักษาพยาบาล
U

คําแนะนําในการตอบโปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วกาเครื่ องหมายลงบน ............ เหนือตัวเลือก เพียงคําตอบเดียวในแต่
U

ละข้ อทีต่ รงกับความคิดเห็นและความรู้ สึกของท่ านมากทีส่ ุ ด
U

หมอ/พยาบาล หมายถึง หมอ หมอฟน หรือพยาบาลผูใหการดูแลรักษาพยาบาลทานภายใน 6 เดือนถึงปจจุบัน
กรุณาตอบให้ ครบทัง้ 13 ข้ อ

1.หมอ/พยาบาลไต่ถามอาการของฉันอย่างห่ วงใย
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

2.หมอ/พยาบาลปฏิบตั ติ ่อฉันอย่างนุ่มนวล
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

เปดหนาตอไป
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3.หมอ/พยาบาลดูแลเอาใจใส่ อย่าง เต็มใจ
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

4. หมอ/พยาบาลแสดงความเป็ นกันเองกับฉัน
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

5. ก่อนรักษาพยาบาล หมอ/พยาบาลบอกฉันทุกครั้งว่าจะทําอะไรและผลเป็ นอย่างไร
U

........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

6. หมอ/พยาบาลได้ชี้แจงข้อมูลเกีย่ วกับการวินิจฉัยและวิธีการรักษาให้ ฉันฟังอย่างง่ายๆ
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

7.ฉันรับรู้เรื่องสิทธิของผู้ป่วยจากหมอ/พยาบาล
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

8.หมอ/พยาบาลได้ชี้แจงความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ หรือกําลังเกิดขึน้ กับสุขภาพของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

9. หมอ/พยาบาลอธิบายศัพท์ ทางการแพทย์ หรือภาษาอังกฤษด้ วยภาษาทีฉ่ ันเข้ าใจได้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

10.หมอ/พยาบาลให้ เวลาตอบข้อสงสัยของฉันเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

11.หมอ/พยาบาลใช้ สื่อมาประกอบการอธิบาย (เช่ น รูปภาพ แบบจําลอง แผ่นพับ เป็ นต้น) เพือ่ ให้ฉันเข้ าใจมากขึน้
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย
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12. หมอ/พยาบาลตั้งใจรับฟังความคิดเห็นของฉัน
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

13.หมอ/พยาบาลให้ ฉันเสนอแนะติชมการบริการได้ตลอดเวลา
........................

........................

........................

........................

........................

........................

จริ งที่สุด

จริ ง

ค่อนข้างจริ ง

ค่อนข้างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งเลย

ขอขอบคุณท่านเป็ นอย่างสู ง ทีก่ รุณาสละเวลาอันมีค่าค่ะ

กรุณาส่ งคืนแบบสอบถามนีแ้ ละรับของตอบแทน 1 ชุดฟรี
ทุกคําตอบสํ าคัญต่ อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่ ในอนาคต

หนาสุดทายคะ
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คุณภาพเครื่ องมือวัดความหยุ่นตัว
ตาราง 54 ค่าที ค่าอํานาจจําแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม: rct)
ค่าความเชื่อมัน่ ความสอดคล้ องภายใน (R2) และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (ค่า
สัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบ) ของเครื่ องมือวัดความหยุน่ ตัว
ข้ อคําถาม
1

t-ratio

rct

ฉันปรารถนากระทําในสิ่งที่จะทําให้ ชีวิตของฉัน
8.403 .353
ก้ าวหน้ า
2 เมื่อมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ ้น ฉันมักมีวิธีแก้ ไขปั ญหา 9.044 .395
ได้ เสมอ
3 ฉันสามารถยืนหยัดเป็ นตัวของตัวเองได้ เมื่อจําเป็ น 10.072 .520
4 ฉันสามารถพึง่ พาตนเองมากกกว่าจะพึง่ พาคนอื่น
7.865 .373
5 เมื่อฉันวางแผนแล้ ว ฉันทําตามแผนที่วางไว้ ได้
8.947 .515
6 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ฉันมักเป็ นที่พงึ่ พาของคน 6.673 .369
อื่น
7 ประสบการณ์ความลําบากในอดีต ทําให้ ฉนั
8.823 .589
สามารถผ่านปั ญหาต่างๆในปั จจุบนั ได้
8 ฉันเป็ นเพื่อนที่ดีของตัวเอง
8.369 .449
9 ฉันมีพลังผลักดันให้ ทําในสิ่งที่ฉนั ต้ องทําได้ เสมอ
10.554 .549
10 ฉันมีเป้าหมายในชีวิตของฉัน
11.135 .572
11 ฉันให้ ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบข้ างตนเอง
7.841 .573

