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การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธีในรู ปแบบ Exploratory Sequential Mixed Design โดยระยะที่ 1 เป็ น
การศึก ษาโดยใช้ แ นวคิ ด ปรากฏการณ์ วิ ท ยาแบบอุต รวิ สัย มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจการให้ ค วามหมาย
ประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสและประสบการณ์ การดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสรวมทัง้
ศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์การเจ็บป่ วยและการ ดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบปรากฏการณ์วิทยา
ของมูสทากัส ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ ผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสที่รับรู้ ว่าเป็ น โรคตุม่ นํ ้าพองใสมาแล้ วอย่างน้ อย 3 เดือน
้
10 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีแบบเจาะจงโดยมีเกณฑ์
ขึ ้นไป และอยู่ในระยะของอาการที่สงบแล้ ว จํานวนทังหมด
เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม และระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง โดยการนําข้ อค้ นพบจาก
การศึกษาระยะที่ 1มาทําการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ ผู้ป่วยที่ได้ รับการ วินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส จํานวน
22 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 6 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 16 คน กลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการพัฒนา
ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ส่วนกลุม่ ควบคุมเป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ รับโปรแกรม
การศึกษาในระยะที่ 2 แบบแผนการทดลองเป็ นแบบ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดความซึมเศร้ า แบบวัดพฤติกรรม
การดูแลตนเอง แบบวัดเจตคติและการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส แบบ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ Mann-Withney U Test ผลการศึกษาในระยะที่ 1พบว่า
ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ประกอบด้ วย 2 ช่วง ได้ แก่ 1) ช่วงก่อนรับรู้ ว่าเป็ นโรค
เป็ นระยะที่ผ้ ปู ่ วยหลงเชื่อว่าตนเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี 2) ช่วงรับรู้ ว่าเป็ นโรค เป็ นระยะที่ผ้ ปู ่ วยรับรู้ ว่าตัวเองมีการ
เจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสแล้ ว ประกอบด้ ว ยประเด็ น ความหมายหลัก ได้ แ ก่ 1) สภาวะที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา
ประกอบด้ วยประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้ แก่ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทรมาน และกลัว และ 2) สภาวะแปลกแยกประกอบด้ วย
ประเด็นย่อย 2 ประเด็น ได้ แก่ อายและกลัวถูกรังเกียจ และเหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด และความหมายของ
ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ประกอบด้ วย 4 ประเด็น ได้ แก่ การเอาใจใส่ในการรับประทาน
อาหาร สนใจในการออกกําลังกาย การเอาใจใส่ด้านจิตใจ และการเอาใจใส่ในการพักผ่อนและจากการสังเคราะห์แก่น
ของประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสและประสบการณ์ การดูแลตนเองภายใต้ เงื่ อนไขและบริ บทที่
เกี่ยวข้ องจะเห็นว่า แก่นประสบการณ์ นี ้ คือ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง อายและกลัวถูกรังเกียจ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร
สนใจในการออกกําลังกาย เอาใจใส่ในด้ านจิตใจ และ เอาใจใส่ในการพักผ่อน ซึ่งเป็ นแก่นที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์และบริ บทต่างๆ ทังขณะที
้
่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสยังไม่ได้ รับรู้ว่าเป็ นโรคและเมื่อรับรู้ ว่าเป็ นโรคแล้ ว สําหรับ
ผลการศึกษาในระยะที่ 2ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเอง มี ค ะแนนด้ า น ความซึ ม เศร้ า พฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง เจตคติ ต่ อ การดู แ ลตนเอง และการรั บ รู้
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อน
ทดลอง และ แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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This study uses mixed methods research in the form of Sequential Exploratory Mixed Design. Phase
one was transcendental phenomenology and aims to understand the meaning of the illness they experienced and
self-care among patients with Pemphigus vulgaris. This include a study of the conditions related with the
experience of illness and self-care of patients with pemphigus disease. The data analysis based on the concept
transcendental phenomenology of Moustakas. The key informants in this research were patients who had
Pemphigus disease for at least three months and is in remission stage. The number of samples were ten cases,
collected by criterion purposive sampling. The data was collected using in-depth interviews and a questionnaire.
Phase two an experimental study and based on finding from Phase one, with the aim of to developing
psychological aspects and self-care behaviors among patients with pemphigus disease. The study sample
included patients who had pemphigus disease diagnosed with having a medical condition. The twenty-two
patients were divided into sixth experimental groups and sixteen control groups. The experimental group
received the program. Why the control group did not receive the program. The second phase of the study was
conducted by a Pretest-Posttest Control group Design. The collected data used questionnaires regarding
depression, self-care behavior, attitude to self-care behavior, self-efficacy of self-care behavior, observation and
the recording of self behavior. The data analysis used the Mann-Whitney U Test. The results in Phase one found
that the meaning of experiencing an illness, such as pemphigus disease, include two stages. The first stage prior
to the recognition of the disease is a time that patients believed that their health was strong. The second stage
was the of recognition of the disease and when the patient realizes that there are two main issues with pemphigus
disease include two main issue; 1) an unpleasant state including sub-themes of despondency, suffering and fear;
2) a state of alienation including sub-theme of shy and afraid to be disgusted and looking like a stranger and the
meaning of self-care experiences among patient with pemphigus disease include four aspects: attention to food,
interest in exercise, mentally healthy, and pay attention to the rest. From the synthesis, the essence of the
experienceof illness with pemphigus disease and self-care experience under the proper conditions and the
relevant context of this study found the essence of this experience are despondency, shy and afraid tobe
disgusted, attention to food, interest in exercise, mentally healthy and pay attention to the rest its does not change
according to the situation or context prior to the recognition of the disease and period of recognition of the
disease. In the second phase of results of the study found that the experimental group that received the program
significantly different scores from the pre experiment score (P < 0.05) and significantly different scores from the
control group (P < 0.01).
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ถ่ายทอดความรู้ เสียสละเวลาอันมีคา่ ให้ คําแนะนําที่มีประโยชน์ ตรวจสอบ แก้ ไขข้ อบกพร่อง ตลอดจน
ผลักดันผู้วิจยั ให้ มีประสบการณ์การทํางานด้ านต่างๆ อีกทังส่
้ งเสริ มพลังใจให้ ผ้ วู ิจยั มีความพากเพียร
และสามารถสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ ผู้วิจยั ขอกราบของพระคุณอาจารย์ทงสองท่
ั้
านเป็ นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชื่น สมประเสริ ฐ ประธานสอบเค้ าโครง
ปริ ญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิ ง ดร.กัญญ์ ฐิตา ศรี ภา ประธานสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิ พนธ์ ที่ ให้ ความคิดเห็นและคําชีแ้ นะที่ มีประโยชน์ อย่างยิ่ง รวมทัง้ ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยดา สมบัติวัฒนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนกล้ า อาจารย์ ดร.จีระสุข สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป
จิ น งี่ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พัช รี ดวงจัน ทร์ และอาจารย์ ดร.ธรรมนัน ทิ ก า แจ้ ง สว่ า ง ที่ ก รุ ณ า
ุ ค่ายิ่ง
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในงานวิจยั และให้ คําแนะนําที่สร้ างความกระจ่างและมีคณ
ขอขอบคุณ อาจารย์ สิทธิพร ครามานนท์ ที่เสียสละเวลาในการร่ วมเป็ นวิทยากรในการวิจยั
ครัง้ นีจ้ นกระทั่งงานวิจัยเสร็ จสิ ้น และให้ คําแนะนําที่มีประโยชน์ ต่อการวิจัย พร้ อมทัง้ ให้ กําลังใจแก่
ผู้วิจยั ด้ วยดีเสมอ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ อนุญาตให้
ผู้วิจยั ได้ ลาศึกษาต่อ และพี่ๆ น้ องๆ เพื่อนร่ วมงานที่สถาบันโรคผิวหนัง ที่ให้ ความเข้ าใจในการทํางาน
วิจยั นี ้

ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสที่เข้ ามารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง ที่ให้ ความ
ร่วมมือแก่ผ้ วู ิจยั
งานวิจยั ฉบับนี ้จะสําเร็ จไม่ได้ เลย ถ้ าไม่ได้ รับความร่ วมมือจากสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งได้ แก่
แพทย์ พยาบาล สถานที่จดั อบรม ผู้ป่วยที่เข้ าร่วมงานวิจยั สิ่งดีงามที่เกิดขึ ้นกับงานวิจยั ฉบับนี ้ขอมอบ
ให้ กับผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสให้ ฝ่าฟั นปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ด้วยดีและมีสุขภาพร่ างกาย
จิตใจที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ให้ กบั ศิษย์อย่างเมตตา ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ให้ การช่วยเหลือด้ านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั อย่างเต็มที่โดยตลอด
ขอขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนปริ ญญาโทต่อเนื่องเอกรุ่น 8 ที่เป็ นกัลยาณมิตร คอยช่วยเหลือ
และเป็ นกํ าลังใจให้ ตลอดมา รวมทัง้ พี่น้องสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และกัลยาณมิตรทุกท่านที่
แสดงความหวังดี ห่วงใยและให้ กําลังใจเรื่ อยมา จนกระทัง่ งานวิจยั เสร็จสมบูรณ์
ท้ ายสุดนี ้ ขอกราบขอบพระคุณพ่อกับ แม่ ที่ เห็นความสําคัญของการศึกษาและส่งเสริ ม
การศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดจนให้ สติปัญญาในการเรี ยนรู้ และเป็ นแบบอย่างทางความคิดและการ
กระทํา อีกทังเป็
้ นแรงบันดาลใจในการศึกษาให้ กบั ผู้วิจยั เรื่ อยมา รวมทังขอบคุ
้
ณพี่ น้ อง ครอบครัวเงา
งาม ญาติสนิททุกท่าน ที่คอยให้ กําลังใจและสนับสนุนการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกของผู้วิจยั และ
ให้ การช่วยเหลือการวิจยั ในครัง้ นี ้ จนทําให้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็จสมบูรณ์ไปได้ ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังเป็ นปั ญหาที่สําคัญในระดับประเทศ ซึ่งการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคเรื อ้ รังนันนอกจาก
้
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจแล้ ว ยังมีโรคเรื อ้ รังด้ านโรค
ผิวหนังอีกกลุ่มหนึ่งที่ เป็ นปั ญหาสําคัญ ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช่โรคเรื อ้ รังที่รุนแรงอยู่ในอันดับ1 ถึง 5 ของ
ประเทศก็ตาม (ศรี เพ็ญ สวัสดิมงคล. 2559: 11) แต่ก็ยงั พบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ของประชากรที่เจ็บป่ วยด้ วย
โรคผิวหนังเรื อ้ รังรายใหม่ทกุ ปี แม้ ว่าจะเป็ นโรคที่ไม่ทําให้ เสียชีวิตในทันที แต่ถ้าหากการรักษาหรื อการ
ดูแลตนเองไม่ดีก็สามารถทําให้ เสียชีวิตตามมาได้ นอกจากนี ้โรคผิวหนังเรื อ้ รังยังส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวิตในแง่ของภาพลักษณ์ การทํากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างจํากัด การเข้ าสังคม การดูแลตนเอง และทําให้
คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วยลดลงได้ โดยเฉพาะผู้ป่ วยที่ เ ป็ นโรคผิ ว หนัง เรื อ้ รั ง ชนิ ด เพ็ ม ฟิ กัส วัล การิ ส
(Pemphigus Vulgaris) หรื อที่เรี ยกกันว่า โรคตุม่ นํ ้าพองใส
จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า มีผ้ ปู ่ วย
โรคตุม่ นํ ้าพองใสที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก จํานวน 58 ราย และ 47 ราย ตามลําดับ และ
จํานวนผู้ป่วยต้ องนอนพักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในปี พ.ศ.2556-2557 จํานวน 25 ราย และ 28 ราย
ตามลําดับซึง่ พบได้ ทงเพศหญิ
ั้
งและเพศชาย โดยจากสถิติอตั ราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบ
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สถาบันโรคผิวหนัง. 2558) จากสถิติจะเห็น
ได้ ว่ายังคงมีผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพอใสทุกปี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่าจะมีจํานวนที่ไม่มากนัก แต่การ
้ ่องจากเป็ นโรคเรื อ้ รังรักษาไม่หายขาดต้ องควบคุมอาการของโรค
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสนันเนื
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการกําเริบผู้ป่วยต้ องใช้ เวลาในการนอนพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน โดยเฉลี่ย
วันนอน 22 วัน และเสียค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยเป็ นจํานวนมาก ในปี พ.ศ.2556 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 31,616.66
บาทต่อรายและในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย46479.28 บาทต่อราย (ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล
สถาบันโรคผิวหนัง. 2555)
กลุม่ โรคตุม่ นํ ้าพองใสมีหลายชนิด แต่ชนิดที่พบบ่อยและมีอาการรุนแรง คือ โรคตุม่ นํ ้าพองใส
ชนิด เพ็มฟิ กัสวัลการิ ส (Pemphigus Vulgaris) เนื่องจาก เป็ นโรคที่เกิดแผลถลอกได้ ทุกส่วนของ
ร่ างกาย ทํ าให้ มีการสูญเสียสารนํ า้ ขาดสารอาหารจากการรั บประทานอาหารได้ น้อยและลําบาก
เนื่องจากเจ็บแผลในปากและลําคอ สูญเสียเกลือแร่ ต่างๆ ออกทางบาดแผล เกิดการติดเชือ้ ได้ ง่าย
ส่งผลให้ เกิดการติดเชื ้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตตามมา พบว่าอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้ อยละ 60-90
ปั จจุบนั สาเหตุการเสียชี วิตส่วนใหญ่เกิ ดจากการติดเชือ้ และผลข้ างเคียงจากการได้ รับสเตียรอยด์
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ร่ วมกับกลุ่มยาต้ านมะเร็ ง และรอยโรคเหล่านี ้มักหายไปโดยไม่เกิดแผลเป็ นตามมาแต่จะเกิดเป็ นรอย
ดํา (postinflammatory hyperpigmentation) ยกเว้ นกรณีรอยโรคที่มีการติดเชื ้อแทรกซ้ อนหรื อแผลลึก
ถึงชันหนั
้ งแท้ (dermis) ทําให้ เกิดแผลเป็ นได้ ดังนันการรั
้
กษาด้ วยวิธีการควบคุมอาการเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
เพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาการดําเนินของโรคให้ ลดลง ซึง่ การพยากรณ์โรคพบว่าไม่ดีในผู้ป่วยที่
สูงอายุที่มีอาการของโรครุ นแรงและได้ รับสเตียรอยด์ขนาดสูงเพื่อควบคุมอาการ การดําเนินของโรคใน
ผู้ป่วยแต่ละรายทํานายได้ ยาก ผู้ป่วยบางรายเข้ าสูร่ ะยะอาการสงบของโรค (remission) หลังได้ รับการ
รักษาช่วงหนึ่ง บางรายงานกล่าวว่า ร้ อยละ 40 ผู้ป่วยมีอาการสงบของโรค (remission) และผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใสจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน(ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร
พิศาลบุตร. 2555)
โรคตุ่มนํ ้าพองใส มีอตั ราการเสียชีวิตสูงถึงร้ อยละ 60-90 (ปรี ยา กุลละวณิชย์; และประวิตร
พิศาลบุตร. 2555) นัน้ สาเหตุหลักมาจากการติดเชื ้อในกระแสเลือด เนื่องจากเมื่อตุม่ นํ ้าแตกกลายเป็ น
แผลเปิ ดตามร่ างกายแล้ ว ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเสี่ยงต่อการรับเชื ้อโรคได้ ง่าย นอกจากนี ้สาเหตุที่ทําให้ เกิดการ
ติดเชื ้อได้ ง่ายคือผู้ป่วยได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันเพื่อควบคุมความรุ นแรงของโรค เนื่องจากยากดภูมิทําให้
ภูมิค้ มุ กันในร่างกายอ่อนแอ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อได้ ง่ายขึ ้น จากสถิตปิ ี 2556 และ 2557 อัตราการติดเชื ้อ
เท่ากับ 6 ครัง้ และในปี 2558 พบอัตราการติดเชื ้อ 12 ครัง้ (ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล สถาบันโรค
ผิวหนัง. 2558) และอีกสาเหตุหนึง่ อาจเกิดจากการที่ผ้ ปู ่ วยดูแลตนเองไม่ถกู ต้ องหรื อปฏิบตั ติ ามคําบอก
เล่าและความเชื่อ เช่น การรักษาด้ วยวิธีแผนโบราณที่ไม่สะอาด เช่น การอาบ พอก แช่หรื อพ่นสมุนไพร
เนื่องจากวิธีการเหล่านี ้เป็ นวิธีที่ไม่สะอาดและปราศจากเชื ้อ ทําให้ เชื ้อแบคทีเรี ยเข้ าสู่แผลเกิดการติด
เชื ้อตามมา ผู้ป่วยบางรายมีการกลับเป็ นซํ ้าได้ อาจมีหลายปั จจัย เช่น ระบบภูมิค้ มุ กันมีการทําลาย
ตัวเอง การให้ ยากดภูมิในขนาดที่น้อยไปทําให้ ไม่สามารถควบคุมอาการได้ การรับประทานอาหารไม่
ถูกสุขลักษณะ อาหารแสลงบางชนิด และอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง เช่น การดูแลตนเองไม่ถกู ต้ อง ไม่
มาตรวจตามแพทย์นดั ขาดความรู้ เรื่ องโรค เป็ นต้ น และพบว่าร้ อยละ 40 ผู้ป่วยบางรายเข้ าสู่ระยะที่
อาการของโรคสงบ(remission) เนื่องจากสามารถควบคุมอาการของโรคได้ จากการรักษาด้ วยยากด
ภูมิในขนาดที่เหมาะสม การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ถกู ต้ อง การมาพบแพทย์และมารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง จากลักษณะและอาการของโรคตุม่ นํ ้าพองใส ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ ้นทังทาง
้
ร่ างกายและจิตสังคม หากผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีการดําเนินของโรค จะทําให้ ใช้ เวลาในการดูแลรักษา
เป็ นเวลานาน ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการมีแผลจนกว่าแผลจะหายหรื อดีขึ ้น
และจากการมีสภาพร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ ว่าอาการของโรคจะสงบแล้ วก็ตามผู้ป่วยก็ยงั ต้ อง
มีการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็ นซํ ้า และป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่
อาจเกิดขึ ้นยากยากดภูมิและจากโรคที่เป็ น (ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร พิศาลบุตร. 2555)
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การรักษาพยาบาลโรคตุม่ นํ ้าพองใสนันประกอบด้
้
วย 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรักษาแบบประคับ
ประคอง (Supportive treatment) เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การเจาะตุม่ นํ ้า การประคบ และ
การทํ าความสะอาดแผล ซึ่งในการรั กษาพยาบาลด้ านร่ างกายนี ้ จะต้ องรั กษาควบคู่ไปกับการรั บ
ประทานยาเพื่อควบคุมการดําเนินของโรคไม่ให้ ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นหากไม่สามารถควบคุมอาการ
และการดําเนินของโรคได้ การรักษาพยาบาลด้ านร่ างกายภายนอกก็ต้องใช้ เวลานานขึ ้น และทําให้
ผู้ป่วยทุกข์ทรมานยาวนานขึ ้นเช่นเดียวกัน ทําให้ ส่งผลต่อสภาพจิตสังคมอีกด้ วย ผู้ป่วยจึงต้ องได้ รับ
การเยียวยาทางได้ จิตสังคมด้ วย และ 2) การรักษาที่เฉพาะ (Specific treatment) ได้ แก่ การให้ ยากด
ภูมิคือ การได้ รับยาสเตียรอยด์ควบคุมอาการในปริ มาณที่สงู และเป็ นเวลานาน ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อได้
ง่าย เกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง กระดูกผุง่าย ฯลฯ ซึง่ เป็ นผล
จากยาสเตียรอยด์ทงสิ
ั ้ ้น เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ ้นแล้ วเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บ้านผู้ป่วยยังจําเป็ นต้ องดูแลตนเอง
อย่างต่อเนื่องที่บ้านไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการทําความสะอาดร่ างกาย การทําแผลในกรณีที่ยงั มีแผลบ้ าง
้ ้ ป่วยเหล่านี ้จะต้ องมีทงความรู
ั้
้ ความเข้ าใจ และการปฏิบตั ิตวั
เล็กน้ อย และการมาตรวจตามนัด ดังนันผู
ที่ถูกต้ องในการดูแลตนเอง การเอาใจใส่ตวั เองเพื่อไม่ให้ อาการของโรคกําเริ บและเป็ นรุ นแรงเพิ่มขึ ้น
(ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร พิศาลบุตร. 2555)
จากอาการแสดงของโรคด้ านการมีบาดแผลตามร่ างกาย ส่ง ผลทํ าให้ ผ้ ูป่วยมี ความรู้ สึก
เจ็บปวด ความปวดเป็ นประสบการณ์ของความไม่สบายทังความรู
้
้ สึกและอารมณ์ที่สมั พันธ์ กบั ความ
จริ ง หรื อ มี โ อกาสเกิ ด ความปวด ความปวดเกี่ ย วข้ องกั บ มิ ติ ต่ า งๆ คื อ ด้ านร่ า งกาย (sensory
dimension) ด้ านอารมณ์จิตใจ (affective dimension) ด้ านสติปัญญา (cognitive dimention) และ
ด้ านพฤติกรรม (behavioral dimention) (Petpichetchai W. 2001; อมรพันธ์ ธานีรัตน์. 2548: 1,
ยศพล เหลืองโสมนภา; และศรี สดุ า งามขํา. 2556) ความปวดเป็ นประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อนที่ไม่ใช่เพียง
กลไกการตอบสนองทางด้ านสรี ระเท่านันแต่
้ เป็ นการรับรู้ และการตอบสนองต่อความปวดที่ก่อให้ เกิด
ความทุกข์ทรมาน โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยด้ านความคิด ความเชื่อ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้ประสบความปวด นอกจากนี ้ความปวดเป็ นความรู้ สึกและประสบการณ์ ของบุคคลแต่ละคน ที่
แสดงออกถึงความผิดปกติในร่ างกาย ความปวดไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเนื ้อเยื่อเท่านัน้
แต่ยงั เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ กระบวนการคิดและพฤติกรรมร่ วมด้ วย
(อมรพันธ์ ธานีรัตน์. 2548: 1, ยศพล เหลืองโสมนภา และศรี สดุ า งามขํา. 2556)
บาดแผลที่ เกิ ดจากโรคตุ่มนํ า้ พองใส ถื อว่าเป็ นบาดแผลเรื อ้ รัง ซึ่งหมายถึง บาดแผลที่ ไม่
สามารถหายได้ เองตามระยะเวลาของกระบวนการหายของแผลตามปกติ (Whiteney J.D.. 2005,
HyeJinSuh. 2008) หรื อเป็ นแผลที่หายช้ า ไม่หายหรื อเกิดใหม่ซํ ้าๆ (Wysocki AB.. 2001, ศจีมาศ
อุณหจิรังรักษ์ ; และคณะ. 2555) การหายของแผลที่ช้าลงอาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ เช่น การติด
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เชื อ้ ทําให้ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพิ่มระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ทําให้ เกิด
ปั ญหาทางสังคม (Bates-Jensen,1999; อ้ างใน พรเทพ เต็มรังษี . 2554) และการรักษาแผลที่มีการติด
เชื ้อเป็ นเวลานานมักทําให้ เชื ้อดื ้อยาและยากต่อการรักษา นอกจากนี ้ปั จจัยที่ทําให้ แผลเกิดภาวะเรื อ้ รัง
ได้ แก่ ปลายประสาทชา หลอดเลือดตีบ การติดเชื ้อในกลุ่มดื ้อยา การดูแลรักษาแผล เป็ นต้ น (พรเทพ
เต็มรังษี . 2554; อ้ างอิงจาก Wientjes. 2002) การมีแผลเรื อ้ รังส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ทงั ้
ของผู้ป่วยและผู้ดแู ลและญาติ มีสาเหตุหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อมในการเผชิญกับการดูแลแผล
ความกลัวการตอบสนองของบุคคลรอบข้ างที่มีต่อแผลของผู้ป่วย ซึ่งอาจกลัวว่าบุคคลอื่นจะรังเกียจ
หรื ออาจมองว่าตนเองเป็ นคนที่น่าสงสาร มีภาวะเครี ยด ทังผู
้ ้ ป่วยและผู้ดแู ลอาจกังวลว่าแผลจะไม่หาย
บางครัง้ แผลจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้ กลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์จาก
แผลและการรั่วซึมของสารคัดหลัง่ ที่ซมึ ออกมาจากแผล อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจ
รู้สกึ ว่าตนเองสกปรกเมื่อได้ กลิน่ แผลหรื ออาจกล่าวคําขอโทษบุคคลอื่นที่แผลของตนส่งกลิ่นรบกวน จน
บางครั ง้ ผู้ป่ วยอาจแยกตัว เอง เกิ ด ความวิ ต กกัง วล ความเศร้ า และความพึง พอใจในชี วิ ต ลดลง
(Fowler. 2003, Baharestani. 2004; อ้ างจาก Online. 2011)
ภาวะที่ต้องเผชิญกับผลกระทบดังกล่าวทําให้ ผ้ ูป่วยเกิดความเครี ยด อันเป็ นสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตและร่ างกายที่เป็ นผลจากการปรั บตัวต่อสิ่งกระตุ้น หรื อสิ่งเร้ าต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้ อมที่บีบคัน้ กดดัน หรื อคุกคามทําให้ เกิดความทุกข์ และความไม่สบายใจ (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข. 2543) ในด้ านจิตวิทยานอกจากความเครี ยดจะมีความสัมพันธ์ กบั สุขภาพและ
ความเจ็บป่ วยแล้ ว ภาวะความเจ็บป่ วยยังมีผลต่อความเครี ยดอีกด้ วย เมื่อร่ างกายเกิดการเจ็บป่ วยไม่
ว่าจะเล็กน้ อยหรื อรุ นแรง ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคลนัน้ (อําไพพรรณ พุ่มศรี สวัสดิ์.
2543; 257) ขณะเจ็บป่ วยบุคคลจะรู้ สึกว่าตนเองถูกคุกคาม และจะต้ องสูญเสียความปกติสุขใน
ชีวิตประจําวัน และมักจะคาดหวังในสิ่งที่ไม่ร้ ูไปในทางที่เลวร้ าย ทําให้ บคุ คลวิตกกังวล กลัว โกรธ รู้สกึ
ท้ อแท้ หมดหวัง ซึมเศร้ า ก้ าวร้ าว นอนไม่หลับ หรื อมีอาการของโรคจิต โรคประสาทอาจรุ นแรงถึงขัน้
ฆ่าตัวตายได้ (Anderson, อ้ างใน สุรีย์ กาญจนวงศ์. 2539) โดยทัว่ ไปมักพบว่าในขณะเจ็บป่ วยมโน
ทัศน์ ที่เคยมีต่อตนเองจะเปลี่ยนไปในทางลบเนื่องจากสภาพร่ างกายที่เจ็บป่ วย การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
ใดๆ ก็ตาม เป็ นเครื่ องแสดงถึงการขาดความสมดุลของชีวิต หรื อเป็ นเครื่ องที่บ่งชี ้ว่าชีวิตกําลังอยู่ใน
ภาวะที่เสี่ยงต่ออันตราย และหากการเจ็บป่ วยนันมี
้ ความรุ นแรงมากก็ยิ่งจะก่อให้ เกิดความเครี ยดมาก
(นัชชา เลื่อยไธสง. 2554)
การศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคตุ่มนํ ้าพองใสในประเทศไทย นัน้ พบว่ายังมีการศึกษาวิจยั น้ อย
มาก การศึกษาที่ผ่านมาจะเป็ นการศึกษาเพื่อประเมินผลการรักษาและการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ผล
ของยาที่ใช้ ในการรักษา (โปรดปราน ณ สงขลา และอรยา กว้ างสุขสถิตย์. 2554) และการรายงาน
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อาการของโรคและยาที่จะใช้ ในการรักษาผู้ป่วย (สรรญชัย สมบัติไหมไทย และอลิตา สมบัติไหมไทย.
2555) ซึง่ การดูแลรักษาที่ได้ รับที่ผ่านมา เป็ นเพียงบางส่วนในการควบคุมอาการของโรคเท่านัน้ ซึง่ ยัง
ไม่เห็นถึงการศึกษาที่ลมุ่ ลึกในกลุ่มผู้ป่วยโรคนี ้ ในเรื่ องของการดูแลตนเอง และการรับรู้ ของผู้ป่วยกลุ่ม
นี ้ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการดูแลและพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเหล่านี ้ที่เหมาะสม
จากสภาพปั ญหาและความสําคัญดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจัยตระหนักถึงความสําคัญใน
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส การให้ ความหมาย การรับรู้ตอ่ การเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส และ
เงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วย วิธีการที่จะช่วยในการศึกษาและค้ นหาความรู้
ความจริ งเกี่ยวกับประสบการณ์ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อให้ เข้ าใจถึงปั ญหาและความต้ องการ
้
กษาถึงเงื่อนไขของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การรับรู้และความรู้สกึ ของผู้ป่วยอย่างลุม่ ลึก รวมทังการศึ
เพื่ อ นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาให้ ผ้ ูป่ วยสามารถดูแ ลตนเองได้ ดี นัน้ จึ ง ได้ นํ า การศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
มุมมองทางจิตของบุคคล ทําให้ ทราบถึงลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อ
นําไปสูก่ ารพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยต่อไป
สําหรับรู ปแบบการวิจยั ที่เหมาะสมในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี เพราะ
การวิจยั นี ้สามารถสร้ างองค์ความรู้ที่หลากหลายทางด้ านสาธารณสุข วิธีการวิจยั แบบเดียวไม่สามารถ
ตอบคําถามได้ ครบถ้ วน ดังที่ เบิร์จ (Berge. 1998) กล่าวว่า การผสมผสานวิธีการวิจยั ทําให้ ได้ มมุ มอง
ที่หลากหลายตามความเป็ นจริ งที่ดีกว่า (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ . 2555) นอกจากนี ้ ผลที่ได้ สามารถเสริ ม
ต่อกันให้ การตอบคําถามวิจยั มีความชัดเจนมากขึ ้นสามารถนําจุดเด่นของแต่ละวิธีการวิจยั มาแก้ ไขจุด
ด้ อยของกันและกันระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพได้ โดยงานวิจยั นี ้ในระยะแรก
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
ซึง่ เป็ นการศึกษาในมุมมองทางจิตที่จะสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ป่วยมีการรับรู้อย่างไรในการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
นี ้ อะไรที่ทําให้ รับรู้เช่นนันทํ
้ าให้ ได้ ข้อมูลที่ลมุ่ ลึก ได้ ลกั ษณะทางจิตและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ซึง่
การทําความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวนี ้ จะเป็ นองค์ความรู้สําคัญที่จะนําไปสูว่ ิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยการนําข้ อค้ นพบจากระยะแรกมากําหนดโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสทังในมิ
้ ติทางกาย และ จิต โดยไม่ละเลยประเด็นสําคัญและมิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขในชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดํารงไว้ ซึ่ง
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วยเป็ นสําคัญและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ จากโรคและ
การรักษา ป้องกันความรุ นแรงของโรค และการกลับเป็ นซํ ้าจากการที่ผ้ ปู ่ วยอาจมีความพร้ อมในการ
ดูแลตนเองน้ อย และยังไม่สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ยังมี
ความเชื่อที่ผิดๆ ในการดูแลตนเอง มีเจตคติทีไม่ดีตอ่ การเป็ นโรค และขาดความเข้ าใจในข้ อมูลต่างๆ ที่
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ชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการ และยังไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่จะส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีได้ ด้ วยเหตุนี ้การเข้ าใจผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสอย่าง
ลุ่มลึกจากการศึกษาโดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั จะนําไปสู่การวิธีการพัฒนาที่ตรง
กับปั ญหาของผู้ป่วย ซึง่ เป็ นการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส และช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความมัน่ ใจและปฏิบตั ิตวั ได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีในการอยูก่ บั โรคนี ้และสังคมได้ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ระยะที่ 1
1. เพื่ อทํ าความเข้ าใจการให้ ความหมายประสบการณ์ การเจ็ บป่ วยและการดูแลตนเอง
รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ อง ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ระยะที่ 2
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขอบเขตการวิจยั ออกเป็ น ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ขอบเขตด้ านเนื ้อหา และขอบเขตด้ าน
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื ้นที่ในการศึกษาทังระยะที
้
่1 และระยะที่ 2 คือ สถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร มูลเหตุสําคัญที่ผ้ วู ิจยั เลือกสถานที่แห่งนี ้ เนื่องจากเป็ นสถาน
บริ การเฉพาะทางด้ านโรคผิวหนัง ที่ให้ บริ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมีบริ การทังผู
้ ้ ป่วยนอก
และผู้ป่วยในซึ่งเป็ นโรคผิวหนังเรื อ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ จึงมุ่งที่จะควบคุมอาการไม่ให้
เป็ นมากขึ ้น บรรเทาอาการทุกข์ ทรมานจากโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น และให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้ ความเข้ าใจสามารถดูแลตนเองได้ และมีความสุขในการดําเนินชีวิต
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย ผสานวิธี ใ นรู ป แบบขัน้ ตอนเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory
Sequential Mixed Design) เครสเวล และพลาโน (Creswell & Plano. 2011) แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1
เป็ นการศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจการให้ ความหมายจากประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
้ ่อนไขหรื อบริ บทที่
ตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมทังเงื
เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง บนแนวคิดปรากฏการณ์นิยมแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
ระยะที่ 2
ในระยะที่ 2 เป็ นการนําผลจากการศึกษาหรื อข้ อค้ นพบจากการศึกษาในระยะที่ 1 มาสร้ าง
โปรแกรมเพื่อพัฒนาตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส ตามแนวคิดกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Personal growth
group and Buddist counseling) เพื่อเยียวยาทางจิต และแนวคิดการปรับเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแล
ตนเอง และแนวคิดการปรับพฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive Behavior Approach) เพื่อเป็ นการ
เปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาที่จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทําให้ พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็ นไปในทางที่เหมาะสมและดี
เพิ่มขึ ้น และเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ลดความรุ นแรงของโรคไม่กลับเป็ นซํ ้า
ง่าย และมีคณ
ุ ภาพในการดําเนินชีวิตที่ดี
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
การศึก ษาวิจัยในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยผสานวิธี ในรู ปแบบขัน้ ตอนเชิ งสํา รวจ (Exploratory
Sequential Mixed Design) โดยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตร
วิสยั (Transcendental Phenomenology) เป็ นการศึกษาการให้ ความหมายประสบการณ์การเป็ นโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเอง และระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณในรูปแบบการ
ทดลอง เป็ นการพัฒนาตัวแปรลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพอง
ใส ดังนัน้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะนํามาใช้ ในการศึกษานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามระยะการวิจยั
ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นผู้ประสบกับเหตุการณ์ หรื อมีประสบการณ์
ตรงในการเจ็ บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทํ าการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักแบบเจาะจง
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(purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ 1) รับรู้ ว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส และ
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสตามรหัสโรค L10.0 ตามเกณฑ์การวินิจฉัย ICD-10 2) เป็ นโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสตังแต่
้ 3 เดือน ขึ ้นไป (U.S. National Center for Health Statistic. 2015; Online) และ
อยู่ใ นระยะของอาการที่ ส งบแล้ ว และ3) เคยมี อ าการแสดงของโรค ได้ แก่ ตุ่ม นํ า้ แผลถลอกตาม
ร่ างกายร่ วมกับมีผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิเพื่อการยืนยัน เช่น การตรวจชิ ้นเนื ้อ การตรวจเลือด ตาม
Clinical Practice Guideline และ4) ไม่เคยหรื อเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลน้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อปี
และ5) คนที่ประสบความสําเร็ จในการดูแลตนเอง และ6) ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคในระดับเล็กน้ อย คือ
มีรอยโรคน้ อยกว่า 10 % ของพื ้นที่ร่างกายและไม่มีการติดเชื ้อ (ทังนี
้ ้ใช้ การจากแบบประเมินความ
รุ นแรงของโรคตุ่มนํ ้าพองใส) และ7) สามารถให้ ข้อมูลและแสดงถึงความพร้ อมและยินยอมในการให้
ข้ อมูล
2. กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะนํามาทําการเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย ได้ แก่
1) เป็ นผู้ป่วยที่ยินยอมและสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการ 2) เป็ นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสงบแล้ ว 3) เป็ น
ผู้ป่วยที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลหรื อ ต่างจังหวัดที่ สมัครใจ 4) เป็ นผู้ป่วยที่ อาศัย อยู่กับ
ครอบครัว 5) เป็ นผู้ป่วยทังเพศชายและหญิ
้
ง และ6) มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป

ความสําคัญของการวิจัย
1. เชิ ง ทฤษฎี ได้ เ ชื่ อ มโยงแนวคิด พฤติก รรมการดูแ ลตนเองที่ เ กิ ด จากข้ อ ค้ น พบของผู้มี
ประสบการณ์และแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่
2. เชิงวิชาการได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร ในการทําความเข้ าใจถึงประสบการณ์และ
สภาวะต่า งๆ ในการเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสได้ กิ จ กรรมในการพัฒ นาลัก ษณะทางจิ ต และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับนําไปศึกษาต่อยอด
งานวิจยั ต่อไป
3. เชิ ง นโยบายและเชิ ง ปฏิ บัติ ข้ อ มูล และข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ นการกํ า หนด
นโยบายที่เกี่ยวข้ องและกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ญาติหรื อ
ผู้ใกล้ ชิด รวมทังบุ
้ คลากรทางการแพทย์สามารถนําข้ อมูลและข้ อค้ นพบที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุ งการดูแล
ผู้ป่วยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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นิยามปฏิบตั กิ าร
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การกระทํ าของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเอง ด้ านการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
ด้ านจิตใจ และการพักผ่อน เพื่ อทํ าให้ ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ให้ อาการของโรคตุ่มนํา้ พองใส
กําเริบและมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น
1.1 ด้ า นการรั บ ประทานอาหาร หมายถึ ง การกระทํ า ของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส
เกี่ยวกับ การรับประทานอาหารที่เพิ่มความแข็งแรงของผิวหนัง กระดูก กล้ ามเนื ้อ และหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่กระตุ้นอาการกําเริบของโรคหรื อลดผลข้ างเคียงจากยา
1.2 ด้ านการออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสเกี่ยวกับ
การ เคลื่อนไหวร่างกาย ด้ วยวิธีการต่างๆ หรื อโดยการเกร็ งกล้ ามเนื ้อ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในท่า
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและการกําเริบของโรค
1.3 การดูแลตนเองด้ านจิตใจหมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองด้ านจิตใจเพื่อลดความไม่สบายใจ ความกังวล หรื อเครี ยด โดยการทําสมาธิ สวดมนต์
ปรึกษาคนใกล้ ชิด หรื อไปหากิจกรรมที่ผอ่ นคลายทํา เช่น การฟั งเพลง อ่านหนังสือ เป็ นต้ น
1.4 ด้ านการพักผ่ อน หมายถึง การกระทํ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสเกี่ ยวกับ การ
พักผ่อนด้ านร่างกาย โดยการนอนหลับทังตอนกลางคื
้
น และตอนกลางวัน หลังจากเลิกงานแล้ ว และใน
วันหยุด
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จาก
การศึกษาแนวคิดของโอเร็ ม (Orem, 1995) และพัฒนาจากงานวิจยั ของ กฤษณา คําลอยแก้ ว. 2554,
สมร พรหมพิทกั ษ์ กุล. 2553 และ อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ . 2555 รวมทังจากข้
้
อค้ นพบของผู้วิจยั จาก
การศึกษาในระยะที่ 1 แบบวัดเป็ นมาตรวัดเชิงประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ปฏิบตั ิเสมอๆ ถึง ไม่เคย
ปฏิบตั ิเลย โดยการประมานค่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสสูง แปลว่า ผู้ตอบ
แบบวัดมีระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าคนที่คนที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
2. เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรตุ่มนํ ้า
พองใสมีเจตคติต่อการดูแลตนเอง 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรู้ คิดเชิงประเมินค่าว่าการดูแลตนเองเป็ นสิ่งดี
หรื อไม่ดี มีประโยชน์หรื อโทษเพียงใด 2) มีความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบเพียงใด
2.1 การรู้ คิดเชิงประเมินค่ า หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รู้ ว่าการต้ องดูแล
ตนเองอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ หรื อโทษกับตนเอง
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2.2 ความรู้ สึกต่ อการดูแลตนเอง หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส มีความรู้ สึก
ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจต่อการดูแลตนเอง
เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จาก
การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire, W. J., 1985) ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.