ค่าสปส.นํ ้าหนักองค์ประกอบ
Boun
Est
0.53

R2
0.28

0.60

0.36

0.73
0.54
0.59
0.46

0.53
0.30
0.34
0.21

0.61

0.37

0.54
0.70
0.72
0.58

0.29
0.50
0.52
0.34
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ตาราง 55 จํานวนข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(ค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบ) ของเครื่ องมือวัดความหยุน่ ตัวจําแนกตามองค์ประกอบ
ด้ าน

ความสามารถฟื น้ ตัว
การยอมรับชีวิตตน

ข้ อความ
ทางบวก
ทางลบ
ข้ อ 1, 2, 3, 4
ข้ อ 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .811

ค่าความ
เชื่อมัน่
(α)
.598
.789

ค่าสปส.นํ ้าหนัก จํานวน
องค์ประกอบ
ข้ อ
0.78
1.00

4
7
11

ตาราง 56 ค่าสถิตทิ ดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองการวัดตัวแปรความหยุ่นตัวในกลุม่ รวม
จํานวน 221 คน
รูปแบบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เกณฑ์พิจารณา
2 องค์ประกอบ

χ2

df

ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
61.52
53

p-value RMSEA SRMR NNFI

CFI

>.05

<.08

<.08

>.90

>.90

.197

.037

.058

.97

.98

จากตาราง 56 เมื่ อพิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ ตามเกณฑ์ ที่ผ้ ูวิจัยใช้ ใ นการตรวจสอบจะเห็ น ได้ ว่า
แบบจําลองที่สร้ างขึ ้นนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรสังเกตแต่ละตัวในตัวแปรแฝงความหยุน่ ตัวพบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตความสามารถ
ฟื น้ ตัวและตัวแปรสังเกตการยอมรับชีวิตตน มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .78 และ 1.00 ตามลําดับ เมื่อ
พิจ ารณาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ความเที่ ย งระหว่ า งตัว แปรความหยุ่น ตัวด้ า นต่า งๆ กับองค์ ป ระกอบร่ ว ม พบว่า
องค์ประกอบร่ วมพลังสุขภาพจิตสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความหยุ่นตัวด้ านความสามารถฟื น้ ตัว
และด้ านการยอมรับชีวิตตนได้ ร้อยละ 68
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คุณภาพเครื่ องมือวัดการมองโลกในแง่ ดี
ตาราง 57 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha if Item Deleted)
ของเครื่ องมือวัดการมองโลกในแง่ดี
ข้ อคําถาม
1
2
3
4
5
6
7

ฉันคิดว่ามีโอกาสน้ อยที่ครอบครัวของฉันจะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
เป็ นเรื่ องยากที่ ฉันจะมี สุข ภาพแข็ ง แรงมากขึน้
กว่าในปั จจุบนั
ฉันคิดว่าฉันขาดความสามารถที่จะเผชิญกับ
ปั ญหาความขัดแย้ งในกลุม่ เพื่อน
ฉันคิดว่าเพื่อนที่ฉนั คบหามานาน ก็อาจเป็ นคนที่
กําลังคิดร้ ายต่อฉัน
ฉันคิดว่ามีโอกาสน้ อยที่เรื่ องดีๆ จะเกิดขึ ้นกับฉัน
ถึงแม้ ฉนั จะใช้ ความพยายามมากขึ ้นกว่านี ้ ก็คง
ไม่ทําให้ เกิดผลงานที่ดีขึ ้นกว่าเดิม
ฉันเชื่อว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นกับฉันแล้ วนัน้ จะยังคง
ส่งผลกระทบต่อฉันตลอดไป

t-ratio
14.210

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.547
.865

14.320

.575

.859

13.520

.676

.846

12.551

.624

.852

20.718
17.451

.743
.702

.835
.842

13.780

.661

.847

ตาราง 58 จํานวนข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของเครื่ องมือวัดการมองโลกในแง่ดี
ด้ าน