2531 และพัฒนาจากงานวิจยั ของ จิราภรณ์ ชมบุญ. 2555, พัชรี ดวงจันทร์ . 2552 และเลือกมา 2 ด้ าน
ที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย แบบวัดเป็ นมาตรวัดเชิงประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง รวมคะแนนเป็ นภาพรวมของเจตคติ ไม่ได้ แยกเป็ นรายด้ าน โดยการประมานค่า
เจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสสูง แปลว่า ผู้ตอบแบบวัดมีระดับคะแนนเจตคติตอ่
การดูแลตนเองสูงกว่าคนที่มีระดับคะแนนเจตคติตอ่ การดูแลตนเองตํ่ากว่า
3. การรั บ รู้ ความสามารถของตนต่ อการดูแ ลตนเองของผู้ ป่ วยโรคตุ่ มนํ า้ พองใส
หมายถึง การรับรู้ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เกี่ยวกับความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง ในด้ าน การทํา
แผล การเจาะตุม่ นํ ้า การทายาและการประคบดังรายละเอียดดังนี ้
3.1 การทําแผล หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้วา่ ตนเองมัน่ ใจที่จะทําแผลที่
มีขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ บนร่างกายจากอาการของโรค
3.2 การเจาะตุ่มนํา้ หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้ว่าตนเองมัน่ ใจที่จะเจาะ
ตุม่ นํ ้าที่มีปริ มาณต่างๆ ได้ แก่ เล็กน้ อย ปานกลาง มาก บนร่างกายจากอาการของโรค
3.3 การทายา หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รับรู้ ว่าตนเองมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อ
มีแผลขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง และใหญ่ จากอาการของโรค
3.4 การประคบ หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้วา่ ตนเองมัน่ ใจที่จะประคบ
แผลหรื อตุม่ นํ ้าขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง และใหญ่ จากอาการของโรค
การรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส วัดโดยแบบ
วัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตามแนวคิดของโรคตุม่ นํ ้าพองใสและแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองของแบน
ดูรา ประกอบด้ วยการรับรู้ความสามารถ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ และความยากง่าย
แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นระดับคะแนน 0 ถึง 10 ตังแต่
้ ทําไม่ได้ /ไม่มนั่ ใจ ถึง ทําได้ /มัน่ ใจที่สดุ ผู้ที่ได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนการรับรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองน้ อยกว่า
4. ความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การที่ผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมี
กลุ่ม อาการความผิด ปกติท างอารมณ์ เช่น อารมณ์ ซึม เศร้ า ความรู้ สึก เบื่ อหน่ า ย หดหู่ร วมไปกับ
ความรู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวังสิ ้นหวัง ท่าทางการเคลื่อนไหวช้ าเซื่องซึม เบื่ออาหาร นํ ้าหนักลด นอนไม่หลับ
จนอาจนําไปสูก่ ารทําร้ ายตัวเองหรื อการฆ่าตัวตาย โดยใช้ แบบวัดของเบ็ค (Beck, 1967) ประกอบด้ วย
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ข้ อคําถาม 21 ข้ อ แบ่งคะแนนแต่ละข้ อ ตังแต่
้ 0-3 คะแนน โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับอาการทางจิต 15
ข้ อ และคําถามเกี่ยวกับอาการทางกาย 6 ข้ อ คะแนนทังหมดของแบบประเมิ
้
นความเศร้ าอยู่ระหว่าง 063 คะแนน โดยมีเกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงความซึมเศร้ า ดังนี ้ 0-9 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับ
ปกติ 10-15คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับเล็กน้ อย 16-19 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับปานกลาง 2029 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับมาก และ 30-63 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับรุนแรง
5. โปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง ชุดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสโดยมีกิจกรรมหลักดังนี ้ 5.1) การลดความซึมเศร้ า โดยใช้ กลุ่มพัฒนาตน
และการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 5.2) การเปลี่ยนเจตคติ เป็ นการพัฒนาเจตคติเพื่อให้ อยาก
ทําพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังจากที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสได้ รับการลดความซึมเศร้ าให้ ลดลงแล้ ว
และ5.3) การพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง โดยใช้ การกํากับตนเอง (SelfRegulation) ประกอบด้ วย การตังเป
้ ้ าหมาย การสังเกตตนเอง การประเมินตนเอง และการให้ แสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง เพื่อทําให้ การรับรู้ความสามารถของตนและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้น

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง โรคผิวหนังที่ เกิดจากการทําลายตัวเองของภูมิค้ ุมกันใน
ร่ างกายทําให้ เกิดการแยกตัวของเซลล์ผิวหนังชันหนั
้ งกําพร้ าและเยื่อบุทําให้ นํ ้า ใน่รางกาย รั่วออกมา
พองเป็ นตุม่ นํ ้า
2. ประสบการณ์ หมายถึง ความชัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรื อได้ พบเห็นมา
3. ปรากฏการณ์ วิทยา หมายถึง การศึกษาประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องเผชิญกับสิง่ ที่
ปรากฏขึ ้นกับบุคคลนัน้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ต้ อ งการศึก ษาประสบการณ์ แ ละการพัฒ นาลัก ษณะทางจิ ต และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เพื่อให้ การศึกษาเป็ นไปอย่างครอบคลุม ผู้วิจยั จึง
ได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จึงขอนําเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. โรคตุม่ นํ ้าพองใส (Pemphigus Vulgaris)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง (Self-Care)
2.1 แนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self-Care)
2.2 การวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3. แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3.1 แนวคิดการปรับพฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive Behavior Approach)
3.2 แนวคิดปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
3.2.1 การเรี ยนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning)
3.2.2 การกํากับตนเอง (Self-Regulation)
3.2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
3.2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน
3.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
3.3.1 ความหมายเจตคติ
3.3.2 การพัฒนาและการเปลี่ยนเจตคติ
3.3.3 การวัดเจตคติ
3.3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเจตคติตอ่ พฤติกรรม
4. แนวคิดความซึมเศร้ า
5. แนวคิดกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Personal growth group
and Buddhist counseling)
5.2 กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
5.3 กระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
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6. แนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
6.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา

1. โรคตุ่มนํา้ พองใส (Pemphigus Vulgaris)
สภาพการณ์ ของโรคตุ่มนํา้ พองใส
โรคตุ่มนํ ้าพองใสเป็ นโรคที่เกิดภูมิต้านทานต่อเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุของตนเอง ทําให้ เกิด
การแยกตัว ของเซลล์ (Acantholysis) ผิ ว หนัง ชัน้ หนัง กํ า พร้ า (epidermis) และเยื่ อ บุ (mucous
membrane) ซึง่ อุบตั ิการณ์ พบว่า โรคนี ้เป็ นในคนไทยอายุ 20-60 ปี มีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่ มแสดงอาการ
ในช่วงอายุ 50-60 ปี โดยที่พบในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆ กัน พบได้ บอ่ ยในคนที่มีเชื ้อสายยิว ในคน
ไทยพบได้ พอสมควร
ลักษณะทางคลินิก รอยโรคจะไม่คนั แต่มีอาการเจ็บ ลักษณะรอยโรคเริ่ มแรกพบเป็ นตุม่ นํ ้าใส
ที่ไม่ตงึ (flaccid blister) เกิดขึ ้นบนผิวหนังที่มีลกั ษณะเป็ นปกติหรื ออาจเกิดบนผิวหนังที่มีสีแดง ตุม่ นํ ้า
เหล่านี ้แตกได้ ง่าย ทําให้ เกิดแผลถลอกและตกสะเก็ด รอยโรคที่พบบ่อยคือแผลถลอกที่เจ็บ ซึง่ เกิดหลัง
ตุม่ นํ ้าแตก แผลนี ้จะขยายขนาดออกทางด้ านข้ างเมื่อถูข้างๆ รอยโรคที่ป็นตุม่ นํ ้า หรื อถูผิวหนังปกติ ทํา
ให้ ผิวหนังชัน้ หนังกํ าพร้ าแยกออกมาได้ เรี ยกว่า Nikolsky’s
sign
ซึ่งจัดเป็ นคุณลักษณะ
(characteristic) ของโรคนี ้แต่ไม่ใช่ลกั ษณะจําเพาะ นอกจากนี ้เมื่อใช้ นิ ้วมือกดกลางตุ่มนํ ้า ตุ่มนํ ้าจะ
ขยายตัวออกทางด้ านข้ าง เรี ยกว่า Asboe-Hansen sign ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรงของโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสแบ่งออกตามพื ้นที่ของร่ างกายออกได้ เป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ 1) ระดับเล็กน้ อย (Mild) เป็ นระดับความ
รุ นแรงของอาการแสดงที่เกิดขึ ้นตามพื ้นที่ของร่ างกายเพียง 0-10% 2) ระดับปานกลาง (Moderate)
เป็ นระดับความรุ นแรงของอาการแสดงที่เกิ ดขึ ้นตามพืน้ ที่ ของร่ างกายเพียง 11-30% 3) ระดับมาก
(Severe) เป็ นระดับความรุนแรงของอาการแสดงที่เกิดขึ ้นตามพื ้นที่ของร่างกาย 31-50% และ 4) ระดับ
รุ นแรง (Extensive) เป็ นระดับความรุ นแรงของอาการแสดงที่ เกิดขึน้ ตามพืน้ ที่ของร่ างกาย > 51%
แซนจิฟ โกรฟเวอร์ (Sanjiv Grover. 2011) และแบ่งการดําเนินของโรคออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่มี
อาการสงบ และระยะที่มีอาการกําเริ บ ซึ่งอาการของโรคมักพบที่หนังศีรษะ ใบหน้ า คอ รักแร้ ลําตัว
้ รอยโรคเกิดเริ่ มแรกในปาก และประมาณ
และในช่องปาก พบว่าครึ่ งหนึ่งของผู้ป่วยหรื อมากกว่านันมี
ร้ อยละ 90 ของผู้ป่วยมีรอยโรคเกิดที่เยื่อบุในช่องปากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของการดําเนินโรคนี ้ ใน
รายที่มีการดําเนินโรคอย่างรุนแรงอาจพบรอยโรคที่เยื่อบุอื่นๆ ได้ เช่นที่ pharynx, larynx, esophagus,
conjunctiva, vulva, และ rectum รอยโรคเหล่านีเ้ มื่อหายจะเกิดรอยดํา (postinflammatory
hyperpigmentation) ตามมา โดยไม่เกิดแผลเป็ น แต่ตําแหน่งที่รอยโรคมีการติดเชือ้ แทรกซ้ อนหรื อ
แผลลึกถึงชันหนั
้ งแท้ จะเกิดแผลเป็ นได้ ในรายที่เป็ นรุนแรงมาก อาจมีแผลเหมือนแผลไฟไหม้ ซึง่ อาจทํา
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ให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตได้ ซึง่ อาการแสดงของพยาธิสภาพของโรคเหล่านี ้ล้ วนส่งผลทําให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ละคนได้ รับ
ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานจากการเป็ นแผลตามร่างกาย การดําเนินชีวิตเบี่ยงเบนไปจากเดิม
ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ ตามปกติได้
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
1. ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา
ในผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส พบว่ามีการแยกชันของเซลล์
้
ผิวหนังเหนือต่อชัน้ basal cell
(suprabasal acantholysis) ทําให้ เกิดเป็ นช่องว่างในบริ เวณดังกล่าว เซลล์ผิวหนังที่แยกตัวออกจาก
กันมีลกั ษณะกลมและลอยอยู่ในช่องว่างนี ้ เมื่อดูที่ฐานของตุม่ นํ ้า จะพบ basal cell ที่เหลืออยู่เหมือน
แถวของป้ายหินปั กหลุมศพในป่ าช้ า (a row of tombstone) ในสมัยก่อนเริ่ มใช้ glucocorticoid ในการ
รักษา ผู้ป่วยทุกรายจะเสียชีวิตในที่สดุ จุลพยาธิวอทยาของโรคนี ้ที่เหมือนแถวของป้ายหินปั กหลุมศพ
จึงเปรี ยบดังลางร้ ายที่ชี ้ชะตากรรมของผู้ป่วยโรคนี ้
2. ลักษณะทางอิมมูนวิทยา
Direct immunofluorescence (DIF) ตรวจผิวหนังที่อยู่ข้างเคียงรอยโรคหรื อผิวหนังปกติ
ตรวจพบ IgG ติดอยู่ที่รอบเซลล์ผิวหนัง (keratinocyte) ทําให้ เกิดการเรื องแสงตามขอบรอบเซลล์
ผิวหนัง ลักษณะคล้ ายตาข่ายที่ใช้ ทํากรงไก่ (chicken-wire pattern) ส่วน complement นันมั
้ กตรวจ
พบที่ ผิวหนังที่ เป็ นรอยโรคเท่านัน้ แต่ไม่พบตามผิวหนังปกติ โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ ยังมีอาการของโรค
active อยู่ทกุ ราย เมื่อตรวจ DIF จะตรวจพบ IgG ที่รอบเซลล์ผิวหนังที่ตําแหน่งข้ างเคียงรอยโรคเสมอ
หาก DIF ได้ ผลลบ การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคนี ้ จัดว่ายังเป็ นที่น่าสงสัย
Indirect immunofluorescence (IIF) เมื่อเจาะเซรั่มของผู้ป่วยมาตรวจ พบว่าร้ อยละ 8090 มี IgG autoantibody ต่อเซลล์ผิวหนังอยู่ในกระแสเลือด พบว่า monkey esophagus จัดเป็ น
substrate ที่เหมาะสมในการตรวจสอบ autoantibody ตัวนี ้ โดยระดับของ titer มักสัมพันธ์กบั activity
ของโรค อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั พบว่าระดับของ anti-desmoglein 1 และ anti-desmoglein 3 ด้ วย
วิธี enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) มีความไวกว่าการตรวจระดับของ pemphigus
antibody และสัมพันธ์กบั activity ของโรคมากกว่า
พยาธิกําเนิด เชื่อว่ามีการสร้ าง IgG autoantibody ซึง่ จับตัวกับ pemphigus antigen
บนผิวของเซลล์ผิวหนัง (มีงานวิจยั พบว่า pemphigusantigen คือ desmogleinซึ่งเป็ นตัวเชื่อมยึด
ระหว่างเซลล์ผิวหนัง ผู้ป่วยโรคนี ้ทุกรายตรวจพบ anti-desmoglein 3 antibody และบางรายตรวจพบ
anti-desmoglein 1 antibody ร่วมด้ วย โดยที่ผ้ ปู ่ วยที่มีรอยโรคที่เยื่อบุเป็ นส่วนใหญ่จะตรวจพบเฉพาะ
anti-desmoglein 3 เท่านัน้ แต่ผ้ ปู ่ วยที่มีรอยโรคทังที
้ ่ผิวหนังและเยื่อบุ จะพบทัง้ anti-desmoglein 3
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และ anti-desmoglein 1 antibody) ทําให้ เกิดการหลัง่ เอนไซม์ protease ซึง่ เป็ น plasminogen
activator นอกจากนันก็
้ ยงั มีการกระตุ้นระบบ complement เกิดขึ ้น ทําให้ เกิดการแยกตัวของเซลล์
ผิวหนังตามมา
การรั กษา แนวทางการรักษา มีดงั นี ้
1. การรั กษาแบบประคับประคอง (Supportive treatment) คือ การประคบทําความ
สะอาดแผลที่เกิดขึ ้นหลังตุม่ นํ ้าแตกออก ด้ วยการใช้ Burow’s solution ความเข้ มข้ น 1: 40 ประคบวัน
ละ 3-4 ครัง้ การใช้ topical antibiotic, antiseptic จนถึงการใช้ ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในรายที่
แผลมีการติดเชื ้อแบคทีเรี ยตลอดจนถึงการรักษาสุขอนามัยของช่องปากที่มกั เกิดแผลร่วมด้ วย
2. การรั กษาที่เฉพาะ (Specific treatment) ที่สําคัญคือ systemic glucocorticoid อาจ
ให้ prednisolone ชนิดรับประทานในขนาดปานกลางถึงสูง (40-150 มก./วัน) โดยนิยมให้ ในขนาด 6080 มก./วัน ขึ ้นกับความรุ นแรงของโรค โดยแบ่งให้ ในระยะแรก การติดตามผลการรักษานัน้ ให้ ใช้
ลักษณะทางคลินิก คือ ดูวา่ มีตมุ่ นํ ้าใสเกิดขึ ้นใหม่หรื อไม่ หากมีรอยโรคเกิดขึ ้นมาหลังรับประทานยาไป
แล้ ว 1-2 สัปดาห์ อาจต้ องเพิ่มขนาดยา แต่ถ้ารอยโรคมีอาการดีขึ ้นอาจพิจารณาลดขนาดยาลง โดยให้
ลดขนาดยาจนเหลือ 30 มก. วันเว้ นวัน แล้ วต่อไปค่อยลดยาจนเหลือ 15 มก. วันเว้ นวัน
ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ prednisolone แม้ ว่าจะได้ รับยาในขนาดสูงพอควรเป็ นเวลา 6-8
สัปดาห์แล้ ว ให้ คง prednisolone ไว้ แล้ วเพิ่มยากดภูมิต้านทาน เช่น cyclophosphamide (1 มก./
กก./วัน) หรื อ azathioprine (1 มก./ กก./ วัน) โดยต้ องคอยระวังผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาด้ วย เมื่อ
อาการดีขึ ้นให้ ลดขนาดยา prednisolone ลง ในผู้สงู อายุอาจใช้ dapsoneขนาด 50-100 มก./วัน
ร่วมกับ prednisolone แทนยากดภูมิต้านทาน
ปั จจุบนั มียา mycophenolatemofetil ที่จะลด titer ของ pemphigus antibody และลด
ความรุ นแรงของโรคได้ เร็ ว แม้ ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อ azathioprine และอาจมีภาวะแทรกซ้ อนน้ อย
กว่า azathioprine ซึง่ ในที่สดุ อาจมีการใช้ ยาตัวนี ้เป็ น first line drug ในการรักษาโรคนี ้ ขนาดยาปกติ
คือ 30 มก./กก./ วัน (1 กรัมทุก 12 ชัว่ โมง) แต่ในผู้ป่วยโรคนี ้อาจได้ ขนาดยาสูง 30-50 มก./กก./วัน
เพื่อให้ ได้ full corticosteroid sparing agent effect
หากผู้ป่วยไม่มีรอยโรคขึ ้นใหม่เลยเป็ นระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์แล้ ว ให้ เจาะเซรั่มเพื่อ
ทดสอบ IIF เพื่อหา titer ของ pemphigus autoantibody หากตรวจไม่พบให้ หยุดยาได้ โดยการลด
prednisolone ลง 2.5 มก./สัปดาห์ หากผุ้ป่วยได้ รับยากดภูมิต้านทานร่วมด้ วยให้ ลดยาลงทีละน้ อยใน
ช่วงเวลา 1-2 เดือนก่อนที่จะหยุดให้ prednisolone หากยังตรวจพบ titer ให้ พยายามลดขนาดยาลงจน
เหลือน้ อยที่สดุ ที่พอจะควบคุมอาการได้ จะเพิ่มขนาดยาต่อเมื่อมีลกั ษณะทางคลินิกกําเริ บขึ ้นเท่านัน้

16
ควรควบคุมอาการรุนแรงหรื อกําเริบมากขึ ้นเรื่ อยๆ ให้ ได้ โดยเร็ วที่สดุ เพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลา
การดําเนินโรคลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ
การพยากรณ์ โรค โรคนีจ้ ัดเป็ นโรคผิวหนังที่อาจทําให้ ผ้ ูป่วยเสียชีวิตได้ ก่อนที่จะมีการใช้
systemic glucocorticoid ในการรักษา พบว่า มีอตั ราตายสูงถึง 60-90 ในปั จจุบนั อัตราตายประมาณ
ร้ อยละ 5-15
สาเหตุการตายส่วนใหญ่ เ กิ ดจากการติดเชื อ้ และภาวะแทรกซ้ อนจากการได้ ย า
glucocorticoid พยากรณ์โรคที่ไม่ดีคือ ผู้ป่วยสูงอายุ รอยโรคเป็ นชนิดแพร่ กระจายทัว่ ตัว จําเป็ นต้ อง
ได้ รับยา glucocorticoid ขนาดสูงเพื่อควบคุมอาการ ในผู้ป่วยโรคนี ้ แต่ละรายทํานายได้ ยาก ผู้ป่วย
บางรายอาจเข้ าสูร่ ะยะ Remission (บางรายงานกล่าวว่าร้ อยละ 40 ของผู้ป่วย มี remission) แต่บาง
รายจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาต่อเนื่องกันเป็ นเวลานาน และอาจเสียชีวิตจากความรุ นแรงของโรคหรื อ
ภาวะแทรกซ้ อนจากการได้ ยารักษาโรค
แนวทางการรักษาของแพทย์ (Clinical Practice Guideline)
ฮาร์ แมน และคณะ (Harman KE. Et al.. 2003) ได้ อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการรักษาของ
แพทย์ ไว้ ดงั นี ้
1. การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
การตัดผิวหนังหรื อเยื่อบุส่งตรวจ (skin biopsy) เพื่อดู Histology (H/E) และ Direct
immunofluorescence (DIF) และผิวหนังข้ างเคียง เพื่อวินิจฉัยโรค ถ้ าพบว่ามีการแยกชันของเซลล์
้
ผิวหนังเหนือต่อชัน้ basal cell (suprabasalacantholysis) ให้ คิดว่าเป็ น โรคตุ่มนํ า้ พองใส
(Pemphigus Vulgaris) และมีการยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจ Immunoglobulin G (IgG) และ
Indirect immunofluorescence (IIF) ซึง่ มีความไวน้ อยกว่า DIF แต่จะช่วยได้ ดีในกรณีการตัดผิวหนัง
ตรวจยุ่งยาก เช่น ในเด็ก หรื อการไม่ยินยอมยังมีการตรวจด้ วยวิธี Enzyme-linked immunosorbentassey (ELISA) เป็ นวิธีปัจจุบนั ในการตรวจหาระดับ desmoglein(Dsg1) และ (Dsg3) แอนติบอดี ้ ซึง่
มีความไวกว่า การตรวจระดับของ Pemphigus antibody โดยการเจาะเลือดตรวจในปริ มาณ 5 ซีซี ก็
เพียงพอในกรณีผ้ ปู ่ วยที่มีแผลในปาก การตัดเนื ้อเยื่อในปากตรวจเป็ นสิ่งที่ดี แต่การตรวจด้ วย IIF หรื อ
DIF จากผิวหนังก็เพียงพอแล้ ว
2. การตรวจเพื่อเป็ น Baseline
การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการรักษา คือ การตัดผิวหนัง(skin
biopsy) หรื อ IIF
ข้ างต้ น การตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC) และการนับแยกชนิ ด
(differential) ยูเรี ย,Electolyte, การตรวจเอนไซม์ตบั (LFT) , นํ ้าตาลในเลือด (glucose) ,antinuclear
antibody เพื่อแยกความแตกต่างของ Pemphigus erythematosus, ตรวจระดับของ TPML กรณีเคย
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ได้ ยา azathioprine, CXR, ตรวจปั สสาวะ, ความดันโลหิต (blood pressure) ตรวจเรื่ องกระดูกควรมี
การตรวจตังแต่
้ เริ่ มแรก
3. หลักทั่วไปของการจัดการ
จุดมุง่ หมายเบื ้องต้ นของการรักษาเพื่อให้ อาการของโรคสงบ (remission) หลักการคือการ
คงไว้ ซึ่ง ขนาดของยาที่ น้ อยที่ สุด ในการรั ก ษาสํ า หรั บ ควบคุม อาการเพื่ อ ที่ ผ ลข้ า งเคี ย งที่ น้ อ ยที่ สุด
บางครัง้ การมีตมุ่ นํ ้าบ้ างก็สามารถที่จะยอมรับได้ โดยไม่ต้องรักษาเกินความจําเป็ น และจุดมุ่งหมายขัน้
สูงสุดของการรักษา คือการถอดถอนการรักษา ปั จจุบนั มีการรายงานอัตราการสงบของโรคอยู่ที่ 38%,
50% และ 75% อาการสงบนานประมาณ 3, 5 และ 10 ปี จากการวินิจฉัย
ส่วนมากผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วยยา Corticosteroids ร่ วมกับการรักษาด้ วยวิธีเสริ ม
(adjuvant drugs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ ของยาสเตอรอยด์ ลดขนาดการใช้ ของสเต
อรอยด์และผลข้ างเคียง ปั จจุบนั มีการศึกษาการรักษาด้ วยยาสเตอรอยด์อย่างเดียวกับรักษาร่วมกับยา
อื่นเสริ ม ไม่พบผลที่ คาดหวังไว้ บางรายงานจึงไม่ใช่ยาเสริ มรั กษาร่ วมกับสเตอรอยด์ แต่ส่วนมาก
ศูนย์กลางยังใช้ การรักษาด้ วยวิธีเสริ มเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิ
4. การติดตาม
ควรติดตามและคงระยะของการรักษาด้ วยขนาดยาที่น้อยที่สดุ สําหรับควบคุมโรคและ
บางโอกาสที่ มีตุ่มนํ า้ ที่ พอยอมรั บได้ ยาควรค่อยๆ ลดอย่างช้ าๆ และผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้ การดูแล
ติดตามของแพทย์ในช่วงที่มีการรักษา ขันสุ
้ ดท้ ายเมื่ออาการของโรคสงบอาจมีการถอนการรักษา การ
ตั ด สิ น ใจขึ น้ กั บ อาการแสดงแต่ โ อกาสกลั บ เป็ นซํ า้ ได้ จากการศึ ก ษา พบว่ า ถ้ าผลการตรวจ
immunofluores-cence study are negative เช่น มีความเสี่ยงที่จะกลับเป็ นซํ ้า13-27% ถ้ า DIF
negative, 44-100% ถ้ า DIF positive. 24% ถ้ า IIF negative และ 57% ถ้ า IIF positive ย่างไรก็ตาม
ผล DIF ยังคง positive ได้ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการของโรคสงบแล้ วและหยุดการรักษาแล้ ว
คําแนะนําสําหรั บการดูแลตนเองเบือ้ งต้ น
อรยา กว้ างสุขสถิตย์ (มปป.) ได้ กล่าวถึงการดูแลตนเองสําหรับผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ไว้
ดังนี ้
1. ควรมาพบแพทย์สมํ่าเสมอ ไม่ควรหยุดยาหรื อปรับยาเอง
2. ควรทําความสะอาดร่ างกายอย่างสมํ่าเสมอ บริ เวณที่ เป็ นแผลให้ ใช้ นํา้ เกลือทํ าความ
สะอาด ใช้ แปรงขนอ่อนทําความสะอาดลิ ้นและฟั น ไม่แกะเกาผื่น
3. ผู้ป่วยมีภมู ิต้านทานตํ่าจากยาที่ใช้ รักษา จึงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ ชิดกับผู้ที่เป็ นโรคติดเชื ้อ
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4. ไม่มีข้อห้ ามในการรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยที่มีแผลในปาก ควรงดอาหารรสจัด งด
รับประทานอาหารแข็ง เช่น ถัว่ ของขบเคี ้ยว เนื่องจากอาจกระตุ้นการหลุดลอกของเยื่อบุในช่องปาก
5. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆ ไม่ควรใส่เสื ้อผ้ ารัดคับเพื่อลดการถลอกที่ผิวหนัง
จากการเป็ นโรคตุ่มนํา้ พองใสเป็ นโรคผิวหนังเรื อ้ รัง ทําให้ ผ้ ูป่วยต้ องมีการดูแลตนเองเพื่อ
ไม่ให้ อาการของโรคมีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ ้นและเพื่อควบคุมอาการไม่ให้ กําเริ บ ซึง่ การดูแลตนเองใน
ภาวะที่มีการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ จะต้ องดูแลตนเองอย่างไร จะกล่าวในแนวคิดของโอเร็ ม (Orem’s.