ข้ อความ

ทางบวก
ทางลบ
กรณีที่กําลังเผชิญกับปั ญหาอย่างใดอย่างหนึง่
ข้ อ 1, 2, 3, 4
กรณีทวั่ ไป
ข้ อ 5, 6, 7
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .868

ค่าความ
เชื่อมัน่ (α)
.758
.836

จํานวน
ข้ อ
4
3
7
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คุณภาพเครื่ องมือวัดการรั บรู้ความสามารถในการจัดการความเครี ยด
ตาราง 59 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha if Item Deleted)
ของเครื่ องมือวัดการรับรู้ความสามารถในการจัดการความเครี ยด
ข้ อคําถาม
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

เมื่อริมฝี ปากหดรัง้ หรื อรอยแผลเป็ นเด่นชัด
ฉันยอมรับว่าเป็ นผลที่เกิดขึ ้นได้ หลังผ่าตัด
แก้ ไขปากแหว่งเพดานโหว่
เมื่ อ ริ ม ฝี ปากหดรั ง้ หรื อ รอยแผลเป็ นเด่น ชัด
ฉันสามารถทําใจยอมรับความจริ งว่ามีบางสิ่ง
ที่แก้ ไขไม่ได้
ฉันสามารถขอคําปรึ กษาปั ญหาสุขภาพจาก
หมอได้
ฉันเคี ้ยวอาหารอย่างระมัดระวังเวลา
รับประทานอาหาร
ฉันสามารถหัวเราะหรื อยิ ้มต่อหน้ าคนอื่นได้
อย่างเปิ ดเผย
เมื่อฉันมีปัญหาพูดไม่ชดั ฉันสามารถหัดพูด
กับคนอื่นให้ มากขึ ้น
เมื่อฉันมีปัญหาพูดไม่ชดั ฉันเข้ ารับการฝึ กพูด
จากผู้เชี่ยวชาญ
เวลาฉันคิดว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น ฉัน
หยุดความคิดนันได้
้
เมื่อรู้สกึ ไม่พอใจตนเองเกี่ยวกับปากแหว่ง
เพดานโหว่ ฉันสามารถทําจิตใจให้ สงบลง
เวลาฉันรู้สกึ แตกต่างจากคนอื่น ฉันสามารถ
บอกตนเองว่าคิดไปเองทังนั
้ น้

t-ratio
7.040

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.404
.891

8.616

.469

.889

11.096

.602

.884

11.018

.535

.886

9.677

.519

.887

12.416

.611

.883

10.906

.560

.885

10.702

.593

.884

10.215

.616

.883

13.559

.612

.883

347
ตาราง 59 (ต่อ)
ข้ อคําถาม
11

12
13
14
15
16

เมื่อรู้สกึ ไม่พอใจตนเองเกี่ยวกับปากแหว่ง
เพดานโหว่ ฉันสามารถขอความเห็นอกเห็น
ใจจากคนใกล้ ชิด
แม้ มีนดั รักษาพยาบาลในวันเรี ยน ฉันสะสาง
งานให้ ทนั ส่งครู ทกุ ครัง้
เมื่อฉันโดนคนอื่นล้ อเลียนหรื อรังแก ฉันคิด
เสียว่าตนเองได้ รับความสนใจจากพวกเขา
ฉันมารับการรักษาทุกครัง้ แม้ ตรงกับเวลา
เรี ยน
เมื่อฉันโดนคนอื่นล้ อเลียนหรื อรังแก ฉัน
สามารถอดทนอดกลันได้
้
เมื่อฉันโดนคนอื่นล้ อเลียนหรื อรังแก ฉันขอ
กําลังใจจากครอบครัวหรื อเพื่อน

t-ratio
11.645

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.548
.886

11.915

.575

.885

9.746

.488

.888

8.280

.542

.886

10.052

.610

.883

10.496

.546

.886

ตาราง 60 จํานวนข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของเครื่ องมือวัดการรับรู้ความสามารถใน
การจัดการความเครี ยด
ด้ าน
(ข้ อความทางบวก)