1995) ต่อไป

2. แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง (Self-Care)
2.1 แนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self-Care)
แนวคิดการดูแลตนเอง เป็ นกรอบแนวคิดที่อธิบายการดูแลตนเองของบุคคล และการดูแล
บุคคลที่ต้องพึ่งพา กล่าวคือ การดูแลตนเอง (Self-Care) เป็ นการทําหน้ าที่ของบุคคลที่กระทําอย่างจง
ใจเพื่อตนเองหรื อเพื่อบุคคลที่ต้องพึ่งพา (Dependent-care) เพื่อสงวนและคงไว้ ซึ่งองค์ประกอบและ
เงื่อนไขที่จะทําให้ รอดชีวิต คงไว้ ซึ่งการทําหน้ าที่ของร่ างกายและจิตใจ และพัฒนาการที่สมั พันธ์ กับ
เงื่อนไขที่จําเป็ นต่อการรอดชีวิต และความสมบูรณ์ของการทําหน้ าที่และพัฒนาการ
การดูแลตนเองเป็ นการทําหน้ าที่ของบุคคลที่มีความแตกต่างจากการทําหน้ าที่ของระบบอื่น
ที่เป็ นไปเพื่อการทําหน้ าที่และพัฒนาการ การดูแลตนเองต้ องต้ องมีการเรี ยนรู้ และเป็ นการกระทําอย่าง
จงใจที่มีความต่อเนื่อง สอดคล้ องกับเวลาและสถานการณ์ ที่เป็ นไปเพื่อการรักษาการทําหน้ าที่ของ
บุคคลตามระยะของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ ความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงตาม
ภาวะสุขภาพหรื อพัฒนาการ ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม และระบบการใช้ พลังงาน
ใจความสําคัญของทฤษฎีนี ้อธิบายถึง การดูแลตนเอง (Self-care) เป็ น 3ลักษณะด้ วยกันคือ
1) เป็ นการควบคุมการทําหน้ าที่และพัฒนาการของมนุษย์ ซึง่ อธิบายไว้ วา่ บุคคลที่เป็ นผู้ใหญ่และกําลัง
เจริ ญเติบโตจะมีส่วนช่วยในการควบคุมการทําหน้ าที่และพัฒนาการของตนเองของพวกเขา ในการที่
จะป้องกัน ควบคุม และการทําให้ ดีขึ ้นจากการเป็ นโรคหรื อการบาดเจ็บ และผลที่ได้ เกิดจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน และการเรี ยนรู้ ที่จะดูแลตนเองโดยตรง จากเหตุการณ์ ต่างๆ และเงื่อนไข
ต่ า งๆ ที่ ต นเองรู้ หรื อ คิ ด ว่ า มี ค่ า ในการคงไว้ ซึ่ง ความเป็ นมนุษ ย์ และการอยู่ร่ ว มกัน ได้ ข องปั จ จัย
สิ่งแวดล้ อมต่างๆ กับบรรทัดฐานในสังคมของมนุษย์ สุขภาพและความผาสุก 2) เป็ นการทําหน้ าที่
คล้ ายกับกระบวนการของระบบประสาทและต่อมไร้ ท่อ และ 3) เป็ นพฤติกรรม เป็ นความประพฤติหรื อ
การกระทําที่ตงใจภายในบริ
ั้
บทแวดล้ อมของการเป็ นสมาชิกของบุคคล และการมีปฏิสมั พันธ์ ในกลุ่ม
สังคม
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การดูแลตนเองตามแนวคิดของโอเร็ม ประกอบด้ วย 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็ นระยะของการพิจารณาและตัดสินใจ ก่อนที่บคุ คลจะตัดสินใจกระทําอะไรลงไป
นัน้ บุคคลคนนันจะต้
้ องมีความรู้และเข้ าใจในตนเอง รวมทังสถานการณ์
้
และสิ่งแวดล้ อมต่างๆ รอบตัว
เพื่ อ ให้ ต นเองได้ รั บ ประโยชน์ แ ละผลที่ ต้ อ งการ ซึ่ง ความรู้ จะเป็ นตัว ที่ ช่ ว ยให้ มี ก ารสัง เกต เข้ า ใจ
ความหมายของสิ่งที่สงั เกตพบ เข้ าใจความสัมพันธ์ ของความหมายของเหตุการณ์ กับ สิ่งที่บุคคลนัน้
ต้ องกระทํา
ระยะที่ 2 เป็ นระยะของการกระทํา ซึง่ บุคคลจะดําเนินการกระทําก็ตอ่ เมื่อมีเป้าหมายเพื่อการ
ดูแลตนเอง เพราะเป้าหมายจะเป็ นตัวกําหนดเลือกกิจกรรมและเป็ นเกณฑ์ในการติดตามผลการกระทํา
กิจกรรมต่างๆ ในการดูแลตนเอง เมื่อบุคคลได้ เลือกกิจกรรมที่จะกระทําไปสู่เป้าหมายแล้ ว จะถาม
ตัวเองว่า จะทําอะไร มีแหล่งประโยชน์สนับสนุนหรื อไม่ จะทํานานแค่ไหน การกระทํานันถู
้ กต้ องและมี
ประสิทธิ ภาพหรื อไม่ ขัดขวางกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตหรื อไม่ จะรู้ ได้ อย่างไรว่ากระทํ าได้ ถูกต้ อง หาก
ต้ องการความช่วยเหลือจะขอได้ จากที่ใด (Orem. 2001, สมจิต หนุเจริญกุล. 2536)
ในการดูแลตนเองของบุคคลนัน้ ตามกรอบแนวคิดจะมีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการการ
ดูแลตนเองทังหมด
้
(Self-care demands) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการดูแลตนเองทังหมดที
้
่บุคคลควร
กระทําภายในระยะเวลาหนึง่ ที่ประกอบด้ วยการดูแลตนเองที่จําเป็ น (self-care requisites) เป็ นความ
จําเป็ นที่จะคงไว้ ซึ่งความสมดุลระหว่างการกระทํากิจกรรมและการพักผ่อน และความจําเป็ นนี ้ไม่ได้
แสดงในรู ปของสุขภาพ (health) หรื อความผาสุก (well-being) แต่เป็ นความจํ าเป็ นในรู ปของ การ
กระทํา (action) ที่นํามาซึ่งความมีคณ
ุ ค่า (valued) หรื อ ความสัมพันธ์ ที่น่าปรารถนาระหว่างการได้
พักผ่อนของบุคคล (persons being at rest) และ การกระทํากิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยตัวเอง (being
active) เพื่อคงไว้ ซงึ่ ความสมดุลในด้ านต่างๆ ประกอบด้ วยการดูแลตนเองที่จําเป็ น 3 ด้ าน คือ
1. การดูแลตนเองที่จาํ เป็ นโดยทั่วไป (Universal Self-Care Requisites) ที่เรี ยกแบบนี ้
เพราะว่ามันเป็ นสิ่งที่จําเป็ นสําหรับมนุษย์ทุกคนในทุกระยะของวงจรชีวิตเพื่อการรักษาไว้ ซึ่งสุขภาพ
และสวัส ดิ ภ าพของบุ ค คล อย่ า งไรก็ ต ามมนุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งปรั บ ตัว ให้ ห มาะกับ อายุ พัฒ นาการ
สิ่งแวดล้ อมและลักษณะทางสุขภาพของแต่ละคน และตามปั จจัยเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้ วย 8 ด้ าน
ดังนี ้
1.1 คงไว้ ซงึ่ การได้ รับอาหารอย่างเพียงพอ
1.2 คงไว้ ซงึ่ การได้ รับนํ ้าอย่างเพียงพอ
1.3 คงไว้ ซงึ่ การได้ รับนํ ้าอย่างเพียงพอ
1.4 จัดการเกี่ยวกับกระบวนการขับถ่ายและการขับของเสียให้ เป็ นปกติ
1.5 คงไว้ ซงึ่ ความสมดุลระหว่างการทํากิจกรรมและการพักผ่อน
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1.6 คงไว้ ซงึ่ ความสมดุลระหว่างการใช้ เวลาเป็ นส่วนตัวและการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
1.7 การป้องกันอันตรายต่อชีวิต การทําหน้ าที่ และความผาสุก
1.8 ส่งเสริ มสภาวะปกติของการทําหน้ าที่และพัฒนาการตามปกติของตนให้ ถึงขีดสุด
2. การดูแ ลตนเองที่จํา เป็ นตามระยะพั ฒ นาการ (Developmental
Self-Care
้
Requisites) เป็ นการดูแลตนเองที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการพัฒนาการของมนุษย์ รวมทังกระบวนการ
ทางด้ านอารมณ์และการรู้ คิด ในระยะต่างๆ ของการเจริ ญเติบโต และสําหรับการเอาใจใส่ตนเองและ
พฤติกรรมด้ านอารมณ์ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยที่รุนแรง การไร้ ความรู้สกึ และการเข้ าสูค่ วาม
ตายประกอบด้ วย ดังนี ้
2.1 พัฒนาและคงไว้ ซึ่งภาวะความเป็ นอยู่ที่ ช่วยสนับสนุน กระบวนการของชี วิตและ
พัฒนาการช่วยให้ บคุ คลเจริ ญเข้ าสูว่ ฒ
ุ ิภาวะตามระยะพัฒนาการ
2.2 เป็ นกิจกรรมที่สมั พันธ์ กบั เงื่อนไข และ/ หรื อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละช่วงชีวิต
ของบุคคล ซึง่ บุคคลต้ องดูแลเพื่อป้องกันการเกิดผลเสียของเงื่อนไข หรื อเหตุการณ์ที่มีตอ่ พัฒนาการ
3. การดูแลตนเองที่จําเป็ นเมื่อมีปัญหาทางด้ านสุขภาพ (Health deviation Type
Self-Care Requisites) เป็ นการดูแลตนเองที่เกิดขึ ้นเนื่องจากความผิดปกติของโครงสร้ างและการทํา
หน้ า ที่ ข องร่ า งกายมนุษ ย์ ผลที่ เ กิ ด จากการเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคและการบาดเจ็ บ ผลที่ เ กิ ด จากการ
วินิจฉัยโรคและการรักษาของแพทย์ การดูแลตนเองที่จําเป็ นในภาวะนี ้มีดงั นี ้คือ
3.1 แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น เจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพอนามัย
3.2 รับรู้ และสนใจ และดูแลผลของพยาธิสภาพ ซึง่ รวมถึงผลที่กระทบต่อพัฒนาการของ
ตนเอง
3.3 ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟื น้ ฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่
อาจเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 รับรู้ และสนใจดูแลและป้องกันความไม่สขุ สบายจากผลข้ างเคียงของการรักษาหรื อ
จากโรค
3.5 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากความเจ็บป่ วย และการรักษาโดยรักษาไว้
ซึง่ อัตมโนทัศน์และภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง ปรับบทบาทของตนเองให้ เหมาะสมในการพึ่งพาตนเอง
และบุคคลอื่น
3.6 เรี ยนรู้ ที่ จะมีชีวิตอยู่กับผลของพยาธิ สภาพหรื อภาวะที่ เป็ นอยู่ รวมทัง้ ผลของการ
วิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาในรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการของตนเองให้ ดี ที่ สุด ตาม
้ ้ าหมายที่ เป็ นจริ ง จะเห็นว่าการดูแลตนเองในประเด็นนี ้ บุคคล
ความสามารถที่ เหลืออยู่ รู้ จักตังเป
จะต้ องมีความสามารถในการผสมผสานความต้ องการดูแลตนเองในประเด็นอื่นๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อ
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จัดระบบการดูแลตนเองทังหมดที
้
่จะช่วยป้องกันอุปสรรคหรื อ บรรเทาเบาบางผลที่เกิดจากพยาธิสภาพ
การวินิจฉัย และการรักษาต่อพัฒนาการของตนเอง (Orem. 2001, สมจิต หนุเจริญกุล. 2536)
การดูแลตนเองเป็ นการกระทําของบุคคลที่มีวฒ
ุ ิภาวะเป็ นผู้ใหญ่ และกําลังเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ มี
การเรี ยนรู้ ในการกระทําและผลของการกระทํา เพื่อสนองตอบความต้ องการการดูแลตนเองที่จําเป็ น
โดยการควบคุมปั จจัยที่มีผลต่อหน้ าที่ หรื อพัฒนาการของบุคคล เพื่อคงไว้ ซงึ่ ชีวิต สุขภาพ และความ
ผาสุก การกระทําดังกล่าวรวมไปถึงการกระทําเพื่อบุคคลที่ต้องพึ่งพาซึง่ เป็ นสมาชิกในครอบครัว หรื อ
บุคคลอื่น (Orem. 2001: 141-149) ซึ่งทฤษฎีการดูแลตนเองยังรวมถึง ความสามารถในการดูแล
ตนเอง (Self-care agency) ความต้ องการการดูแลตนเองทังหมด
้
(Therapeutic self-care demand)
และ ปั จจัยเงื่อนไขพื ้นฐาน (Basic conditioning factor) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-care agency)
เป็ นความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิเพื่อการดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแล
ตนเองจะมีการพัฒนาตามระยะพัฒนาการ ประกอบด้ วย 3 ระดับ คือ
1.1 ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง (Capabilities’ for Self-Care
Operations)
ความสามารถในการปฏิบตั ิเพื่อการดูแลตนเอง เป็ นความสามารถที่จําเป็ นในการดุ
แลตนเองในขณะนัน้ ประกอบด้ วย
- ความสามารถในการคาดคะเน เป็ นความสามารถในการที่จะรู้ คิดเกี่ ยวกับ
ความหมายและความจําเป็ นของการกระทํา โดยสามารถรู้ ปั จจัยภายในและภายนอก (เงื่อนไข) ที่
สําคัญต่อการดูแลตนเอง รู้ ความหมายของเงื่ อนไข และปั จจัย และการควบคุมเงื่ อนไขและปั จจัย
เหล่านัน้
- ความสามารถในการปรับเปลี่ยน เป็ นการสะท้ อนถึงความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดุแลตนเองที่ควรปฏิบตั เิ พื่อสนองตอบต่อความต้ องการการดูแลตนเองที่จําเป็ น
- ความสามารถในการลงมือปฏิบตั ิ ประกอบด้ วยการเตรี ยมเพื่อการดุแลตนเอง ดดย
การเตรี ยมตัวเอง วัตถุสิ่งของ หรื อสิ่งแวดล้ อม และการลงมือปฏิบตั ิการดูแลตนเองตามเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงตามช่วงเวลา ซึง่ เป้าหมายดังกล่าวก็คือ ความต้ องการการดุแลตนเองที่จําเป็ น
1.2 พลังความสามารถ 10 ประการ (Ten Power Components)
พลังความสามารถเป็ นคุณลักษณะที่จําเป็ นและเฉพาะเจาะจง สําหรับการกระทํา
อย่างจงใจเพื่อการดูแลตนเอง กล่าวคือบุคคลต้ องการพลังความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อคงไว้ ซงึ่
ชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพ พลังความสามารถ 10 ประการ ประกอบด้ วย
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1.2.1 ความสนใจและเอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะที่ ตนเป็ นผู้รับผิดชอบในตนเอง
รวมทังสนใจและเอาใจใส่
้
ภาวะแวดล้ อมภายใน-ภายนอกตนเอง ตลอดจนปั จจัยที่สําคัญสําหรับการ
ดูแลตนเอง
1.2.2 ความสามารถที่จะควบคุมพลังงานด้ านร่ างกายของตนให้ เพียงพอ สําหรับ
การริเริ่มและการปฏิบตั กิ ารดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.2.3 ความสามารถที่จะควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่จําเป็ น
ในการริ เริ่มหรื อปฏิบตั กิ ารเพื่อการดูแลตนเองให้ เสร็จสมบูรณ์และต่อเนื่อง
1.2.4 ความสามารถที่จะใช้ เหตุใช้ ผลเพื่อการดูแลตนเอง
1.2.5 มีแรงจูงใจที่จะกระทําการดูแลตนเอง เป้าหมายของการดูแลตนเองสอดคล้ อง
กับคุณลักษณะและความหมายของชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพ
1.2.6 มีทกั ษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและปฏิบตั ติ ามที่ได้ ตดั สินใจ
1.2.7 มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ เกี่ ยวกับการดูแลตนเองจากผู้ที่
เหมาะสมและเชื่อถือได้ สามารถจดจําและนําความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ไิ ด้
1.2.8 มีทักษะในการใช้ กระบวนการทางความคิดและสติปัญญา การรับรู้ การจัด
กระทํา การติดต่อ และการสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อปรับการปฏิบตั กิ ารดูแลตนเอง
1.2.9 มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง
1.2.10 มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง และสอดแทรกการ
ดูแลตนเองเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในแบบแผนการดําเนินชีวิตในฐานะบุคคลซึง่ มีบทบาทเป็ นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวและชุมชน
1.3 ความสามารถและคุณสมบัติขัน้ พืน้ ฐาน (Foundational Capabilities and
Dispositions) เป็ นความสามารถขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์ ที่จําเป็ นสําหรับการกระทําอย่างจงใจและมี
เป้าหมายโดยทัว่ ไป กล่าวคือ เป็ นการกระทําที่ไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่ องสุขภาพเท่านัน้ ซึง่ แบ่งออกเป็ น
ความสามารถที่จะรู้ (Knowing) กับความสามารถที่จะกระทํา (Doing) (การรับรู้ ความรู้ สึก การรับรู้
ความจํา และการวางตนให้ เหมาะสม) และคุณสมบัติหรื อปั จจัยที่มีผลต่อการแสวงหาเป้าหมายของ
การกระทําความสามารถและคุณสมบัตขิ นพื
ั ้ ้นฐาน ประกอบด้ วย
1.3.1 ความสามารถและทักษะในการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความจํา ความสามารถในการ
อ่านเขียน นับเลข รวมทังความสามารถในการหาเหตุ
้
ผล และการใช้ เหตุผล
้
มผัส การมองเห็น การได้ ยิน การ
1.3.2 หน้ าที่ของประสาทสําหรับความรู้สกึ ทังการสั
ได้ กลิน่ และการรับรส
1.3.3 การรับรู้ในเหตุการณ์ตา่ งๆ ทังภายในและภายนอกตนเอง
้
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1.3.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง
1.3.5 นิสยั ประจําตัว
1.3.6 ความตังใจ
้
1.3.7 ความเข้ าใจในตนเอง
1.3.8 ความห่วงใยในตนเอง
1.3.9 การยอมรับตนเอง
1.3.10 ระบบการจัดลําดับความสําคัญรู้จกั จัดเวลาในการกระทํากิจกรรมต่างๆ
1.3.11 ความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับตนเอง
การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองสามารถแบ่ งได้ เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
1. ความสามารถยังไม่พฒ
ั นา (Undeveloped)
2. ความสามารถกําลังพัฒนา (Developing)
3. ความสามารถได้ รับการพัฒนาแล้ ว แต่ไม่มีเสถียรภาพ (Developed but Unstable)
3.1 ต้ องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.2 อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
3.3 ต้ องการการพัฒนาความสามารถใหม่
3.4 อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาความสามารถใหม่
4. พัฒนาแล้ วและมีเสถียรภาพ (Developed and Stable)
5. พัฒนาแล้ วและกําลังลดลง (Developed and Declining)
การประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ต้ องประเมินความสามารถที่สมั พันธ์ กบั ความ
ต้ องการการดูแลตนเองทังหมดของบุ
้
คคลในช่วงเวลานันๆ
้ ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล
จะสัม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย พื น้ ฐาน กล่ า วคื อ เมื่ อ ปั จ จัย พื น้ ฐานของบุ ค คลเปลี่ ย นแปลงไปจะมี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการดูแ ลตนเองของบุค คลด้ ว ย การประเมิ น ความสามารถในการดูแ ลตนเองมี
เป้าหมายเพื่อตัดสินความพร่องในการดูแลตนเอง ในรายละเอียดของการประเมินความสามารถในการ
ดูแลตนเองนัน้ ขึ ้นกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคนรวมถึงความสามารถทางการพยาบาล ในการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อห้ ได้ ข้อมูลที่ตรงกับผู้ป่วย ความสามารถในการดูแลตนเองบาง
ข้ ออาจต้ องการคํ า ถามหลายๆ คํ า ถาม หรื อ คํ า ถามบางคํ า ถามอาจทํ า ให้ ได้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดูแ ลตนเองหลายๆ ข้ อ ทั ง้ นี บ้ างข้ ออาจปรากฏชั ด เจนอยู่ ใ นข้ อมู ล ส่ ว น
ปั จจัยพื ้นฐานโดยไม่ต้องซักถามใหม่
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2. ความต้ องการการดูแลตนเองทัง้ หมด (Therapeutic self-care demand)
ความต้ อ งการการดูแ ลตนเองทัง้ หมด เป็ นกิ จ กรรมการดูแลตนเองที่ ต้ อ งกระทํ า เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการการดูแลตนเองที่จําเป็ น เพื่อคงไว้ ซงึ่ ชีวิต สุขภาพ สวัสดิภาพ ในระยะเวลาใด
เวลาหนึง่
3. ปั จจัยเงื่อนไขพืน้ ฐาน (Basic conditioning factor)
เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในการดูแ ลตนเองและเป็ นตัว กํ า หนดความ
ต้ องการการดูแลตนเองที่จําเป็ น ปั จจัยเงื่อนไขพื ้นฐาน โอเร็ม (Orem. 2001: 245-247) กล่าวไว้ ดงั นี ้
3.1 อายุ (Age)
3.2 เพศ (Gender)
3.3 สภาพของพัฒนาการ (Developmental state)
3.4 ภาวะทางสุขภาพ (Health state)
3.5 สังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Orientation)
3.6 ปั จจัยด้ านระบบบริ การสุขภาพ (Health Care System Factors, for example;
Medical Diagnostic and Treatment Modalities)
3.7 ปั จจัยด้ านระบบครอบครัว (Family System Factors)
3.8 แบบแผนการดําเนินชีวิต (Pattern of living, including Activities Regulaly
Engaged in)
3.9 ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Factors)
3.10 ความเพียงพอและการเข้ าถึงแหล่งประโยชน์ (Resource Availability and
Adequacy)
นอกจากนี ้ สมจิต หนุเจริ ญกุล (2536) ได้ เพิ่มปั จจัยที่มีอิทธิพลคือ ประสบการณ์ที่สําคัญใน
ชีวิตอีกด้ วย
ปั จจัยด้ านอายุ เพศ และสภาพของพัฒนาการ
ปั จ จัย ทัง้ สามข้ า งต้ น ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการการดูแ ลตนเองที่ จํ า เป็ น การพัฒ นา
ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลจะเกี่ยวข้ องกับอายุ เพราะการที่บคุ คลจะคิด ตัดสินใจ และ
ุ ิภาวะ นอกจากนี ้ยังบ่งบอกถึงศักยภาพของบุคคลอีก
ลงมือกระทําจะต้ องมีวฒ
ุ ิภาวะหรื อกําลังเข้ าสูว่ ฒ
ด้ วย
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ปั จจัยด้ านภาวะทางสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ภาวะทางสุขภาพเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่ างกายและโครงสร้ างหน้ าที่ที่ส่งผล
ต่อการดูแลตนเอง จําเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือจากระบบริการสุขภาพ ซึง่ ระบบบริ การสุขภาพเองก็มี
หน้ าที่ในการที่จะให้ การดูแลให้ บคุ คลมีความต้ องการการดูแลตนเองที่จําเป็ น
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
เป็ นสิ่ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่อการตอบสนองความต้ อ งการการดูแ ลตนเองของบุค คล เนื่ อ งจาก
สิง่ แวดล้ อม และสภาพที่อยูอ่ าศัยของผู้รับบริการ จะทําให้ พยาบาลรู้จกั ปรับวิธีการที่จะตอบสนองได้
ปั จจัยด้ านระบบครอบครัว สังคมวัฒนธรรม และแบบแผนการดําเนินชีวิต
ระบบครอบครัว จะช่วยทําให้ พยาบาลวางระบบและเลือกวิธีการช่วยเหลือ เนื่องจากระบบ
ครอบครัวช่วยในการประเมินคุณภาพการดูแลตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ให้ การดูแล
สังคมวัฒนธรรมทําให้ ทราบถึงบริ บทของผู้ป่วย สมาชิกครอบครัว ความเชื่อที่ปฏิบตั ิกนั มา
เพื่อการปรับวิธีการที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้ องการการดูแลตนเองของบุคคลได้
แบบแผนการดําเนินชีวิตเป็ นส่งที่จะบ่งบอกถึงการกระทําที่เป็ นอยู่และเห็นถึงความสามารถ
ในการดูแ ลตนเอง เพื่ อ พยาบาลจะได้ ส อดแทรกการดูแ ลตนเองเข้ า ไปในแบบแผนการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันได้
ปั จจัยด้ านแหล่ งประโยชน์
เป็ นแหล่งให้ ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นด้ านข้ อมูล เงินทอง และอื่นๆ ที่จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
การสนองตอบต่อการดูแลตนเองที่จําเป็ น
ปั จจัยด้ านประสบการณ์ ท่ สี าํ คัญในชีวิต
ประสบการณ์ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถพัฒนาการดูแลตนเองได้ เช่นผู้ป่วยที่เคยประสบปั ญหา
การสูญเสียมาก่อน จะสามารถเผชิญกับการสูญเสียในปั จจุบนั ได้
สําหรับในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกเฉพาะทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-Care Theory) มาเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษา เนื่องจากทฤษฎีการดูแลตนเองเป็ นแนวคิดทฤษฎีที่ให้ ความสําคัญกับตัว
บุคคลที่จะกระทําเพื่อการดูแลตนเองให้ มีสขุ ภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงให้ สามารถมีชีวิตรอดและ
ดําเนินอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพภายใต้ สภาวะที่ตนเองยังสามารถกระทําได้ ด้วยตนเอง โดยไม่
จําเป็ นต้ องพึ่งพาบุคคลอื่นทังหมด
้
ถึงแม้ ว่าในกรณีที่มีการเจ็บป่ วยบุคคลยังต้ องพึ่งพาระบบบริ การ
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ด้ านสาธารณสุขก็ ตามแต่เมื่อได้ รับการช่วยเหลือจนผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ แล้ ว ผู้ป่วยก็
จะต้ องพึง่ ตนเองเป็ นสําคัญ นัน่ ก็คือจะต้ องดูแลสุขภาพของตนเองด้ วยตัวของผู้ป่วยเอง ซึง่ ในการดูแล
ตนเองตามแนวคิดของโอเร็ มนันมี
้ การดูแลตนเองที่จําเป็ นมี 3 ด้ าน ได้ แก่ การดูแลตนเองที่จําเป็ น
โดยทัว่ ไป การดูแลตนเองที่จําเป็ นตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จําเป็ นเมื่อมีปัญหาด้ าน
สุขภาพ สําหรับการดูแลตนเองที่จําเป็ น 2 ด้ านแรกนัน้ เป็ นการดูแลตนเองที่จําเป็ นสําหรับบุคคลทุกคน
ทุกวัย ไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อการส่งเสริ มและคงไว้ ซงึ่ สุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล แต่สําหรับการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลที่มีปัญหาด้ านสุขภาพ ซึ่งเป็ นศึกา
ในผู้ป่วยที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคที่รักษาไม่หายขาด หากผู้ป่วยดูแลตนเองไม่ดี จะทําให้ โรคทวีความรุ นแรง
มากขึ ้นและกลับเป็ นซํ ้าได้ เร็ วขึ ้น เกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ง่ายขึ ้น ทําให้ คุณภาพชีวิตแย่ลงและ
เสียชีวิตได้ เพราะฉะนันพฤติ
้
กรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสในครัง้ นี ้น่าจะเกี่ยวข้ องกับ
แนวคิดของโอเร็ มด้ านการดูแลตนเองที่จําเป็ นเมื่อมีปัญหาด้ านสุขภาพมากที่สุด จึงได้ นําการดูแล
ตนเองที่จําเป็ นเมื่อมีปัญหาทางด้ านสุขภาพ (Health deviation Type Self-Care Requisites) ของโอ
เร็ ม มาใช้ ในการศึกษากับผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในครัง้ นี ้ ดังนันพฤติ
้
กรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคตุ่มนํ ้าพองใส หมายถึง การกระทําต่างๆ รวมทังความคิ
้
ด ความรู้ สึก ความสนใจที่จะดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อให้ ตนเองมีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรง ปรับตัวและเรี ยนรู้ อยู่กับโรคได้
ป้องกันไม่ให้ อาการของโรครุ นแรงเพิ่มขึ ้น และเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ จากโรคและ
การรักษา ซึง่ การดูแลตนเองที่จําเป็ นในภาวะนี ้มีดงั นี ้ คือ
1. แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น เจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพอนามัย
2. รับรู้ และสนใจ และดูแลผลของพยาธิ สภาพ ซึ่งรวมถึงผลที่ กระทบต่อพัฒนาการของ
ตนเอง
3. ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟื น้ ฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่อาจ
เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รับรู้ และสนใจดูแลและป้องกันความไม่สขุ สบายจากผลข้ างเคียงของการรักษาหรื อจาก
โรค
5. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากความเจ็บป่ วย และการรักษาโดยรักษาไว้ ซึ่งอัต
มโนทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเอง ปรับบทบาทของตนเองให้ เหมาะสมในการพึ่งพาตนเองและ
บุคคลอื่น
6. เรี ยนรู้ ที่จะมีชีวิตอยู่กบั ผลของพยาธิสภาพหรื อภาวะที่เป็ นอยู่ รวมทังผลของการวิ
้
นิจฉัย
และการรักษาในรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งเสริ มพัฒนาการของตนเองให้ ดีที่สดุ ตามความสามารถที่
เหลื อ อยู่ รู้ จั ก ตั ง้ เป้ าหมายที่ เ ป็ นจริ ง จะเห็ น ว่ า การดู แ ลตนเองในประเด็ น นี ้ บุ ค คลจะต้ องมี
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ความสามารถในการผสมผสานความต้ องการดูแลตนเองในประเด็นอื่นๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อจัดระบบการ
ดูแลตนเองทังหมดที
้
่จะช่วยป้องกันอุปสรรคหรื อ บรรเทาเบาบางผลที่เกิดจากพยาธิสภาพ การวินิจฉัย
และการรักษาต่อพัฒนาการของตนเอง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นิยามความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใสตามแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ มร่ วมกับความหมายจากการศึกษาประสบการณ์ การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส หมายถึง
การกระทําของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่ วย ด้ านการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย ด้ านจิตใจ และการพักผ่อน เพื่อทําให้ ตนเองมีสขุ ภาพที่แข็งแรง ไม่ให้ อาการ
ของโรคตุ่มนํ า้ พองใสกํ าเริ บและมีความรุ นแรงเพิ่มขึน้ ประกอบด้ วย 1) ด้ านการรับประทานอาหาร
หมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เพิ่มความแข็งแรงของ
ผิวหนัง กระดูก กล้ ามเนื ้อ และหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการกําเริ บของโรคหรื อลดผลข้ างเคียงจาก
ยา 2) ด้ านการออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหว
ร่ างกาย ด้ วยวิธีการต่างๆ หรื อโดยการเกร็ งกล้ ามเนือ้ และส่วนต่างๆ ของร่ างกายในท่าต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและการกําเริ บของโรค 3) การดูแลตนเองด้ านจิตใจหมายถึง การ
กระทําของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้ านจิตใจเพื่อลดความไม่สบายใจ ความ
กังวล หรื อเครี ยด โดยการทําสมาธิ สวดมนต์ ปรึกษาคนใกล้ ชิด หรื อไปหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทํา เช่น
การฟั งเพลง อ่านหนังสือ เป็ นต้ น และ 4) ด้ านการพักผ่อน หมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใสเกี่ยวกับ การพักผ่อนด้ านร่างกาย โดยการนอนหลับทังตอนกลางคื
้
น และตอนกลางวัน หลังจาก
เลิกงานแล้ ว และในวันหยุด
2.2 การวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดนันพฤติ
้
กรรมการดูแลตนเองเป็ น
สิง่ ที่บคุ คลทุกคนควรตระหนัก และให้ ความสําคัญ โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในภาวะของการเจ็บป่ วยหรื อ
เป็ นคนที่มีสุขภาพร่ างกายอ่อนแอและเจ็บป่ วยได้ ง่าย เนื่องจากการดูแลตนเองเป็ นกระบวนการที่
เกิดขึ ้นเพื่อจะทําให้ ชีวิตของบุคคลสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างปกติสขุ ที่สดุ ในการวัดพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อง ยัง ไม่พ บ
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคนี ้ ซึ่งงานวิจยั ส่วนใหญ่ที่ศึกษาเป็ นการศึกษาในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังใน
บุคคลที่เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ เป็ นต้ น เช่นการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์
(2552) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ติดเชื ้อเอดส์ ซึ่งได้ วดั พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยที่ติดเชื ้อเอดส์ ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4ระดับ โดยแบ่ง
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พฤติกรรมการดูแลตนเองออกเป็ น 2 ด้ าน คือ 1) การปฏิบตั ิตามแผนการรักษา เช่น การรับประทานยา
การขาดยา การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด และ 2) การ
ส่งเสริ มสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การออกกําลังกาย การปฏิบตั ิตวั เมื่อเจ็บป่ วย
การจัดการกับความเครี ยด เป็ นต้ น และในการศึกษาของ วรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรค ได้ ทําการวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งแบบวัด
เป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับโดยวัดด้ านต่างๆ ได้ แก่การแพร่ เชือ้ การ
รับประทานยารักษาวัณโรคการป้องกันภาวะแทรกซ้ อนอาการผิดปกติที่เกิดขึ ้นหลังจากการรับประทาน
ยาการมาตรวจตามนัดของแพทย์ สําหรับในการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานซึง่ เป็ นโรคเรื อ้ รังอีก
โรคหนึ่งที่ได้ มีผ้ ทู ําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองไว้ เช่นการศึกษาของ กาญจนา บริ สทุ ธิ์ (2553)
ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน โดยทําการวัดพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ซึง่ แบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ
1) การรับประทานอาหาร 2) การออกกําลังกาย 3) การรับประทานยา 4) การดูแลเท้ า และ 5) การ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้ อน การศึกษาของเสถียรพงษ์ ศิวินา (2546) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเองในผู้ ป่ วยโรคเบาหวานเช่ น เดี ย วกั น โดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองของผู้ ป่ วย
โรคเบาหวาน ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ วัดด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) การดูแลตนเองทัว่ ไป 2) การดูแลเท้ า 3) การรับประทานอาหาร 4) การรับประทานยา 5) การออก
กําลังกาย 6) การควบคุมอารมณ์ 7) การมาตรวจตามนัด และ8) การป้องกันภาวะแทรกซ้ อน และ
การศึกษาของ กฤษณา คําลอยฟ้า (2554) ทํ าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 4 ด้ า นคื อ 1) ด้ า นร่ า งกาย 2) ด้ า นจิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสัง คม 3) ด้ า นการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้ อน และ 4) ด้ านการรักษา ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 5
ระดับ และการศึกษาของสมร พรหมพิทกั ษ์ กลุ (2553) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้
สูงอายที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน โดยศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง 6ด้ าน คือ 1) ด้ านการปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา 2) ด้ านการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน 3) ด้ านการรับประทานอาหาร 4) ด้ านออกกําลัง
กาย 5) ด้ านการติดตามโรค/อาการด้ วยตนเอง และ6) ด้ านการจัดการกับความเครี ยด นอกจากนี ้แล้ ว
ยังมีผ้ ทู ี่ศกึ ษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจ เช่น อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ (2555) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริ การขยายหลอดเลือดหัวใจ และได้ ทําการ
วัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ซึ่งแบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4
ระดับ วัดเป็ นรายด้ าน ดังนี ้คือ 1) การดูแลตนเองทัว่ ไป เช่นการรับประทานอาหาร ที่เหมาะสมกับโรค
2) การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ 3) การรับประทานยาและการสังเกตอาการไม่
พึงประสงค์จากยา 4) การออกกําลังกาย 5) การสังเกตอาการและการมาตรวจตามนัด 6) การป้องกัน

29
ปั จจัยกระตุ้น และการศึกษาของไสว สีกระจ่าง (2546) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ที่มารับบริ การแผนกผู้ป่วยนอก โดยการวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่ วย ซึ่ง
แบบวัดเป็ นลักษณะมาตรประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ วัดพฤติกรรม ดังนี ้คือ 1) การแสวงหา
ข้ อมูล 2) การรับประทานยา 3) การปฏิบตั ิตามแผนการรักษา 4) การป้องกันโรค และ 5) การมาพบ
แพทย์ตามนัด นอกจากนี ้ได้ มีการค้ นคว้ าการวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของต่างประเทศ เช่นงานของ
เดวิด เวเบอร์ ; เจินนี่ กัว และ สตีเฟ่ น แมน (David Webber; Zhenyu Guo and Stephen Mann.
2013) ได้ สร้ างเครื่ องมือวัดการดูแลตนเอง 7 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy)
2) ความตระหนักในตนเองด้ านร่ างกายและเงื่อนไขด้ านจิตใจ (Self-awareness of physical and
mental condition) 3) กิจกรรมด้ านร่ างกาย (Physical activity) 4) กินเพื่อสุขภาพ (Healthy eating)
5) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรื อการผ่อนคลาย (Risk avoidance or mitigation) 6) สุขอนามัยที่ดี
(Good hygiene) และ 7) เหตุผลและความรับผิดชอบในการใช้ ผลิตภัณฑ์ การบริ การ การวินิจฉัยโรค
และยา (Rational and responsible use of products, service, diagnostics and medicines) และ
งานของนอร์ ตนั (Norton. 1996: Online) ได้ ทําการสร้ างเครื่ องมือสําหรับประเมินการดูตนเองขึ ้น โดย
มีมิติด้านต่างๆ ดังนี ้ คือ 1) ด้ านร่ างกาย (Physical Self-care) 2) ด้ านจิตใจ (Psychological Selfcare) 3) ด้ านอารมณ์ (Emotional Self-care) 4) ด้ านจิตวิญญาณ (Spiritual Self-care) 5) ด้ าน
สถานที่ทํางานและอาชีพ (Workplace or Professional Self-care) 6) ด้ านความสมดุลของชีวิต
(Balance)
จะเห็นได้ ว่าจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ในการดูแลตนเองใน
ภาวะเจ็บป่ วย สามารถแบ่งออกเป็ น สองกลุ่มโรคหลักดังนี ้ คือ 1) กลุ่มโรคติดต่อ เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นวัณ
โรค และเอดส์ เป็ นต้ น 2) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ่งจะรวมถึงโรคเรื อ้ รังต่างๆ ด้ วย เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็ นต้ น โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยทัง้
สองกลุ่มนีม้ ีลกั ษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเครื่ องมือที่ใช้ วดั เป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) มีหลายระดับขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการวิจยั และตัวแปรที่จะ
ทําการวัด ซึง่ จากการค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสนัน้ ยังไม่พบการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสโดยตรง และ
การวัด พฤติก รรมการดูแ ลตนเองในภาวะที่ เ จ็ บ ป่ วยของทัง้ สองกลุ่ม โรคดัง กล่า วยัง ไม่ ค รอบคลุม
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามบริ บทของการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคนี ้ สําหรับในงานวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะที่ เจ็ บป่ วยของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ให้ ครอบคลุม ตาม
แนวคิดของการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส ผู้วิจัยจึงสร้ างแบบวัดขึน้ ใหม่ ในงานวิจัยนี ้
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส หมายถึง การกระทํ าต่างๆ รวมทัง้ ความคิด
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ความรู้ สึก ความสนใจที่จะดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อให้ มีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรง
ปรั บตัวและเรี ยนรู้ อยู่กับโรคได้ ป้องกันไม่ให้ อาการของโรครุ นแรงเพิ่มขึน้ และเพื่อป้องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนจากโรคและการรักษา ประกอบด้ วย1) แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้
เช่น เจ้ าหน้ าที่สขุ ภาพอนามัย2) รับรู้ และสนใจ และดูแลผลของพยาธิสภาพ ซึง่ รวมถึงผลที่กระทบต่อ
พั ฒ นาการของตนเอง3) ปฏิ บั ติ ต ามแผนการรั ก ษา การวิ นิ จ ฉั ย การฟื ้ น ฟู และการป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ4) รับรู้ และสนใจดูแลและป้องกันความไม่สขุ สบาย
จากผลข้ างเคียงของการรักษาหรื อจากโรค5) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากความเจ็บป่ วย
และการรักษาโดยรักษาไว้ ซึ่งอัตมโนทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ดีของตนเอง ปรับบทบาทของตนเองให้
เหมาะสมในการพึ่งพาตนเองและบุคคลอื่นและ 6) เรี ยนรู้ ที่ จะมีชีวิตอยู่กับผลของพยาธิ สภาพหรื อ
ภาวะที่เป็ นอยู่ รวมทังผลของการวิ
้
นิจฉัยและการรักษาในรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่ส่งเสริ มพัฒนาการ
ของตนเองให้ ดีที่สดุ ตามความสามารถที่เหลืออยู่ รู้จกั ตังเป
้ ้ าหมายที่เป็ นจริ ง วัดโดยแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินค่าที่สร้ างโดยผู้วิจยั การแปลผล ผู้ที่มีคะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี
ส่วนผู้ที่มีคะแนนตํ่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็ นการกระทําของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการกับสุขภาพ
ของตนเองทังบุ
้ คคลที่อยูใ่ นภาวะปกติหรื อบุคคลที่อยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย หรื อทุพลภาพ เพื่อคงไว้ ซงึ่ ความ
แข็งแรง การมี สุข ภาวะที่ ดีทัง้ ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสัง คม และการที่ บุคคลจะเกิ ด
พฤติกรรมหรื อการกระทําในการดูแลตนเองได้ หรื อไม่นนั ้ จะต้ องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องที่จะทําให้ บคุ คลนัน้
เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองขึ ้นมา ซึง่ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่ามีปัจจัยเชิงสาเหตุ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังต่างๆ โดย
สามารถแยกออกได้ เป็ น 3 ด้ านหลัก ดังนี ้คือ
1. ด้ านลักษณะทางชีวสังคมลักษณะทางชีวสังคมถือว่าเป็ นปั จจัยร่วมที่ไม่มีผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรม แต่เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่จะส่งผลไปถึงการรับรู้ และการกระทํา โดยลักษณะทางชีวสังคมที่
เกี่ยวข้ อง มีดงั นี ้
เพศ พฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลจะสามารถปฏิบตั ิได้ ดีหรื อไม่นนั ้ เพศเป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่มีความสัมพันธ์กบั การดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลในภาวะเจ็บป่ วย ซึง่ มีการศึกษาที่พบว่าเพศมี
(2553)
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง เช่น การศึก ษาของสมร พรหมพิ ทัก ษ์ กุล
ทํ า การศึก ษาพฤติกรรมการดูแ ลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า เพศเป็ นตัวแปรร่ ว มทํ า นาย
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นเบาหวานได้ ร้อยละ 39 และการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์

31
(2552) ทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ ที่ เ จ็ บ ป่ วยด้ วยโรคเอดส์ พบว่ า เพศ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนอกจากนี ้เพศยัง
เป็ นตัวแปรร่ วมทํานายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 25.3 จากผลการศึกษาดังกล่าว หมายความว่าเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองต่างกัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนําตัวแปรเพศไปใช้ ในการออกแบบกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
ระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ที่
เจ็บป่ วย เนื่องจากระดับศึกษาที่ตา่ งกัน ทําให้ บคุ คลมีการเรี ยนรู้และการดูแลตนเองที่แตกต่างกันได้ ซึง่
ได้ มีผ้ ทู ําการศึกษาวิจยั หลายๆ คนได้ นําระดับการศึกษามาเป็ นตัวแปรในการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เช่นการศึกษาของไสว สีกระจ่าง (2546) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่ วย
้
ทัว่ ไป พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยทังในภาวะปกติ
และภาวะเจ็บป่ วยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับการศึกษาของวรายุทธ วงศ์บา
(2552) ได้ ทําการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์ . 2552 ที่
ทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ ที่ เ จ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคเอดส์ ก็ พ บผลของการศึ ก ษา
เช่นเดียวกันและพบว่าเป็ นตัวแปรร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี
สถานภาพสมรส จากการศึกษาของไสว สีกระจ่าง (2546) ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่ วยทัว่ ไปพบว่าตัวแปรด้ านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยทังภาวะปกติ
้
และภาวะเจ็บป่ วยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ อง
กับการศึกษาของอัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ (2555) ได้ นําตัวแปรด้ านสถานภาพสมรส มาศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ มารั บการใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งพบว่า ตัวแปร
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
ความรู้ เรื่ องโรค ความรู้ เป็ นปั จจัยที่จะช่วยทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความเข้ าใจและช่วยในการ
ตัดสินใจในการดูแลตัวเองได้ ดีขึ ้น การศึกษาของเสถียรพงษ์ ศิวินา (2546) ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยที่มีความรู้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังยั
้ งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอีกด้ วย และการศึกษาของนันทวัน หมื่นทอง และคณะ (2552) พบว่าความรู้ เรื่ องโรคยังมี
อิทธิพลต่อการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของอัญศินีย์
นันตะสุคนธ์ (2555) พบว่าความรู้ เรื่ องโรค มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคหัวใจที่มารับการใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01
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2. ด้ านปั จจัยภายใน เป็ นแนวคิดที่ว่าสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรื อปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม ในผู้ที่ป่วยด้ วยโรค
เรื อ้ รังต่างๆ มีดงั นี ้
การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรค เป็ นการประเมินความรุ นแรงของโรคตามการรับรู้ ของ
บุคคล ปั ญหาสุขภาพหรื อผลกระทบจากการเกิดโรคที่อาจมีผลกระทบต่อชี วิต ซึ่งอาศัยระดับการ
กระตุ้นเร้ าของบุคคลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยนัน้ ซึง่ อาจมองความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยนันทํ
้ าให้ เกิด
ความพิการ หรื อตายได้ หรื อส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและอาชีพการงาน เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้
ความรุ นแรงของโรคหรื อการเจ็บป่ วยจะมีผลให้ บุคคลปฏิบตั ิตนเพื่อป้องกันโรค ซึง่ เป็ นพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้ านการป้องกันโรค ซึ่งงานวิจยั หลายงานได้ มีนําตัวแปรนี ้ไปทําการศึกษา เช่นการศึกษา
ของวรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05เช่นเดียวกับการศึกษาของกาญจนา บริ สทุ ธิ์ (2553) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสมร พรหมพิทกั ษ์ กุล
(2553) พบว่าการรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และเป็ นตัวแปรร่ วมทํานาย
พฤติกรรมการดูแลตนเองได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของอมรรัตน์ ภิรมย์ชม และอนงค์ หาญสกุล
(2555) ตัวแปรการรับรู้ ความรุ นแรงของโรคสามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองได้ ซึง่ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .260
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรค เป็ นความเชื่ออย่างหนึ่งของบุคคลที่มีผลโดยตรง
ต่อการปฏิบตั ิตนด้ านสุขภาพทังในภาวะปกติ
้
และภาวะเจ็บป่ วย เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเป็ นโรค หรื อเป็ น
การคาดคะเนถึงโอกาสของการเป็ นโรคซํ ้าและการง่ายที่จะเจ็บป่ วยด้ วยโรคต่างๆ ซึ่งการศึกษาของ
วรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็ นโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังเป็ นตัวแปรที่พยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองได้ ดีและยังมีการศึกษาใน
ผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่นการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์ (2552) พบว่าการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้ อ นหรื อโรคฉวยโอกาสจากโรคเอดส์ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่นการศึกษาของกาญจนา
บริ สทุ ธิ์ (2553) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าการรับรู้ความ
รุ นแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่นการศึกษาของอัญศินีย์ นันตะสุคนธ์
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(2555) พบว่า การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้ อน มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
การรั บรู้ ถึงประโยชน์ ของการรั กษา เป็ นการแสวงหาแนวทางที่จะมาดูแลตนเองให้ มี
สุขภาพดี หายจากการเจ็บป่ วยหรื อป้องกันการเกิดโรค โดยมีความเชื่อว่าเป็ นการกระทําที่ดีมีประโยชน์
ที่จะทําให้ การเจ็บป่ วยหาย หรื อไม่เป็ นโรคนันๆ
้ อีก ซึ่งจะเป็ นลักษณะของการตัดสินใจและคํานึงถึง
ข้ อดีและข้ อเสียที่จะเกิดขึ ้นกับตนเอง เพื่อเลือกปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ การรับรู้ ถึงประโยชน์ของการ
รักษา ได้ มีการนํามาศึกษาเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย เช่นการศึกษา
ของวรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า
การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องการรั ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทังยั
้ งเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ดีและในการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์ (2552) ที่ทําการศึกษาในผู้ป่วยโรค
เอดส์ พบว่าการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการรักษาโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังเป็ นตัวแปรร่ วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่นการศึกษาของกาญจนา บริ สุทธิ์ (2553) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าการรับรู้ ประโยชน์ ในการดูแล
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
การศึกษาของอมรรัตน์ และอนงค์ หาญสกุล (2555) พบว่าตัวแปรการรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของเจ้ าหน้ าที่สามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .348
การรั บรู้ ถึงอุปสรรคต่ อการปฏิบัติตน เป็ นการคาดการณ์ ล่วงหน้ าเกี่ ยวกับสุขภาพ
อนามัยในทางลบของบุคคลที่มีผลต่อการกระทํา เช่นเรื่ องค่าใช้ จ่าย การได้ รับการกระทําบางอย่างจาก
การรักษา ที่ขดั ต่อการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการปฏิบตั ิในการดูแลตนเอง และยังเป็ นตัว
แปรที่ทํานายพฤติกรรมการร่ วมมือในการรักษาได้ ซึง่ ได้ มีการนําการรับรู้ ถึงอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิตน
มาเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย เช่นการศึกษาของวรายุทธ
วงศ์บา (2552) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่าการรับรู้อปุ สรรค
ต่อการปฏิบตั ิตนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 และยัง เป็ นตัว แปรที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการดูแ ลตนเองอี ก ด้ ว ย และการศึก ษาของ
กาญจนา บริ สทุ ธิ์ (2553) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าการ
รับรู้อปุ สรรคของการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนจากโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง เป็ นการคาดการณ์ การปรั บเปลี่ย น การลงมื อ
ปฏิบตั ิของตนเอง เพื่อการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในการสนองตอบต่อความต้ องการการดูแลตนเอง การ
รับรู้ ความสามารถของตนเอง เป็ นปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เช่น การศึกษา
ของกาญจนา บริ สทุ ธิ์ (2553) ได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า
การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ปั จจัยภายนอก เป็ นอีกปั จจัยที่มีความสําคัญและมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็ น
สิ่งที่ชกั นําให้ เกิดการปฏิบตั ิ อาจเป็ นเหตุการณ์ที่มากระตุ้น เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ที่มา
จากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล ดังนี ้
แรงสนับสนุนทางสังคม เป็ นสิ่งที่บคุ คลได้ รับจากภายนอกไม่ว่าจะเป็ นวัตถุสิ่งของ การ
ช่วยเหลือจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล แล้ วมีผลทํ าให้ ผ้ ูที่ได้ รับเกิดการกระทําในสิ่งที่ ต้องการ ซึ่งแรง
สนับสนุนทางสังคม แยกเป็ นรายด้ านต่างๆ ดังนี ้
แรงสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์ เป็ นแรงสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ ห่วงใย
ความรั กและความผูกพัน การเห็นอกเห็ นใจจากบุคคลรอบข้ าง ไม่ว่าจะเป็ นจากครอบครั ว เพื่อน
เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญและเกี่ ยวข้ องกับบุคคลและส่งผลให้
บุคคลเกิดการกระทําในทางบวกทังความคิ
้
ด ความรู้ สกึ และการกระทําในการที่จะดูแลตนเอง ซึง่ เมื่อ
ผู้ป่วยได้ รับปั จจัยเหล่านี จ้ ะทํ าให้ มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคและการเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึน้ ทําให้ มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดีและป้องกันไม่ให้ อาการแย่ลง เช่นการศึกษาของวรายุทธ
วงศ์บา (2552) ได้ นําตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์มาใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05
และยังเป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลและพยากรณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ดีและการศึกษาของธนภร
สนิทอินทร์ (2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการได้ รับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ตดิ เชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01เช่นเดียวกับการศึกษาของกาญจนา บริ สทุ ธิ์ (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และยังเป็ นตัวแปรร่ วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี และยังมีการศึกษาในเชิง
คุณภาพเกี่ ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมของสมร พรหมพิทักษ์ กุล (2553) ที่สมั ภาษณ์ ผ้ ูป่วยที่เป็ น
โรคเบาหวาน พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพคือ ครอบครัวและพยาบาลเยี่ยมบ้ าน เมื่อ
ผู้ป่วยได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้ านนี ้จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี นอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาของอัญศินีย์นันตะสุคนธ์ (2555) ก็พบว่าตัวแปรนีม้ ีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาในต่างประเทศ มูเลน
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แคมและเซเลส (Muhlenkamp; & Sayles,1986) และ ฮาบบาร์ ด, มูเลนแคมและบราวน์ (Habbard;
Muhlenkamp;& Brown. 1984) ได้ ศกึ ษาการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวก และเป็ นตัวแปรที่ทํานายการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพได้ ดี
ที่สดุ ทังยั
้ งมีความสัมพันธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมต่อการปฏิบตั เิ พื่อดูแลตนเอง
แรงสนั บสนุ นทางสั งคมด้ านข้ อมูลข่ าวสาร เป็ นแรงสนับสนุนที่ เกิ ดจากการได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นจากการแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ด้ วยตนเอง หรื อจาการ
ได้ รับคําแนะนํ าจากเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ แล้ วมีผลต่อการกระทําของบุคคลเพื่อให้ สุขภาพของ
ตนเองเป็ นไปในทางที่ดี ซึง่ การได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ดี และถูกต้ อง จะมีประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยในการที่จะ
ตัดสินใจเลือกแนวทางและข้ อมูลที่เหมาะกับตนเองไปปฏิบตั ิเพื่อการดูแลตนเอง เช่นการศึกษาของ
วรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ นําตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสารมาใช้ ในการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และยังเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลและพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีเช่นเดียวกับ
การศึกษาของธนภร สนิ ทอินทร์ (2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการได้ รับคําแนะนํ าจาก
เจ้ าหน้ าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังเป็ นตัวแปรร่ วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีอีกด้ วยนอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาของอัญศินีย์นนั ตะสุคนธ์ (2555) ซึง่ ทําการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจ พบว่า การได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
แรงสนั บสนุ นทางสังคมด้ านเครื่ องมือ เป็ นแรงสนับสนุนทางสังคมในการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสิ่ง ของ เวลา เงิ น การให้ บ ริ ก ารและการกระทํ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ เมื่ อ ผู้ป่ วยได้ รับ แรง
สนับสนุนทางสังคมด้ านเครื่ องมือ จะทําให้ ผ้ ูป่วยมีการกระทําที่จะดูแลตนเองเพื่อคงไว้ ซึ่งสุขภาพที่
แข็งแรง หรื อเพื่อไม่ให้ อาการเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงมากขึ ้น วรายุทธ วงศ์บา (2552) ได้ นําตัวแปรแรง
สนับสนุนทางสังคมด้ านเครื่ องมือมาใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และยังเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลและ
พยากรณ์ที่ดีและการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์ (2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมกลุม่ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากงานวิจยั ข้ างต้ นพบว่ามีตวั แปรต่างๆ ที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย ทังผู
้ ้ ป่วยที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง และผู้ป่วยที่ป่วยด้ วยโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ ตัวแปร
ต่างๆ เหล่านี เ้ ป็ นปั จจัยที่ จะส่งผลให้ ผ้ ูป่วยเกิ ดพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน จากการประมวลงานวิจัย
ข้ างต้ น จะเห็นว่า ตัวแปรต่างๆ เหล่านี ้สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3กลุ่ม ได้ แก่ 1) ตัวแปรด้ านลักษณะ
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ทางชีวสังคม เป็ นตัวแปรที่สามารถนํามาใช้ ในการออกแบบการวิจยั การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง 2) ตัวแปร
ด้ านปั จจัยภายใน เป็ นตัวแปรที่ศกึ ษาในแง่ของจิต และ 3) ตัวแปรด้ านปั จจัยภายนอก เป็ นตัวแปรที่จะ
ช่วยในเรื่ องของการนํามาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างให้ ชดั เจนมากขึ ้น ในงานวิจยั นี ้ตัวแปรทาง
จิตเป็ นสิ่งที่สําคัญต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้วิจัยจึงได้ ทําการศึกษาแนวคิดที่จะทําการพัฒนา
ลักษณะทางจิตของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้ อแนวคิดและทฤษี เพื่อการ
พัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดุแลตนเอง

3. แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3.1 แนวคิดการปรั บพฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive Behavior Approach)
เป็ นแนวคิดที่กลุม่ นักจิตวิทยาแนวใหม่เสนอความคิดว่า การจัดกระทําข้ อมูลและสัญลักษณ์
ต่า งๆ ภายในกระบวนการทางปั ญญา เป็ นตัว กํ า หนดพฤติกรรมของบุคคล โดยกระบวนการทาง
ปั ญญา หมายถึง การทํางานในหลายลักษณะ ได้ แก่ การคิด การให้ ความหมาย จินตนาการ ความเชื่อ
ความคาดหวัง การอนุมานสาเหตุ เป็ นต้ น (Dryden and Golden. 1987; อ้ างใน ประทีป จินงี่. 2540)
หลักการพืน้ ฐานของแนวคิดพฤติกรรมปั ญญานิยม
ด๊ อปสัน (Dobson. 1988; อ้ างใน ประทีปจินงี่. 2540) ได้ รวบรวมไว้ 3 ประเด็น ดังนี ้
1. กระบวนการทางปั ญญามีผลต่อพฤติกรรม
2. กระบวนการทางปั ญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยการเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญา
ความหมายของกระบวนการทางปั ญญา
เมสเซนบอม (Meichenbaum. 1986; อ้ างใน ประทีป จินงี่. 2540) อธิบายกระบวนการทาง
ปั ญญาไว้ 3 กลุม่ ดังนี ้
1. เป็ นเหตุการณ์ในการรู้คดิ (Cognitive Events) เป็ นการคิดและมีภาพในใจ โดยรู้สกึ ตัว ยัง
สามารถดึงออกมาใช้ เมื่อต้ องการ เป็ นการพูดในใจหรื อเหตุการณ์ภายใน และเป็ นตัวเชื่อมระหว่างเหตุ
และผล ความคาดหวังและงานที่เกี่ยวกับความคิด
2. กระบวนการทางรู้คดิ (Cognitive Process) เป็ นการะบวนการจัดการข้ อมูลจํานวนมากที่
เข้ า มาสู่บุค คล จึ ง เลื อ กวิ ธี ที่ จ ะประเมิ น ข้ อ มูล ทํ า ความเข้ า ใจกับ ข้ อ มูล ที่ น่ า สนใจ และอื่ น ๆ โดย
กระบวนการต่างๆ เหล่านี ้เกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ และบุคคลมักไม่ทราบว่าตนเองมีกระบวนการจัดการกับ
ข้ อมูลของตนอย่างไร
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3. โครงสร้ างของการรู้คดิ (Cognitive Structures) ประกอบด้ วย บุคลิกลักษณะนิสยั ส่วนตัว
ของแต่ละบุคคลการตระหนักในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ความต้ องการที่ซอ่ นแฝงอยู่ ความเชื่อ การ
ให้ ความหมายต่อสิ่งต่างๆ คําสัญญา และเป้าหมายส่วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการประเมิน
ข้ อมูล (Information Processing) และการจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง และมีอิทธิ พลต่อการ
ประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ อีกด้ วย โดยจะเป็ นตัวกรองและเลือกข้ อมูลต่างๆ ที่จะเข้ าไปในกระบวนการ
จัดกระทํากับข้ อมูล
ความสัมพันธ์ ในลักษณะ Interaction
เป็ นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้ า กระบวนการทางปั ญญา พฤติกรรมและอารมณ์
และผลกรรมกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อว่า พฤติกรรมภายในหรื อกระบวนการทางปั ญญา กับพฤติกรรมภายนอก
มี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั น กล่ า วคื อ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมภายนอกด้ วยการชี แ้ นะ (Prompting) จาก
กระบวนการทางปั ญญา และในขณะเดียวกัน พฤติกรรมภายนอกก็ มีอิทธิ พลต่อกระบวนการทาง
ปั ญญาด้ วย โดยความเชื่อนี ้รวมเอาภาวะทางจิตใจ (Psychological Events) ไว้ กบั กระบวนการทาง
ปั ญญาและรวมภาวะทางสรี รวิทยา (Physiological) ไว้ กับพฤติกรรมภายนอก จากแนวคิดนี ห้ าก
ต้ องการเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญา สามารถใช้ วิธิการใดๆ ก็ได้ เช่น การระบุเหตุ (Attribution) การ
พูดสอนตนเอง (Self-Instruction) เป็ นต้ น หรื อจะนําทฤษฎีการเรี ยนร้ มาใช้ ก็ได้ เพราะถ้ าสามารถทําให้
กระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยนแล้ วจะส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกในที่สดุ
3.2 แนวคิดปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
(ประทีป จินงี่. 2540, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2550)
เป็ นแนวคิดที่พฒ
ั นาโดย อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura. 1986) เป็ นแนวคิดที่ให้
ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ (Learning) ซึ่ง Bandura ได้ พิจารณาถึงความหมายของการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่ า งไปจากนัก จิ ต วิ ท ยาคนอื่ น ๆ ว่ า การเรี ย นรู้ ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งพิ จ ารณาในแง่ ก ารแสดงออก
(Performance) หากแต่การได้ มาซึง่ ความรู้ใหม่ๆ (Acquired) ก็ถือว่าการเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว แม้ ว่าจะ
ยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม ดังนัน้ การเรี ยนรู้ ตามแนวของ Bandura จะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายใน โดยไม่จําเป็ นที่จะต้ องมีการแสดงออก และแน่นอนการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้ (ประทีป จินงี่. 2540: 95)
ตามแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฏีปัญญาสังคมของ Bandura นัน้ Bandura มีความเชื่อว่า
พฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยทางสภาพแวดล้ อมแต่เพียง
อย่างเดียว หากแต่ว่าจะต้ องมีปัจจัยส่วนบุคคล ซึง่ ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ ร่ วม
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ด้ วย ซึง่ ทัง้ 3 ตัวนี ้ จะมีลกั ษณะที่กําหนดซึง่ กันและกัน (Reciprocal Determinism) เขียนได้ ดงั ภาพ
ต่อไปนี ้
P

B = พฤติกรรม
P = ปั จจัยส่วนบุคคล
E = สภาพแวดล้ อม
B

E

ภาพประกอบ 1 แสดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านพฤติกรรม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัย
สภาพแวดล้ อม
Bandura เห็นว่า ในชีวิตจริ งของมนุษย์ นอกจากจะได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อม มนุษย์
ก็มีอิทธิพลต่อสิ่งเร้ าทังสํ
้ าหรับตนเองและผู้อื่นด้ วย นอกจากนี ้มนุษย์มีความคิด ความเชื่อ และความ
คาดหวัง ซึง่ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาเอง
แนวคิด Bandura เน้ นว่า พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็ นผลมาจาก
สภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วย กล่าวคือ ถ้ า
กระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ดังนันจึ
้ งได้ เสนอวิธีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญา หรื อพฤติกรรมภายในไว้ 3 ประการ คือ
1. การเรี ยนรู้จากการสังเกต (Obsrvational Learning)
2. การกํากับตนเอง (Self - Regulatory) ซึง่ แบนดูรา (Bandura. 1986) ใช้ คําว่า Self –
Control
3, การรับรู้ความสามารถของตน (Self - Efficacy)
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ การกํ า กั บ ตนเอง (Self-Regulatory) และการรั บ รู้
ความสามารถของตน (Self-Efficacy) มาใช้ ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส
การเรี ยนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning)
Bandura เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงความคิดหรื อการเรี ยนรู้ ของบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการ
สังเกตจากตัวแบบ ทังนี
้ ้ ตัวแบบเป็ นสิง่ ที่สามารถถ่ายทอดทังความคิ
้
ดและการแสดงออกได้ พร้ อมๆ กัน
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ดังนันการรั
้
บรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ตา่ งๆ ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการได้ ยิน
ได้ เห็นโดยไม่มีประสบการณ์ตรงมาเกี่ยวข้ อง คนส่วนมากรับรู้เรื่ องราวต่างๆ ของสังคมโดยการผ่านสื่อ
แทบทังสิ
้ ้น แตกต่างจากประสบการณ์ตรงที่อาศัยการลองผิดลองถูก ในการเรี ยนรู้ ผ่านตัวแบบนัน้ ตัว
แบบเพียงคนเดียวสามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกได้ พร้ อมๆ กัน คนเราใช้ ชีวิตใน
สภาพแวดล้ อมที่แคบๆ ดังนันการรั
้
บรู้กบั สภาพการณ์ตา่ งๆ ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของ
ผู้อื่น โดยการได้ ยินและได้ เห็นโดยไม่มีประสบการณ์ ตรงมาเกี่ยวข้ อง คนส่วนมากรับรู้ เรื่ องราวต่างๆ
ของสังคมโดยการผ่านสื่อแทบทังสิ
้ ้น Bandura ได้ แบ่งตัวแบบออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ
1. ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavior Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบที่แสดงพฤติกรรมให้
บุคคลเห็น Bandura ให้ ความสําคัญกับการเป็ นตัวแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การเสริ มสร้ างพฤติกรรมใหม่
2. ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบที่พดู บอกหรื อเขียนบอกว่า
จะทําอะไรอย่างไร เพราะมนุษย์สามารถทําอะไรมากมายจากการฟั ง การพูดบอกของคนอื่น หรื อจาก
การอ่านสิง่ ที่ผ้ อู ื่นเขียน เช่นจากตํารา คูม่ ือ แนวทาง เป็ นต้ น
3. ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึงการมีตวั แบบภาพ เสียงที่ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มนุษย์ปัจจุบนั เรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อเหล่านี ้ทังที
้ ่
เป็ นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใช้ สนิ ค้ า การแสดงอากัปกิริยาต่างๆ และที่เป็ นนามธรรม เช่น ความ
เชื่อ ค่านิยม เจตคติ เป็ นต้ น
4. ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้ การสัมผัส เช่น เด็ก
หูหนวกและตาบอด การเรี ยนออกเสียงอาจต้ องใช้ การสัมผัสริมฝี ปากของครูผ้ สู อน ฯลฯ
การเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ แบนดูรา
แบนดูรา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2550; อ้ างอิงจาก Bandura. 1989) กล่าวถึงการเรี ยนรู้
โดยการสังเกตว่า ประกอบด้ วย 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการตัง้ ใจ (Attentional Process) บุคคลจะสามารถเรี ยนรู้ จากการสังเกต
ได้ มากหากมีความตังใจ
้ ทําให้ รับรู้ ได้ แม่นยําถึงพฤติกรรมที่ตวั แบบได้ แสดงออก กระบวนการนี ้เป็ น
ตัวกําหนดว่าบุคคลสังเกตอะไรจากตัวแบบนัน้ องค์ประกอบที่มีผลต่อกระบวนการตังใจแบ่
้
งได้ เป็ น 2
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) องค์ประกอบของตัวแบบเอง ตัวแบบที่ทําให้ บคุ คลตังใจนั
้ นจะต้
้ องเป็ นตัวแบบที่
มีลักษณะเด่นชัดผู้สังเกต เกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่สลับซับซ้ อนมากนัก จิ ตใจ
รวมทัง้ พฤติ ก รรมของตัว แบบที่ แ สดงออกนัน้ ควรมรคุณ ค่ า ในการใช้ ประโยชน์ อี ก ด้ ว ย และ2)
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องค์ประกอบของผู้สงั เกต ได้ แก่ ความสามารถในการรับรู้ รวมทังการเห็
้
น การได้ ยิน รับรู้รส และสัมผัส
จุดของการรับรู้ ความสามารถ ระดับของการตื่นตัว และความชอบที่เคยได้ เรี ยนรู้มาก่อนแล้ ว
2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) ตัวแบบจะไม่มีอิทธิพลต่อบุคคลเลยหาก
บุคคลไม่สามารถจดจําตัวแบบได้ เพราะบุคคลจะแปลงข้ อมูลจากตัวแบบมาเป็ นสัญลักษณ์ และจัด
โครงสร้ างเพื่ อให้ จดจํ า ได้ ง่ า ยขึน้ ดัง นัน้ ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อ กระบวนการเก็ บจํ า คือ การเก็ บรหัสเป็ น
สัญลักษณ์ และจัดระบบโครงสร้ างทางปั ญญา การฝึ กฝนลักษณะของตัวแบบในความคิดของตนเอง
ฝึ กกระทํา นอกจากนี ้ยังขึ ้นกับความสามารถทางปั ญญา และโครงสร้ างทางปั ญญาของผู้สงั เกตด้ วย
3. กระบวนการกระทํา (Production Process) เป็ นการแปลงสัญลักษณ์ที่เก็บจํามาเป็ น
การกระทําซึง่ จะทําได้ ดีหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สิง่ ที่จําได้ จากการสังเกต การได้ ข้อมูลย้ อนกลับจากการกระทํา
ของตนเอง และการเปรี ยบเทียบการกระทํากับสิ่งที่จําได้ นอกจากนี ้ยังขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของผู้สงั เกต
ด้ วย เช่น ความสามารถทางกาย และทักษะในพฤติกรรมย่อยๆ ต่างๆ ที่ทําให้ สามารถแสดงพฤติกรรม
ได้ ตามแบบ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) กระบวนการจูงใจเป็ นกระบวนการหนึ่งที่
จะมี ผลให้ บุคคลแสดงพฤติก รรมหรื อไม่ ซึ่ง กระบวนการจูง ใจขึน้ อยู่กับองค์ ประกอบของสิ่งล่อใจ
ภายนอกที่ รับรู้ และจับต้ องได้ เป็ นที่ ยอมรับของสังคม และพฤติกรรมที่ ทําตามตัวแบบนัน้ สามารถ
ควบคุมเหตุการณ์ต่างได้ นอกจากนี ้ยังขึ ้นอยู่กบั สิ่งล่อใจที่เห็นผู้อื่นได้ รับ ตลอดจนสิ่งล่อใจของตนเอง
้ ้นกับความพึงพอใจในสิ่งล่อใจ ความลําเอียงจากการ
ซึง่ อาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ ในแง่ของผู้สงั เกต ยังขึ
เปรี ยบเทียบทางสังคม และมาตรฐานภายในของตนเอง
การกํากับตนเอง (Self-Regulation)
เป็ นอีกหนึง่ แนวคิดของปั ญญาสังคม แบนดูรา (Bandura. 1986) เชื่อว่า พฤติกรรมไม่ได้ เป็ น
ผลจากการเสริ มแรงและการลงโทษจากภายนอกเท่านัน้ แต่คนเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
ควบคุม ความคิด ความรู้ สึก และการกระทํ าของตนเอง ด้ วยผลการกระทํ า ที่ ห ามาเพื่ อตนเอง ซึ่ง
ความสามารถดังกล่าว แบนดูรา เรี ยกว่าเป็ นการกํากับตนเอง แต่การกํากับตนเองนัน้ ไม่สามารถบรรลุ
่จะเปลี่ยน
ได้ ด้วยอํานาจทางจิต แต่ต้องมีการฝึ กฝนและพัฒนา การมีความตังใจและความปรารถนาที