ปั ญหาสุขภาพ
แสดง
การทํา พึงพอใจ ปฏิสมั พันธ์
อาการ หน้ าที่กาย
สังคม
มุง่ จัดการปั ญหา
ข้ อ 1
ข้ อ 4
ข้ อ 12, 13,
14
ควบคุมอารมณ์ทางลบ
ข้ อ 2
ข้ อ 5
ข้ อ 8,
ข้ อ 15
9,10
แสวงหาสนับสนุนจากคนใกล้ ชิด ข้ อ 3
ข้ อ 6, 7
ข้ อ 11 ข้ อ 16
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .892

ค่าความ จํานวน
เชื่อมัน่ (α) ข้ อ
.683

5

.799

6

.761

5
16
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คุณภาพเครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
ตาราง 61 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha if Item Deleted)
ของเครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดา
ข้ อคําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

แม้ วา่ คนอื่นจะไม่เข้ าใจฉัน แต่ฉนั ก็มีพอ่ แม่ที่
เข้ าใจฉัน
เมื่อฉันท้ อแท้ พ่อแม่คอยให้ กําลังใจฉันเสมอ
พ่อแม่คอยปลอบโยนเวลาฉันไม่สบายใจ
ในยามคับขัน พ่อแม่เป็ นกําลังใจให้ ฉนั ผ่าน
ปั ญหาอุปสรรคไปได้
ฉันคิดว่าพ่อแม่ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ใจ
ของฉันได้
พ่อแม่รับฟั งเรื่ องต่างๆของฉันอย่างตังใจ
้
ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
พ่อแม่ได้
พ่อแม่แนะนําฉันให้ เห็นความสําคัญของการ
รักษาสุขภาพ
ฉันมีพอ่ แม่เป็ นที่ปรึกษาหลักในการดําเนินชีวิต
พ่อแม่ไม่เคยถามเรื่ องความเจ็บป่ วยของฉันเลย
พ่อแม่สนับสนุนฉันให้ ใช้ เวลาว่างผ่อนคลาย
เช่น ติดตังอิ
้ นเตอร์ เน็ต จัดหาเครื่ องดนตรี
อุปกรณ์กีฬา เป็ นต้ น
พ่อแม่จดั หาอุปกรณ์การเรี ยนมาให้ ฉนั
พ่อแม่จดั เตรี ยมเงินไว้ จา่ ยค่ารักษาพยาบาล
ของฉัน

t-ratio
7.482

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.490
.858

9.351
10.928
12.863

.615
.658
.762

.852
.849
.844

9.429

.310

.880

11.677
12.605

.663
.636

.850
.850

9.900

.604

.854

9.851
10.071
7.070

.676
.429
.427

.849
.866
.863

9.922
6.501

.561
.550

.854
.856
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ตาราง 62 จํานวนข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของเครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากบิดามารดา
ด้ าน

ข้ อความ

ทางบวก
ทางลบ
อารมณ์
ข้ อ 1, 2, 3, 4
ข้ อ 5
ข้ อมูลข่าวสารและข้ อมูลย้ อนกลับ ข้ อ 6, 7, 8, 9
ข้ อ 10
วัตถุสิ่งของ
ข้ อ 11, 12, 13
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .865

ค่าความ จํานวน
เชื่อมัน่ (α) ข้ อ
.724
5
.765
5
.699
3
13
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คุณภาพเครื่ องมือวัดการยอมรั บทางสังคมจากเพื่อน
ตาราง 63 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha if Item Deleted)
ของเครื่ องมือวัดการยอมรับทางสังคมจากเพื่อน
ข้ อคําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เพื่อนๆ ยอมรับนิสยั ของฉันได้
เพื่อนๆ อยากทําความรู้ จักกับครอบครัวหรื อ
เพื่อนเก่าของฉัน
เพื่อนๆ เข้ าใจสีหน้ าและท่าทางของฉันเวลา
รู้สกึ ไม่พอใจ
เพื่อนๆ รู้จกั ที่ตงบ้
ั ้ านของฉัน
เพื่อนๆ มองเห็นคุณค่าในตัวฉัน
เพื่อนๆ กับฉันมีความสามัคคีกนั ดี
เพื่อนๆ กับฉันมีความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่าง
กัน
เพื่อนๆ แสดงความพึงพอใจที่คบหากับฉัน
เวลากลุ้มใจ เพื่อนกับฉันสามารถพูดคุย
ปรึกษากันได้
เมื่อฉันมีปัญหาด้ านการเรี ยน เพื่อนพร้ อมให้
ความช่วยเหลือฉันอย่างเต็มที่
เพื่อนๆ ช่วยตักเตือนฉันไม่ให้ ทําผิด
เพื่อนกับฉันแบ่งปั นสิ่งของให้ หยิบยืมกันได้

t-ratio
11.615
10.584

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.702
.884
.590
.889

9.475

.486

.895

8.247
11.100
11.357
11.687

.503
.629
.665
.651

.894
.887
.885
.886

9.208
10.690

.500
.702

.893
.883

11.828

.696

.883

9.282
11.265

.569
.702

.891
.884
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ตาราง 64 จํานวนข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของเครื่ องมือวัดการยอมรับทางสังคม
จากเพื่อน
ด้ าน

ข้ อความ
ทางบวก
ทางลบ
เข้ าใจในตัวตน อุปนิสยั และภูมิหลังของวัยรุ่น
ข้ อ 1, 2, 3, 4, 5
ร่วมทํากิจกรรมเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน
ข้ อ 6, 7, 8
เกื ้อกูลด้ านอารมณ์ ข้ อมูล และสิ่งของระหว่างกัน ข้ อ 9, 10, 11, 12
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .896

ค่าความ จํานวน
เชื่อมัน่ (α) ข้ อ
.788
5
.775
3
.826
4
12
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คุณภาพเครื่ องมือวัดการสื่อสารระหว่ างบุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยวัยรุ่ น
ตาราง 65 ค่าที ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Corrected ItemTotal Correlation) และค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha if Item Deleted)
ของเครื่ องมือวัดการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
ข้ อคําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

หมอ/พยาบาลไต่ถามอาการของฉันอย่าง
ห่วงใย
หมอ/พยาบาลปฏิบตั ติ อ่ ฉันอย่างนุม่ นวล
หมอ/พยาบาลดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มใจ
หมอ/พยาบาลแสดงความเป็ นกันเองกับฉัน
ก่อนรักษาพยาบาล หมอ/พยาบาลบอกฉัน
ทุกครัง้ ว่าจะทําอะไรและผลเป็ นอย่างไร
หมอ/พยาบาลได้ ชี ้แจงข้ อมูลเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยและวิธีการรักษาให้ ฉันฟั งอย่างง่ายๆ
ฉันรับรู้เรื่ องสิทธิของผู้ป่วยจากหมอ/พยาบาล
หมอ/พยาบาลได้ ชี ้แจงความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ ้นหรื อกําลังเกิดขึ ้นกับสุขภาพของฉัน
หมอ/พยาบาลอธิบายศัพท์ทางการแพทย์หรื อ
ภาษาอังกฤษด้ วยภาษาที่ฉนั เข้ าใจได้
หมอ/พยาบาลให้ เวลาตอบข้ อสงสัยของฉัน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หมอ/พยาบาลใช้ สื่อมาประกอบการอธิบาย
(เช่น รูปภาพ แบบจําลอง แผ่นพับ เป็ นต้ น)
เพื่อให้ ฉนั เข้ าใจมากขึ ้น
หมอ/พยาบาลตังใจรั
้ บฟั งความคิดเห็นของฉัน
หมอ/พยาบาลให้ ฉนั เสนอแนะติชมการบริการ
ได้ ตลอดเวลา

t-ratio
12.758

Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.467
.868

15.722
13.388
7.562
10.592

.640
.652
.533
.480

.860
.860
.865
.867

13.367

.672

.858

8.518
11.596

.522
.596

.865
.862

9.353

.498

.871

9.790

.631

.859

9.740

.530

.866

9.987
11.750

.591
.507

.862
.867
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ตาราง 66 จํานวนข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ครอนบาคแอลฟ่ าของเครื่ องมือวัดการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กบั ผู้ป่วยวัยรุ่น
ด้ าน