้
พฤติกรรมนันยั
้ งไม่เพียงพอหากขาดวิธีการที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึง่ การกํากับตนเองมีกลไกที่
ประกอบด้ วย 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self Observation) จุดเริ่ มต้ นที่สําคัญของการกํากับ
ตนเองคือ บุคคลจะต้ องรู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็จส่วนหนึง่ มาจากความชัดเจน สมํ่าเสมอ
และความแม่น ยํ าของการสังเกตและบัน ทึกตนเอง กระบวนการนี ้ แบนดูรา ได้ เสนอว่า ควรมีก าร
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พิจารณา 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านการกระทํา บุคคลควรสังเกตตนเองในมิตดิ ้ านการกระทําของตน ได้ แก่ มิติ
ด้ านคุณภาพ อัตราความเร็ ว ปริ มาณ ความริ เริ่ ม ความสามารถในการเข้ าสังคม จริ ยธรรมและความ
เบี่ยงเบน การจะเลือกสังเกตที่มิติใดนัน้ ขึ ้นกับเป้าหมายผู้สงั เกตและลักษณะของพฤติกรรมเป็ นหลัก
2) ด้ านความสมํ่าเสมอ 3) ด้ านความใกล้ เคียง และ 4) ด้ านความถูกต้ อง นอกจากนี ้การสังเกตตนเอง
ยังทําหน้ าที่ 2 อย่าง คือ เป็ นตัวให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการกํ าหนดมาตรฐานของการกระทําที่มีความ
เป็ นไปได้ จริ ง และ 2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทําอยู่ การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่นการวินิจฉัยตนเอง ปั จจัยทางด้ านการจูงใจตนเอง ซึง่
แบนดูรา (Bandura. 1986) ได้ กล่าวว่า คนเราจะเกิดแรงจูงใจตนเองนัน้ น่าจะขึ ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ
ต่อไปนี ้
ช่วงเวลาระหว่างการเกิ ดพฤติ กรรมและการบันทึกพฤติ กรรมตนเอง ถ้ าช่วงเวลาระหว่าง
การเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมนันสั
้ น้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น
คนเราให้ ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการกระทําอย่างทันทีทนั ใดจะทําให้ เกิดความรู้ สึกต่างๆ เช่น
พอใจไม่ พอใจ ก็ จ ะส่ง ผลให้ ค นเราตัด สิน ใจว่า ควรจะเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมตนเองหรื อ ไม่ เช่ น
ต้ องการลดความอ้ วน การบันทึกจํานวนแคลอรี่ อาหารที่รับประทานแต่ละมื ้ออย่างทันที ส่งผลให้ ทํา
พฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเกิดขึ ้นได้ ดีกว่าบันทึกในช่วงก่อนนอนแต่ละวัน
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ข้ อมูลป้อนกลับที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ ควรเป็ น
ข้ อมูลป้อนกลับที่มีความชัดเจนว่าพฤติกรรมเป้าหมายนันได้
้ ก้าวหน้ าไปแค่ไหนแล้ ว
กรรมเป้าหมายและ
ระดับของแรงจู งใจ คนที่มีแรงจูงใจสูง ก็จะมีแนวโน้ มที่จะตังพฤติ
้
ประเมินความก้ าวหน้ าด้ วยตนเอง ทําให้ การสังเกตตนเอง มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าคนที่ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
คุณค่าของพฤติ กรรมที ่สงั เกต พฤติกรรมที่สงั เกตมีคุณค่ามากปฏิกิริยาการตอบสนอง
ุ ค่าหรื อมี
ย่อมสูง จึงนําไปสู่การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากพฤติกรรมที่สงั เกตไม่มีคณ
คุณค่าน้ อย บุคคลก็จะไม่สนใจต่อการพัฒนาพฤติกรรม
การเน้นที ่ความสํ าเร็ จหรื อความล้มเหลว การเน้ นการสังเกตความสําเร็ จของการแสดง
พฤติกรรม จะทําให้ เกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการมากกว่าที่จะไปสังเกตความล้ มเหลวของการแสดง
พฤติกรรม
ระดับความสามารถในการควบคุม หากบุคคลรับรู้ ว่าอยู่ในความสามารถที่จะควบคุมได้
ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดีกว่า คนที่ร้ ูสกึ ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมได้
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) นอกจากข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตแล้ ว
จะต้ องมีกระบวนการตัดสิน จึงจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และข้ อมูลดังกล่าวนันต้
้ อง

42
เป็ นที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ จึงจะทําให้ เกิดการตัดสิน โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่มาจากการ
สอนโดยตรง การประเมิน การตอบสนองของสังคมต่อพฤติกรรมนันๆ
้ และจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่ง
แบนดูรา ให้ ความสําคัญมากกับการถ่ายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบ นอกจากนี ้ยังมี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสิน คือ การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม ประกอบด้ วย
การเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานทางสังคม การเปรี ยบเทียบทางสังคม การเปรี ยบเทียบกับตนเอง และ
การเปรี ยบเทียบกับกลุม่ กระบวนการตัดสินใจจะไม่สง่ ผล หากพฤติกรรมที่ตดั สินนันไม่
้ มีคณ
ุ ค่าพอต่อ
ความสนใจของบุคคล อย่างไรก็ตาม การที่บคุ คลจะตอบสนองอย่างไรต่อกระบวนการตัดสินใจ ขึ ้นอยู่
กับการอนุมานสาเหตุในการกระทํา บุคคลจะรู้ สกึ ภูมิใจ ถ้ าความสําเร็ จมาจากความสามารถและการ
กระทําของตน และไม่พงึ พอใจนักหากการกระทํานันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายนอก
3. การแสดงปฏิกิริยาต่ อตนเอง (Self-Reaction) ขึ ้นอยู่กบั สิ่งล่อใจในการที่จะนําไปสูผ่ ล
ทางบวก ผลที่ได้ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ หรื อเป็ นสิง่ ที่ตนเองพึงพอใจ ส่วนมาตรฐานภายในบุคคล ทําหน้ าที่
เป็ นเกณฑ์ให้ บุคคลคงระดับการแสดงออก และเป็ นตัวจูงใจให้ บคุ คลกระทําพฤติกรรมไปสู่มาตรฐาน
ดังกล่าว
การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
ในระยะแรก แบนดูรา (Bandura. 1977) ได้ เสนอเป็ นแนวคิด ความคาดหวังความสามารถ
ของตนเอง (Efficacy Expectation) ซึง่ หมายถึงความคาดหวังที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถของตนใน
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังเป็ นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมาในปี
1986 เปลี่ยนมาใช้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy) และให้ ความหมาย
ว่า การที่บคุ คลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ในการจะกระทําและดําเนินการพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยไม่มีการกล่าวถึงคําว่าคาดหวังอีกเลย
แบนดูรา มีความเชื่อว่าการรับรู้ ความสามารถของตนองมีผลต่อการกระทําของบุคคล คน 2
คน อาจมความสามารถไม่ตา่ งกัน แต่อาจแสดงออกที่แตกต่างกันได้ ในคนๆ เดียวกันเช่นกัน หากรับรู้
ความสามารถของตนเองในแต่ละสถานการณ์ ต่างกัน การแสดงออกของพฤติกรรมก็แตกต่างกันได้
เช่นกัน จึงถือว่ามีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ดังนันสิ
้ ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก
จึงขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ ความสามารถของตนในสถานการณ์นนๆ
ั ้ คนที่รับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถจะมี
ความอดทนสูง อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะประสบความสําเร็ จในที่สดุ (ประทีป จินงี่. 2540; อ้ างอิง
จาก Evans. 1989)
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แบนดูรา เสนอการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองไว้ ด้วยกัน 4 ปั จจัย คือ
1. ประสบการณ์ ท่ ีประสบความสําเร็ จ (Mastery Experiences) เป็ นปั จจัยที่ แบนดูรา
เชื่ อ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง เพราะเป็ น
ประสบการณ์ตรง ความสําเร็ จทําให้ เพิ่มความสามารถของบุคคล บุคคลก็จะเชื่อว่าตนสามารถทําได้
เพราะฉะนันในการพั
้
ฒนาการรับรู้ ความสามารถของบุคคล จะต้ องฝึ กให้ ตวั เองมีทกั ษะเพียงพอที่จะ
ประสบความสําเร็ จได้ พร้ อมๆ กับการทําให้ ตวั เองรับรู้ ว่ามีความสามารถที่จะกระทําเช่นนัน้ จะทําให้
บุคคลใช้ ทกั ษะที่ได้ รับการฝึ กได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึง่ บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
จะไม่ยอมแพ้ ง่ายๆ และจะพยายามทําสิง่ ต่างๆ ให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2. การใช้ ตวั แบบ (Modeling) การที่ได้ สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซ้ อน และ
ได้ รั บ ผลการกระทํ า ที่ น่ า พอใจ จะทํ า ให้ ผ้ ูสัง เกตเกิ ด ความรู้ สึก ว่ า ตนเองก็ ส ามารถที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จได้ ถ้ ามีความพยายามและไม่ยอมแพ้ เช่นการแก้ ปัญหาของคนที่มีความกลัวสิ่งต่างๆ โดย
ให้ ดตู วั แบบที่มีลกั ษณะคล้ ายกับตนเอง ก็สามารถทําให้ ลดความกลัวต่างๆ ได้
3. การใช้ คาํ พูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นการใช้ ข้อความบอกถึงบุคคลสามารถ
ประสบความสําเร็จได้ เป็ นวิธีที่ง่าย แต่อาจไม่คอ่ ยได้ ผลนัก แต่ถ้าจะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองให้ ได้ ผล ควรจะใช้ ร่วมกับการทําให้ บุคคลมีประสบการณ์ของความสําเร็ จ ซึง่ อาจจะต้ องค่อยๆ
สร้ าง สร้ างความสามารถให้ กับบุคคล อย่างค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปและให้ เกิดความสําเร็ จตามลําดับ
ขันตอนพร้
้
อมทังการใช้
้
คําพูดชักจูงร่วมกัน ก็จะได้ ผลดีในการพัฒนา
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ขึ ้นอยู่กบั การถูกกระตุ้นในรู ปแบบใด เช่นหากถูกกระตุ้นอารมณ์ทางลบ จะ
ทําให้ บุคคลเกิดความกลัว วิตกกังวล เครี ยด นําไปสู่การรับรู้ ความสามารถของตนเองตํ่า บุคคลก็จะ
แสดงออกได้ ไม่ดี เกิดความล้ มเหลว ทางตรงข้ าม จะทําให้ บคุ คลประสบความสําเร็ จในการแสดงออก
ของพฤติกรรม และมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
สําหรั บในงานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยได้ นําเอาวิธีการทํ าประสบการณ์ ที่สําเร็ จบ่อยครั ง้ มาใช้ ในการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
้
างประเทศ จํานวนทังหมด
้
11 เรื่ องนัน้ สามารถ
ให้ สามารถดูแลตนเองได้ ดีขึ ้น ทังในประเทศและต่
จําแนกผู้ป่วยออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ด้ วยกัน คือ 1) กลุม่ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ซึง่ ได้ แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความ
้
่มได้ ทํา
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไต 2) กลุ่มโรคอ้ วน ได้ แก่ ผู้ป่วยนํ ้าหนักเกิน โดยทังสองกลุ
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การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยมีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ ในการพัฒนาได้ แก่ แนวคิด
ทฤษฎีของแบนดูร่า และแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ ม เป็ นหลักซึ่งวิธีการศึกษาในแต่ละกลุ่มโรค
ผู้วิจยั ได้ ทําการพัฒนาโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลอง (Intervention group) เป็ น
กลุ่มที่ได้ รับการพัฒนาด้ วยวิธีการต่างต่างๆ หรื อโปรแกรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น และกลุ่มควบคุม (Control
group) เป็ นกลุ่ม ที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ การพัฒ นาหรื อ โปรแกรมใดๆ หลัง จากนัน้ จึง นํ า ทัง้ สองกลุ่ม มาทํ า การ
เปรี ยบเทียบเพื่อดูความแตกต่างที่เกิดขึ ้นระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการพัฒนาและไม่ได้ รับการพัฒนา เช่น
การศึกษาของภูษณิศา มีนาเขต (2553) ได้ ทําการพัฒนา โดยการสร้ างโปรแกรมคือ โปรแกรมการให้
สุขศึกษาเพื่อพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการให้ ผ้ ปู ่ วย
ได้ รับสารจูงใจ ประกอบด้ วย การได้ รับคําแนะนํา การสอนให้ ความรู้ การได้ เห็นตัวแบบ ซึง่ ใช้ ตวั แบบที่
เป็ นสัญลักณ์ คือ แผ่นพลิก แผ่นพับ และการกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรม รวมทังกระตุ
้
้ นเร้ าทางอารมณ์ให้
ผู้ป่วยเกิดความมัน่ ใจในการดูแลตนเองและการส่งจดหมายกระตุ้นเตือนเพื่อเป็ นการเน้ นยํ ้าให้ ผ้ ปู ่ วย
ปฏิบตั ิพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้ อง เพื่อไห้ เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านการออกกําลัง
กาย การป้องควบคุมความรุ นแรงของโรคตลอดจนภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้น การรับประทานยาตาม
แผนการรักษา การรับประทานอาหาร การจัดการอารมณ์และมีความรู้ เกี่ยวกับโรคที่ถกู ต้ อง และงาน
ของ วาฮิด และคณะ (Vahid Zamanzadeh et.al.,2013) ได้ ใช้ เทคนิคของการให้ สขุ ศึกษา โดยการให้
ความรู้ การโทรเยี่ยมบ้ าน และแจกสมุดคู่มือรายบุคคลเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ าน
การลดเค็มและเพิ่มการออกกําลังกาย และ อีดิท และคณะ (Edith Arredondo-Holguin et.al.. 2012)
ได้ ทําการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจ ให้ สามารถดูแลตนเอง
ได้ อย่างถูกต้ อง โดยการให้ สขุ ศึกษา (Educational) โดยกิจกรรมที่ให้ ได้ แก่ การฝึ กทักษะในการดูแล
ตนเอง การให้ ความรู้ เรื่ องโรค การตัดสินใจ การควบคุมพฤติกรรม ยาที่ใช้ ในการรักษา การขอความ
ช่วยเหลือ การปรับตัวต่อโรคและยาที่ได้ รวมทัง้ การสร้ างพลังและการจูงใจต่อการดูแลตนเองรวมทัง้
การจัดการตนเอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้ สุขศึกษามีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการให้ สขุ ศึกษา นัน่ แสดงว่า การให้ สขุ ศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
โรคทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับการให้ สขุ ศึกษา
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงนัน้ จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ได้ มีผ้ ูวิจัยได้ ทําการพัฒนาเพื่อ
เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงดังนี ้ กรกมล เรื องวุฒิ (2554) ได้
ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาโดยการสร้ างโปรแกรมการส่งเสริ มการรับรู้สมรรถนะของตนเองตามแนวคิดของ
แบนดูรา (Bandura) การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นนันเป็
้ น
การจัดกิจกรรมกลุ่มที่ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้ วย ด้ าน
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การบริ โภคอาหาร การมาตรวจตามแพทย์ นัด การมีปฏิสัมพันธ์ กับคนอื่น การส่งเสริ มทางด้ านจิ ต
วิญญาณและการเยี่ยมบ้ าน โดยใช้ กระบวนการของแบนดูรา (Bandura) คือ 1) ประสบการณ์จากการ
กระทํ าที่ ประสบความสําเร็ จมาแล้ ว 2) การให้ เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น 3) การสื่อสารชักจูง และ4)
สภาวะทางอารมณ์ และสรี ระ ซึ่งใช้ วิธีการ ได้ แก่ สื่อสารชักจูง โดยการให้ ความรู้ เสนอตัวแบบมาเล่า
ประสบการณ์ เปิ ดเพลงผ่อ นคลาย มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น นํ า เสนอประสบการณ์ จัดการ
ความเครี ยดที่ประสบความสําเร็ จ ฝึ กสมาธิ สื่อสารชักจูงโดยการให้ ความรู้เรื่ องการจัดการความเครี ยด
ให้ คําแนะนําเรื่ องโทษของบุหรี่ เสนอตัวแบบผู้ที่ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานยาที่ถกู ต้ อง และ
การมาตรวจตามนัดได้ ดี มาเล่าประสบการณ์ สื่อสารโดยให้ ความรู้ สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิและงานของ ชู
ณรงค์ สุขประเสริฐ (2553) ได้ ทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในภาวะปกติได้ จึงได้ ทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยใช้ กรอบแนวคิดของแบนดูรา โดยการสร้ างโปรแกรมการจัดการคุณภาพ ซึ่งประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีการกํ ากับตนเองร่ วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผน (plan)
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Do) ขันตอนการตรวจสอบติ
้
ดตาม (Check) และขันตอนการปรั
้
บปรุ งแก้ ไข
(Action) รวมถึงการให้ แรงสนับสนุนทางสังคมมาเป็ นตัวพัฒนา และการกํ า กับตนเองในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยดําเนินการตาม 5 กิจกรรมได้ แก่ เป็ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ ปู ่ วย
สามารถกําหนดตนเองได้ ในการกํากับตนเองด้ านการควบคุม การบริ โภคอาหาร การออกกําลังกาย
การจัดการความเครี ยด และการรับประทานยา โดยใช้ วิธีการคือ การให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงโดยใช้ สื่อจําลองสถานการณ์จริ ง การนําเสนอตัวแบบ วีดีทศั น์ และแจกคู่มือการนําเสนอตัว
แบบจริ ง วีดีทศั น์ แบบบันทึกพฤติกรรมในเรื่ องการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา
การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสาธิตการจัดการความเครี ยด โดยการผ่อนคลาย
ความเครี ยด เช่น การนัง่ สมาธิการกําหนดลมหายใจเข้ า-ออก การกดจุดคลายเครี ยด และสาธิตการ
ออกกําลังกายโดยใช้ ไม้ พลอง และฝึ กปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ยังมีงานของอาฟเซน และคณะ (Afsane
Khosravizade et.al.. 2013) ได้ ทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงที่เป็ นความดันโลหิต
สูง โดยการการให้ สขุ ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ สมรรถนะของตนเอง (Self-Efficacy) 4 ด้ าน คือ 1) การ
กระทําที่ประสบความสําเร็ จหรื อที่พฒ
ั นาแล้ ว 2) การให้ กําลังใจหรื อการให้ ความเชื่อมัน่ โดยบุคคลอื่น
3) การมีตวั แบบหรื อผู้ที่มีประสบการณ์ และ 4) การแสดงออกทางสรี ระ เพื่อพฤติกรรมการลดนํ ้าหนัก
และลดอาหารเค็ม โดยวิธีการให้ สขุ ศึกษา การแจกคู่มือการดูแลตนเอง การบันทึกพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับ
โปรแกรม
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ในผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน ในการพัฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานนัน้ จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีผ้ วู ิจยั ได้ ทําการพัฒนาเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานดังนี ้ การศึกษาของ สมควร เฟ้นดี ้ (2556) ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม
การดูแลเท้ าและสุขภาพเท้ าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2” ภายใต้ แนวคิดการรับรู้ สมรรถนะของตนเอง
(self -efficacy) ของแบนดูรา (Bandura) มาพัฒนาความสามารถของตนเองประกอบด้ วย 1) การ
ประสบความสําเร็ จจากการกระทําด้ วยตนเองโดยผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
เกี่ยวกับเรื่ องการดูแลเท้ า การฟอกสบู่ การเช็ดเท้ า การทาครี มบํารุ งที่เท้ า การตรวจประเมินเท้ า การ
บริหารเท้ าและฝึ กปฏิบตั จิ นสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง 2) การได้ รับประสบการจากตัวแบบ โดยการดูวีดี
ทัศน์ตวั อย่างและดูการสาธิตจากผู้วิจยั เรื่ องการดูแลเท้ า เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบ 3)
การใช้ คําพูดชักจูง ในการฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการดูแลเท้ าทําให้ มีกําลังใจว่าสามารถทําได้ เกิดความมัน่ ใจ
ในการฝึ กปฏิบตั ิ และ4) การกระตุ้นให้ พร้ อมปฏิบตั ิ ด้ วยการสร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตรเป็ นกันเอง ทํา
ให้ มีความมัน่ ใจ รับรู้ความสามารถของตนเองดีขึ ้น มีกําลังใจฝึ กปฏิบตั ิในการดูแลเท้ า ร่ วมกับแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมและงานของแคมเบล และคณะ (Cambell, T. et.al.. 2013) ได้ ทําการพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการสร้ างโปรแกรมการจัดการตนเอง (Self-Management) ในผู้ป่วยที่
เป็ นโรคเบาหวาน โดยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานทังเอกสารและ
้
ดีวีดี เป็ นดีวีดีเกี่ยวกับการเล่า
ประสบการณ์ในการจัดการตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน และกลุ่มควบคุม (Control group)
เป็ นกลุ่ ม ที่ จ ะได้ รั บ เฉพาะเอกสารเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ของโรคเบาหวานเท่ า นัน้ เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ วยที่ เ ป็ น
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองด้ านต่างๆ 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านอาหารทัว่ ไป 2) ด้ านอาหาร
เฉพาะโรค 3) ด้ านการออกกําลังกาย 4) ระดับนํ ้าตาลในเลือด และ 5) ด้ านการดูแลเท้ า ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้นและมีคะแนนแตกต่างจากกลุม่ ที่ไม่ได้
รับโปรแกรม
ในผู้ป่วยโรคไต ในผู้ป่วยโรคไตนัน้ ได้ มีผ้ ูวิจัยทํ าการศึกษาเพื่ อพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เช่นการศึกษาของ สุภาพร องค์สรุ ิ ยานนท์ (2550) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื อ้ รั ง” โดยประยุกต์ ใช้ แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพ ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง ทฤษฎีแรงจูงใจ การศึกษาเพื่อการสร้ างพลัง และการสนับสนุนทางสังคม มา
บูรณาการในการจัดสนทนารายบุคคลเป็ นเวลา 6 เดือน เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดการรับรู้ โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดภาวะไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย มีการเรี ยนรู้ ที่ถกู ต้ อง และได้ รับการฝึ กทักษะที่จําเป็ นของการ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านการบริ โภคอาหาร การผ่อนคลายอารมณ์ และการออกกําลังกาย
โดยวิธีการจัดการสนทนารายบุคคลจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และฝึ กทักษะการพัฒนาพฤติกรรมตนเอง
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สร้ างเสริ มพลังและแรงจูงใจด้ านการรับรู้และการปฏิบตั ิแนะนําคูม่ ือการพัฒนาพฤติกรรมตนเองที่บ้าน
แบบบันทึกกิ จกรรมประจําวันของผู้ป่วยจัดการสนับสนุนทางสังคมที่บ้านด้ วยญาติ ผู้ป่วยและที ม
เครื อ ข่ า ยผู้ช่ ว ยผู้วิ จัย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ข องการพัฒ นาพฤติก รรมการดูแ ลตนเอง ปั ญ หา
อุปสรรคของการปฏิบตั ิ และให้ กําลังใจซึง่ กันและกันผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และผู้ป่วยทุกรายสามารถชะลอการเกิดภาวะไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
โดยไม่ต้องบําบัดทดแทนไตได้
ในผู้ป่วยกลุม่ โรคอ้ วน จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่ามีจํานวน 1 เรื่ องที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลคนเองเมื่อมีนํ ้าหนักเกิน ได้ แก่ การศึกษาของ อัจฉรา คํา
เขื่อนแก้ ว (2552) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง “ ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้
มีนํ ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน” โดยวิธีการสร้ างความรู้ เกี่ยวกับนํ ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน โรคอ้ วน การ
ควบคุมนํ ้าหนัก ด้ วยการบรรยายประกอบภาพ Power Pointการ การฉายวีดีทศั น์ การแจกคู่มือการ
ส่งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้มีนํ ้าหนักตัวเกินมาตรฐานสร้ างการรับรู้ความสามารถตนเองใน
การปรั บเปลี่ ย นพฤติก รรมเพื่ อ ควบคุม นํ า้ หนัก ด้ ว ยการปฏิบัติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสํ า เร็ จด้ ว ยตนเอง