ข้ อความ
ทางบวก
ทางลบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ป่วย
ข้ อ 1, 2, 3, 4
ให้ ข้อมูลการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ ข้ อ 5, 6, 7, 8
แลกเปลี่ยนข้ อมูลย้ อนกลับให้ เข้ าใจตรงกัน
ข้ อ 9, 10, 11
พร้ อมรับฟั งความต้ องการของผู้ป่วย
ข้ อ 12, 13
ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .873

ค่าความ
เชื่อมัน่ (α)
.819
.727
.716
.681

จํานวน
ข้ อ
4
4
3
2
13
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การเขียนคําสั่งวิเคราะห์ ข้อมูลของวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 3 ในงานวิจัยระยะที่ 2
แบบจําลองปั จจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพในวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่กลุม่ รวม
ด้ วยโปรแกรม LISREL8.72
!Full Model of HRQoL
observed variables
Sym Func Psy Soc Boun Est Opt Cope Par Fri
Covariance Matrix from file: 221HRQoL.cov
sample size = 221
Latent variables
HRQoL Resilience Optimist CopeSE Parent Friend
Relationships
!HRQoL measurement model
Sym = 1*HRQoL
Func Psy Soc = HRQoL
!Resilience measurement model
Boun = 1*Resilience
Est = Resilience
!Optimist measurement model
Opt = 1*Optimist
set the error variance of Opt to 0.145
!how to set error variance
!(1-reliability)*(variance)
!CopeSE measurement model
Cope = 1*CopeSE
set the error variance of Cope to 0.251
!Parent measurement model
Par = 1*Parent
set the error variance of Par to 0.060
!Friend measurement model
Fri = 1*Friend
set the error variance of Fri to 0.041
!Doctor measurement model
Doc =1*Doctor
set the error variance of Doc to 0.048
!Relationships model
Resilience = Friend
CopeSE = Resilience Parent
HRQoL = Optimist
Optimist = CopeSE Parent
Friend = Doctor Parent
Let the Errors between Sym and Func Correlate
Path Diagram
Iteration = 250
Method of Estimation: Maximum Likelihood
LISREL OUTPUT: ME=ML SC SS EF MI RS AD=OFF
End of Problem.

Doc

Doctor
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การเขียนคําสั่งวิเคราะห์ ข้อมูลของวัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 4 ในงานวิจัยระยะที่ 2
การเปรี ยบเทียบความเท่าเทียมกันของแบบจําลองเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพระหว่างกลุม่ วัยรุ่ นปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวและกลุม่ วัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่สองด้ านด้ วยโปรแกรม LISREL8.72
Group unilateral
observed variables
Sym Func Sat Soc Boun Est Opt Cope Par Fri Doc
Covariance Matrix from file: unilateralCLP.cov
Means from file unilateralCLP.mea
sample size = 157
Latent variables
HRQoL Resilience Optimist CopeSE Parent Friend Doctor
Relationships
!HRQoL measurement model
Sym = CONST + 1*HRQoL
Func Sat Soc = CONST + HRQoL
!Resilience measurement model
Boun = CONST + 1*Resilience
Est = CONST + Resilience
!Optimist measurement model
Opt = CONST +1*Optimist
set the error variance of Opt to 0.143
!how to set error variance
!(1-reliability)*(variance)
!CopeSE measurement model
Cope = CONST +1*CopeSE
set the error variance of Cope to 0.242
!Parent measurement model
Par = CONST +1*Parent
set the error variance of Par to 0.061
!Friend measurement model
Fri = CONST +1*Friend
set the error variance of Fri to 0.041
!Doctor measurement model
Doc =CONST +1*Doctor
set the error variance of Doc to 0.046
!Relationships model
Friend = Parent
Friend = Doctor
CopeSE = Parent
Optimist = Parent
Resilience = Friend
CopeSE = Resilience
Optimist = CopeSE
HRQoL = Optimist
Let the Errors between Sym and Func Correlate
Path Diagram
Iteration = 250
Method of Estimation: Maximum Likelihood
LISREL OUTPUT: ME=ML SC SS EF MI RS AD=OFF
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Group bilateral
observed variables
Sym Func Sat Soc Boun Est Opt Cope Par Fri Doc
Covariance Matrix from file: bilateralCLP.cov
Means from file bilateralCLP.mea
sample size = 64
Latent variables
HRQoL Resilience Optimist CopeSE Parent Friend Doctor
Relationships
!HRQoL measurement model
!Sym = CONST + 1*HRQoL
!Func Sat Soc = CONST + HRQoL
Sym Func Sat Soc = CONST
!Resilience measurement model
!Boun = CONST + 1*Resilience
!Est = CONST + Resilience
Boun Est = CONST
!Optimist measurement model
Opt = CONST +1*Optimist
set the error variance of Opt to 0.146
!how to set error variance
!(1-reliability)*(variance)
!CopeSE measurement model
Cope = CONST +1*CopeSE
set the error variance of Cope to 0.277
!Parent measurement model
Par = CONST +1*Parent
set the error variance of Par to 0.054
!Friend measurement model
Fri = CONST +1*Friend
set the error variance of Fri to 0.041
!Doctor measurement model
Doc =CONST +1*Doctor
set the error variance of Doc to 0.052
Set the covariance of Parent and Doctor free
Set the error variances of Sym - Doc free
Set the error variances of HRQoL free
Set the error variances of Resilience free
Set the error variances of Optimist free
Set the error variances of CopeSE free
Set the error variances of Friend free
!Relationships model
!Friend = Parent
!Friend = Doctor
!CopeSE = Parent
Optimist = Parent
!Resilience = Friend
!CopeSE = Resilience
Optimist = CopeSE
!HRQoL = Optimist
Let the Errors between Sym and Func Correlate
Path Diagram
Iteration = 250
Method of Estimation: Maximum Likelihood
LISREL OUTPUT: ME=ML SC SS EF MI RS AD=OFF
End of Problem.
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ภาคผนวก ง
แนวคําถามสัมภาษณ์ กรณีศึกษาในงานวิจัยระยะที่ 3
แนวคําถามสัมภาษณ์ บิดามารดาของกรณีศึกษาในงานวิจัยระยะที่ 3
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แนวคําถามสั มภาษณ์กรณีศึกษาวัยรุ่ นปากแหว่งเพดานโหว่ในงานวิจัยระยะที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย......................................................................................................
อายุ........ปีวยั รุน่ มีปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านเดียว (ขวาหรือซ้าย)  สองด้าน (ขวาและซ้าย) 
1. คําว่า “ปากแหว่งเพดานโหว่” ทําให้เรานึกถึงอะไรบ้าง ? เพราะอะไร ?
2. เรื่ องดีๆอะไรบ้างในชี วติ ของเราที่เกี่ยวข้องกับปากแหว่งเพดานโหว่ ? ลองเล่ามา 2 เรื่ อง
3. หากคนอื่นล้อเลียนปากแหว่งเพดานโหว่ เราจัดการปั ญหานี้อย่างไร ?
4. เวลาเผชิญปั ญหาต่างๆจากปากแหว่งเพดานโหว่ เราควบคุมอารมณ์ดา้ นลบอย่างไร ?
5. เมื่อเราสามารถผ่านพ้นปั ญหาต่างๆจากปากแหว่งเพดานโหว่มาได้ ชีวติ เราได้ขอ้ คิดหรื อเกิดผลดี
อะไรบ้าง ?
6. พ่อแม่ เพื่อน หรื อหมอพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการความเครี ยดจากปากแหว่งเพดานโหว่ของ
เราอย่างไรบ้าง? ลองเล่ามา 2 เรื่ อง
7. พ่อแม่แนะนําหรื อทําอย่างไรเวลาที่เรารู ้สึกทุกข์ใจจากปากแหว่งเพดานโหว่ ?
8. พ่อแม่ให้คาํ สอนหรื อข้อคิดในการดําเนิ นชีวติ อะไรบ้างที่เรานํามาปฏิบตั ิตาม ?
9. พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ชีวติ ประจําวันของเราอย่างไรบ้างในปั จจุบนั ?
10. พ่อแม่ช่วยเหลือเรื่ องการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ของเราอย่างไร?
11. เรารับรู ้วา่ คนอื่นในสังคมมีความคิดเห็นหรื อปฏิบตั ิตวั อย่างไรกับผูท้ ี่มีปากแหว่งเพดานโหว่ ?
12. เราคิดเห็นอย่างไรบ้างที่ตวั เองเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่?
13. เรามีแนวทางการใช้ชีวิตร่ วมกับครอบครัวหรื อเพื่อนอย่างไรให้มีความสุ ข ?
14. จากประสบการณ์ของเรา ต้องการฝากบอกอะไรไปถึงน้องๆปากแหว่งเพดานโหว่เหมือนกันได้
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แนวคําถามสั มภาษณ์ พ่อแม่ ของกรณีศึกษาวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ในงานวิจัยระยะที่ 3
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วข้องกับวัยรุ่น คือ  พ่อ แม่ อื่นๆ ระบุ...........
อายุ.........ปีวยั รุ่นมีปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านเดียว (ขวาหรือซ้าย)  สองด้าน (ขวาและซ้าย)
 สถานภาพสมรส  สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง  แยกกันอยูอ่ าชีพหลัก
 ว่างงาน
 รับจ้าง
 เกษตรกร  ธุรกิจส่วนตัว
 ข้าราชการ
 พนักงานเอกชน
 อื่นๆ ระบุ...........
1. คําว่า “ปากแหว่งเพดานโหว่” ทําให้ท่านนึกถึงอะไรบ้าง ? เพราะอะไร ?
2. ก่อนคลอดลูกคนนี้ท่านเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง
3. ท่านรู ้สึกอย่างไรบ้างเมื่อรับรู ้วา่ ลูกเกิดมาเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่? มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับท่าน
หรื อครอบครัว?
4. ท่านมีวธิ ี การจัดการอย่างไรเมื่อรับรู ้วา่ ลูกเกิดมาเป็ นปากแหว่งเพดานโหว่ ใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องและ
มีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง?
ลองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
5. ท่านแนะนําหรื อทําอย่างไรเวลาที่ลูกรู ้สึกทุกข์ใจเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ ?
6. ท่านช่วยเหลือเรื่ องการรักษาพยาบาลปากแหว่งเพดานโหว่ของลูกอย่างไร?
7. ท่านเลี้ยงดูลูกคนนี้และลูกคนอื่นๆ อย่างไรบ้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปั จจุบนั ?
8. ท่านรับรู ้วา่ คนอื่นในสังคมมีความคิดเห็นหรื อปฏิบตั ิตวั อย่างไรกับผูท้ ี่มีปากแหว่งเพดานโหว่ ?
9. ท่านเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้มีความสุ ขในการใช้ชีวติ ร่ วมกับครอบครัวหรื อเพื่อน ?
10. เรื่ องดีๆอะไรบ้างในชี วติ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับลูกวัยรุ่ นคนนี้ ? ลองเล่ามา 2 เรื่ อง
11. เมื่อท่านสามารถผ่านพ้นปั ญหาต่างๆ จากปากแหว่งเพดานโหว่มาได้ ท่านได้ขอ้ คิดหรื อเกิดผลดี
อะไรบ้างในชีวิต ?
12.

จากประสบการณ์ของท่าน ต้องการฝากบอกอะไรไปถึงครอบครัวที่มีลูกปากแหว่งเพดานโหว่
เหมือนกันได้ฟัง ?
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย

361

ประวัตยิ ่ อผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2545
พ.ศ.2556

นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมเรื อง
4 พฤษภาคม 2523
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