ประกอบด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ม ย่ อ ยเพื่ อ แสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุป สรรคของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการควบคุมนํ า้ หนัก กํ าหนดแนวทางการแก้ ไข และกํ าหนดแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการควบคุมนํ ้าหนักการสาธิตการออกกําลังกาย การสาธิตอาหารแลกเปลี่ยน
การได้ เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่น ได้ แก่ การมีตวั แบบ เป็ นผู้ที่สามารถควบคุมนํ ้าหนัก และลดนํ ้าหนัก
ด้ วยตัวเอง การฝึ กออกกําลังกาย การฝึ กการจัดเมนูอาหารควบคุมนํ ้าหนักการสื่อสารชักจูง ได้ แก่ การ
พูดชักชวนให้ กําลังใจจากเพื่อนสมาชิกในกลุม่ การจับคูเ่ พื่อนคอยดูแลให้ กําลังใจ กระตุ้นเตือนและให้
คําแนะนําการทบทวนความรู้ ประสบการณ์ การกระตุ้นเตือนให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยคู่ของตนเองและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใช้ กระบวนการกลุม่ เพื่อกระตุ้นเตือน และการติดตามเยี่ยม
บ้ านเพื่อติดตามประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่มีนํา้ หนักตัวเกินมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเอง คือ 1) กลุม่ ทดลองมีความรู้เกี่ยวกับ
การมีนํ ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน โรคอ้ วนและการควบคุมนํ ้าหนัก สูงกว่าและดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 2) กลุม่ ทดลองมีการรับรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สูงกว่าและดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 3) กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลดีของ
การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าและดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
4) กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ น
โรคเรื อ้ รังต่างๆ นันเป็
้ นการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเพิ่ม
พฤติ ก รรมที่ ดี อ ยู่แ ล้ ว ให้ ดี เ พิ่ ม มากขึน้ อี ก ซึ่ง วิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ นํ า มาใช้ ใ นการพัฒ นา
พฤติ ก รรมนัน้ ได้ แ ก่ ก ารให้ ไ ด้ รั บ สารจูง ใจ การให้ สุข ศึก ษา การใช้ ตัว แบบ การใช้ สื่ อ ต่ า งๆ การ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ การกํากับตนเอง เป็ นต้ น การใช้ เทคนิคต่างๆ ดังกล่าวนัน้ เป็ น
เทคนิคที่นิยมกันอย่างมากซึง่ เป็ นเทคนิคที่อยูภ่ ายใต้
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ นําแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)
มาใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส โดยเลือกใช้ วิธีการทําให้
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสได้ รับประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็ จ (mastery Experience) บ่อยครัง้ เพื่อทํา
ให้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีพิ่มขึ ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเองต่อการดูแลตนเองพบว่า
มี ง านวิ จัย หลายเรื่ อ งที่ ใ ช้ แ นวคิ ด การกํ า กับ ตนเองมาพัฒ นาพฤติ ก รรมสุข ภาพให้ ดี เ พิ่ ม ขึ น้ เช่ น
การศึกษาของ กุสมุ า สุริยา (2550) ได้ ทําการศึกษาเชิงทดลองในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลเกี่ยวกับ
การลดนํ ้าหนัก โดยใช้ แนวคิดการกํากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคม ผลพบว่ากลุ่มทดลองที่
ได้ รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และยังมีการศึกษาของสุรีพร แสงสุวรรณ (2554) ที่ทําการศึกษาเชิงทดลองเช่นเดียวกันแต่
ทําในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได้ จึงได้ นํา
วิธีการกํากับตนเองมาใช้ เพื่อทําให้ ผ้ ปู ่ วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือดได้ ผลพบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของ ปราณี ลอยหา (2550) ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในภาวะปกติ เป็ น
การศึกษาเชิงทดลอง ผลพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และการศึกษาของจินตนา มะโนน้ อม(2552) ทําการศึกษาการออกกําลัง
ต่อการควบคุมนํ ้าหนักของวัยผู้ใหญ่ที่มีนํ ้าหนักเกินมาตรฐาน เป็ นการเชิงทดลองเช่นเดียวกันและได้ นํา
การกํากับตนเองมาใช้ ในการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดทองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
ออกกํ า ลัง ดี ก ว่า กลุ่ม ควบคุม อย่า งมี นัย สํ า คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 นอกเหนื อ จากการการศึก ษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพแล้ ว ยังมีการนําการกํากับตนเองไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมในแบบอื่นอีก
ด้ วยเช่น การศึกษาของศิริลกั ษณ์ ศรี กันต์ (2552) ได้ ทําการศึกษาเชิงทดลองโดยการนําการกํ ากับ
ตนเองไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนของนักเรี ยน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า
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กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมมีความรับผิดชอบทังโดยรวมและรายด้
้
านสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
จะเห็นได้ วา่ จากการศึกษาวิจยั โดยการนําการกํากับตนเองมาใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคลไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มบุคคลกลุ่มไหน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ป่วยหรื อคนปกติ จะเป็ นนักเรี ยนหรื อผู้ใหญ่ ก็
สามารถพัฒนาพฤติกรรมได้ โดยใช้ การกํ ากับตนเอง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจึงได้ นําวิธีการ
กํากับตนเองมาใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
3.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการดูแลตนเอง
การประมวลเอกสารและงานวิจยั ในส่วนนี ้ จะนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวัดและ
งานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการปรั บเปลี่ยนเจตคติต่อการดุแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้
ความหมายเจตคติ
เจตคติ หรื อทัศนคติ (attitude) มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า aptus ซึง่ มีความหมายว่า
ความเหมาะสม (fitness) หรื อการปรุ งแต่ง (adeptness) ในมุมมองของนักวิชาการนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นใน
หรื อต่างประเทศ มีมมุ มองที่เหมือนกันและต่างกันบ้ าง เพื่อให้ ได้ คําจัดกัดความของเจตคติที่เหมาะสม
ซึง่ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ คําจํากัดความของเจคติไว้ ตา่ งๆ ดังนี ้ เช่น ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คนอื่นๆ (2531: 125) ได้ ให้ ความหมายของเจตคติ ว่าเป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคล ที่อยู่ใน
รู ปของความรู้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้ สึกนีเ้ กิดจากความรู้ เชิงประเมินค่าของ
บุคคลเกี่ยวกับสิง่ นัน้ คือ ความรู้วา่ สิง่ นันมี
้ ประโยชน์หรื อโทษมากน้ อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้สกึ พอใจ
สิ่งนัน้ บุคคลนันจะมี
้
ความพร้ อมที่จะกระทําต่อสิ่งนันไปในทางที
้
่สอดคล้ องกับความชอบ หรื อไม่ชอบ
ของตนต่อสิ่งนัน้ และงามตา วนินทานนท์ (2535: 215) ได้ ให้ ความหมายที่สอดคล้ องกัน โดยกล่าวว่า
เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทํานองประโยชน์หรื อโทษ
ของบุคคล ทําให้ ร้ ู สกึ โน้ มเอียงไปในทางชอบหรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนันๆ
้ รวมทังความพร้
้
อมที่จะ
แสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจต่อสิ่งนัน้ จุฬาภรณ์
โสตะ (2554) ได้ สรุ ปความหมายของ เจตคติว่า เป็ นความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบที่บคุ คลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ที่ได้ รับ และพร้ อมที่จะแสดงออกมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้น หรื อสภาพการณ์ ที่
เหมาะสม สําหรับ ไอเซนและฟิ ชไบน์ (Ajzen; & Fishbein. 1980) กล่าวว่า เป็ นการประเมินทางบวก
และลบของบุคคลต่อการกระทํานัน้ หรื อเป็ นความรู้ สึกโดยรวมที่เป็ นทางบวกและลบของบุคคล ที่จะ
สนับสนุนหรื อต่อต้ านการกระทํานันๆ
้
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ในส่วนองค์ประกอบของเจตคตินนั ้ แมคไกวร์ (McGuire, W.J.. 1985: 239) เป็ นอีกบุคคล
หนึ่งที่สําคัญและได้ อธิบายองค์ประกอบของเจตคติว่า มี 3 อย่าง ซึ่งประกอบด้ วย 1) องค์ประกอบ
ความรู้ เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) คือ บุคคลมีความรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็ นประโยชน์หรื อ
โทษ หรื อด้ านดีและเลว ขึ ้นอยู่กบั พื ้นฐานของบุคคลที่ได้ รับความรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สอดคล้ องกับความ
เป็ นจริ งหรื อไม่ความรู้ เชิ งประเมินค่าจึงเป็ นต้ น กํ าเนิ ดของเจตคติของบุคคล 2) องค์ ประกอบด้ า น
ความรู้สกึ (Affective Component) คือ เป็ นความรู้สกึ ของบุคคลเกี่ยวกับ ความชอบ ไม่ชอบ พอใจไม่
พอใจ กับ สิ่ ง ต่า งๆ เมื่ อ บุค คลได้ รั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ห รื อ โทษ หรื อ สิ่ ง ที่ ดี ไ ม่ ดี ข องสิ่ ง ต่า งๆ เหล่า นัน้
ความรู้ สึก ของบุคคลจะเกิ ดขึน้ อัต โนมัติและสอดคล้ อ งกับ ความรู้ เชิ ง ประเมิน ค่า เกี่ ย วกับสิ่ง ต่า งๆ
เหล่านัน้ 3) องค์ประกอบด้ านความพร้ อมกระทําหรื อมุ่งกระทํา (Behavioral Component) คือ การที่
บุคคลมีความพร้ อมในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริ มสิ่งที่บคุ คลเหล่านันชอบ
้
พอใจ และพร้ อมที่จะ
ทําลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังเมื่อมีความรู้ เชิงประเมินค่า และมีความรู้ สกึ
ชอบ หรื อ ไม่ ช อบสิ่ ง ต่ า งๆ ซึ่ง เป็ นความโน้ ม เอี ย งหรื อ ความพร้ อมที่ บุค คลจะแสดงพฤติ ก รรมให้
สอดคล้ องกับความรู้ สกึ องค์ประกอบนี ้เป็ นความรู้ สกึ ภายในจิตใจของบุคคลยังไม่ปรากฏออกมาเป็ น
พฤติกรรม หากจะเกิดเป็ นพฤติกรรมได้ ต้องขึน้ อยู่กับลักษณะของตัวเองและความสามารถในการ
ควบคุมตนเองได้ ตามเจตคติของตน และดวงเดือน พันธุมนาวินและคนอื่นๆ (2531: 126-127) ได้ กล่าว
ไว้ เ ช่ น เดี ย วกั น ว่ า เจตคติ มี อ งค์ ป ระกอบ 3 อย่ า งคื อ 1) ความรู้ สึ ก เชิ ง ประเมิ น ค่ า (Cognitive
Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งว่าดีมีประโยชน์มากน้ อยเพียงใด บุคคล
ส่วนมากมักมีความรู้เชิงประเมินค่าของสิ่งต่างๆ เพียงเล็กน้ อยทําให้ เกิดอคติหรื อความลําเอียงได้ มาก
เนื่องจากองค์ประกอบด้ านความรู้ เชิงประเมินค่าสิ่งหนึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิ่งนัน้
้ ตรงกับ
ฉะนันการเปลี
้
่ยนเจตคติที่สําคัญคือ การปรับองค์ประกอบความรู้ เชิงประเมินค่าในเรื่ องนันให้
ความเป็ นจริ ง โดยการให้ ความรู้ เกี่ยวกับคุณหรื อโทษต่อสิ่งนันเพิ
้ ่มเติมแก่บุคคล 2) ความรู้ สึกพอใจ
(Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่
ความรู้ สกึ พอใจของบุคคลจะเกิดขึ ้นเอง และสอดคล้ องกับความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งนัน้ และ3)
ความพร้ อมกระทํา (Action Tendency Component) หมายถึง การที่บุคคลพร้ อมที่จะช่วยเหลือ
สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ และพร้ อมที่จะทําลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่พอใจ เป็ นองค์ประกอบที่
เกิดขึ ้นภายหลังเมื่อบุคคลมีความรู้ เชิงประเมินค่าและมีความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบสิ่งนันแล้
้ ว มีสิ่งซึ่ง
สอดคล้ องกันและติดตามมา คือ ความพร้ อมที่จะกระทําให้ สอดคล้ องกับความรู้ สึกของตนต่อสิ่งนัน้
ด้ วย เช่นเดียวกับ อรพินทร์ ชูชม (2545: 69-70) ได้ กล่าวไว้ ว่า เจตคติ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) องค์ประกอบด้ านการรู้ คิด (Cognitive Component) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบด้ านความรู้ เชิง
ประเมิ น ค่ า การคิ ด และความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง นั น้ 2) องค์ ป ระกอบด้ านความรู้ สึ ก (Affective
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Component) เป็ นความรู้ สึกหรื อผลการประเมินอารมณ์ เกี่ ยวกับสิ่งนัน้ และ 3) องค์ ประกอบด้ า น
พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็ นแนวโน้ มของการแสดงออกทางพฤติกรรมและการกระทํา
ของบุคคลที่มีตอ่ วัตถุ สิง่ ของ บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ
จากการกล่าวถึงองค์ ประกอบของเจตคติจากนักวิชาการดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า มี
มุมมองเกี่ยวกับเจตคติที่หลากหลาย แตกต่างกันไปบ้ าง แต่มีมมุ มองที่สอดคล้ องกันคือ เจตคติเป็ น
คุณ ลัก ษณะทางจิ ต หรื อ คุณ ลัก ษณะภายในตัว บุค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และพร้ อมที่ จ ะแสดง
้ ามีคณ
ุ หรื อมีโทษ ซึง่ เป็ นการ
พฤติกรรมออกมา ซึง่ ความพร้ อมจะเกิดจาการได้ ความรู้หรื อเรี ยนรู้ สิ่งนันว่
ประเมินค่าสิ่งนัน้ ร่ วมกับการมีความรู้ สึกที่เป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งทังทางบวกและลบ
้
ซึง่ เจตคติ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ านความรู้เชิงประเมิน
้ คณ
ุ หรื อ
ค่า (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ความเชื่อ ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ว่าสิ่งนันมี
มีโทษมากน้ อยเพียงใด เป็ นความรู้หรื อความเชื่อที่ใช้ ประเมินค่าสิ่งนันได้
้ ซึง่ เป็ นต้ นกําเนิดของเจตคติ
ของบุคคล 2) ด้ านความรู้สกึ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึ ชอบไม่ชอบ พอใจไม่พอใจ
ต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ก่ อนที่ บุคคลจะมีความรู้ สึกชอบไม่ชอบสิ่งนัน้ จะต้ องมีความรู้
เกี่ ยวกับคุณหรื อโทษของสิ่งนัน้ ร่ วมกับมีความรู้ ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีด้วย และ 3) ด้ านพฤติกรรม
(Behavioral Component) หมายถึง การที่ บุคคลมีความพร้ อมที่ จะแสดงออกถึงการช่วยเหลือ
สนับสนุน ส่งเสริ มสิง่ ที่บคุ คลชอบ พอใจ และพร้ อมที่จะทําลายหรื อเพิกเฉยต่อสิง่ ที่ไม่ชอบไม่พอใจ เมื่อ
บุคคลมีความรู้ เชิงประเมินค่า และมีความรู้ สึกที่ชอบไม่ชอบสิ่งนัน้ สิ่งที่สอดคล้ องกันและติดตามมา
คือ ความพร้ อมกระทําให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ ของตนต่อสิ่งนัน้ ฉะนันการรายงานถึ
้
งความพร้ อมใน
การปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ จึงเป็ นสิง่ สะท้ อนให้ เข้ าใจเจตคติของบุคคลได้ ด้วย
การพัฒนาและการเปลี่ยนเจตคติ
การพัฒนาลักษณะทางจิตที่นําไปสู่พฤติกรรมที่ดีนนั ้ ตัวแปรด้ านเจตคติเป็ นตัวแปรลักษณะ
ทางจิตที่ถือว่าสําคัญ เนื่องจากตามแนวคิดทฤษฎีเจตคติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อให้ เกิดผลที่ดีของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ดังนันการสร้
้
างโปรแกรม
หรื อกิจกรรมที่จะต้ องเป็ นไปเพื่อสร้ างเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว ได้ มีนกั วิชาการได้ นําเสนอถึง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเจตคติของบุคคล ไว้ ดงั นี ้
แมคไกวร์ (McGuire, W.J.. 1985), ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2531) และจิราภรณ์
ชมบุญ (2555) ได้ อธิ บายถึงองค์ประกอบของเจตคติว่า เจตคติ มีองค์ ประกอบ 3 ประการ คือ
1) องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง การที่บคุ คลมีความรู้ในเรื่ อง
ใดๆ ที่เป็ นประโยชน์หรื อโทษ หรื อด้ านดีและไม่ดี ขึ ้นอยู่กบั ต้ นกําเนิดของการที่บุคคลได้ รับความรู้ ใน
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เรื่ องนันๆ
้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ ความรู้ เชิงประเมินค่าจึงเป็ นต้ นกําเนิดของเจตคติของ
บุคคล 2) องค์ประกอบด้ านความรู้ สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้ สึกชอบไม่ชอบ
ความรู้สกึ ไม่พอใจต่อสิ่งต่างๆ เมื่อบุคคลได้ รับความรู้ ถึงประโยชน์หรื อโทษ สิ่งใดดีไม่ดี ความรู้สกึ ของ
บุคคลจะเกิดขึ ้นอัตโนมัติ และสอดคล้ องกับความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิง่ นันๆ
้ และ 3) องค์ประกอบ
ด้ านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง การที่บคุ คลพร้ อมช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริ ม สิ่ง
ที่ เขาพอใจ พร้ อมที่ จะทํ าลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่ เขาไม่พอใจ จะเกิ ดขึน้ ภายหลังเมื่อมีความรู้ เชิ ง
ประเมินค่า และมีความรู้สกึ ชอบ หรื อไม่ชอบสิ่งนันๆ
้ ซึง่ เป็ นความโน้ มเอียงหรื อความพร้ อมของบุคคล
ที่จะแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความรู้ สึก องค์ประกอบนี ้เป็ นความรู้ สึกภายในจิตใจของบุคคล
ยังไม่ปรากฏออกมาเป็ นพฤติกรรม หากจะเกิดเป็ นพฤติกรรมได้ ต้องขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมหรื อการคงไว้ ซึ่งเจตคติที่เหมาะสมของตน ดังนันในการที
้
่จะพัฒนาหรื อ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลหรื อการคงไว้ ซงึ่ เจตคติที่ดีและเหมาะสมนัน้ มีแนวทางดังนี ้
1. การพัฒนาความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการให้ ข้อความชักจูงทางด้ านคุณหรื อโทษของสิ่งที่
ต้ องการจะเปลี่ยนแปลงเจตคติหรื อทังสองด้
้
าน จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจต่อ
สิ่ง นัน้ และเปลี่ ย นความพร้ อมที่ จ ะกระทํ า ต่อสิ่ง นัน้ ได้ โ ดยทางอ้ อ มด้ ว ย วิธี นี ม้ ี สิ่ง สํา คัญที่ จ ะต้ อ ง
พิจารณา 4 ประการคือ 1) ผู้ชกั จูงควรเป็ นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความรู้ความชํานาญในเรื่ องที่ชกั
จูง มี ความน่าไว้ วางใจ มีชื่อเสียง และน่าดึงดูดใจ 2) เนือ้ หาของสารชักจูงเป็ นข้ อความที่ กล่าวถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดจากการยอมรับการชักจูง หรื อโทษของการที่บคุ คลไม่ปฏิบตั ิตามการชักจูง 3) การชี ้
ประโยชน์ที่ตรงกับความต้ องการของผู้รับ และ 4) กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติในจิตใจของผู้รับ
การพัฒ นาความรู้ เชิ ง ประเมิ น ค่ า นี ้ เป็ นวิ ธี พัฒ นาเจตคติ ที่ นิ ย มมากที่ สุด เพราะสะดวกต่ อ การ
ดําเนินการและเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ และสติปัญญาปานกลางถึงสูง การเปลี่ยนองค์ประกอบแรก
ของเจตคตินี ้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่สองและสามโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเพิ่ม
ความรู้ด้านคุณหรื อโทษของสิ่งนันทั
้ งสองด้
้
าน จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจต่อ
้
่ยนความพร้ อมที่จะกระทําต่อสิง่ นันได้
้ โดยทางอ้ อม
สิง่ นันและเปลี
2. การพัฒนาอารมณ์เพื่อเปลี่ยนเจตคติ เป็ นการเปลี่ยนเจตคติที่องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ
โดยตรง อาจกระทําได้ หลายวิธี และมักจะเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติอยู่เสมออย่างไม่เป็ นระบบระเบียบ
ทําได้ โดยการเสริ มอารมณ์ทางบวกเข้ าไปแทนอารมณ์ทางลบในขณะที่กระทําพฤติกรรม การเชื่อมโยง
สิ่ ง เร้ าจะทํ า ให้ บุค คลมี อ ารมณ์ ดี มี ค วามสุข ความพอใจ ในขณะที่ บุ ค คลกระทํ า พฤติ ก รรมการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ สกึ ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง อาจจะใช้ ได้ ทงในกรณี
ั้
ที่ต้องการจะเปลี่ยนเจตคติของผู้รับไปใน
ทิศทางที่ตรงกันข้ ามกับเจตคติเดิม และในกรณีที่ต้องการเพิ่มปริ มาณความพอใจต่อสิ่งนัน้ ซึง่ มีอยู่ใน

53
ปริ มาณน้ อยมากแต่เดิมให้ มีมากขึ ้น วิธีการพัฒนาอารมณ์เพื่อเปลี่ยนเจตคติอาจใช้ ประกอบกับวิธีการ
พัฒนาความรู้เชิงประเมินค่าได้ เป็ นอย่างดี
3. การให้ กระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ต้องการจะพัฒนา บุคคลจะกระทําพฤติกรรม
ต่างๆ โดยความสมัครใจของตนเอง โดยการอาสาสมัครหรื อยินยอมอย่างจริ งใจมีการขวนขวายศึกษา
หาข้ อดีข้อเสียเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้ วยตนเอง ทําความเข้ าใจกับรายละเอียดในเรื่ องหนึ่งให้ มากกว่าที่
ตนได้ เคยปฏิบตั ิมา และเกิดความกระจ่างในข้ อถกเถียงต่างๆ ในเรื่ องนันด้
้ วยกิจกรรมที่ผ้ รู ับการชักจูง
เกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่นี ้ จะทําให้ เกิดผลในการที่ผ้ รู ับการชักจูงจะชักจูงตนเองให้ เปลี่ยนเจตคติ และใน
บางกิจกรรมจะเป็ นการอภิปรายหรื อแสดงบทบาทร่ วมกับผู้อื่นในกรณีเช่นนี ้ กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลอีกทางหนึ่งด้ วย การชักจูงในกลุ่มจะทําให้ เกิดการประกาศตนในที่
้
่มทําให้ เกิดความสอดคล้ องหรื อ
สาธารณะ การเป็ นตัวแบบและผู้เลียนแบบเพราะความบีบคันของกลุ
เปลี่ยนตามกันเพื่อลดความขัดแย้ งและการคล้ อยตามหรื อเลียนแบบกันด้ วย นอกจากนันวิ
้ ธีการนี ้จะ
ทําให้ เกิดการเปลี่ยนเจตคติที่ให้ ผลคงทน เพราะกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมแสวงหาข้ อดี ข้ อเสียในเรื่ องนัน้
ด้ วยตนเอง ในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ต้องการจะพัฒนานัน้
พฤติกรรมที่ฝึกฝนอาจเป็ นพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับเจตคติเดิมก็ได้ วิธีนี ้จะช่วยเพิ่มความเข้ มข้ นของ
เจตคติในทิศทางเดิมให้ มากยิ่งขึ ้น แต่ในการวิจยั ทางจิตวิทยา เจตคติมกั จะใช้ วิธีการให้ ผ้ รู ับได้ แสดง
บทบาทที่ขดั กับเจตคติเดิมของตนโดยมีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนเจตคติของผู้แสดงบทบาทให้ ไปอยู่ใน
ทิศทางตรงข้ ามกับเจตคติเดิม การเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ กระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ต้องการ
สนับสนุนนัน้ อาจจัดให้ ผ้ รู ับการชักจูงเขียนบทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดต่อหน้ ากลุ่ม ช่วยปิ ดโฆษณา
พูดโต้ วาที เป็ นต้ น
4. วิธีการต้ านทานการเปลี่ยนเจตคติเป็ นวิธีการอนุรักษ์ เจตคติที่เหมาะสมอยู่แล้ ว หรื อได้
เปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมแล้ วของบุคคลให้ อยูท่ นนาน ไม่เปลี่ยนไปทางด้ านที่ไม่ปรารถนา ซึง่ ดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคณะ (2531: 155-158) จิราภรณ์ ชมบุญ (2555) และ แมคไกวร์ (McGuire. W.J..
1969: 263-265) ได้ กล่าวถึงวิธีการป้องกันไว้ 2 ประเภท คือ 1) การฝึ กสนับสนุนและ 2) การสร้ าง
ภูมิค้ มุ กัน โดยการฝึ กสนับสนุนหมายถึง การสร้ างความแข็งแกร่ งและความมัน่ คงให้ แก่เจตคติเดิม ซึง่
อาจทําได้ หลายวิธี เช่น 1) การแสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติม คือ การเพิ่มความรู้ทางด้ านประโยชน์ของเจตคติ
ที่ตนยึดถือให้ มากขึน้ หรื อแผ่ขยายขอบเขตของประโยชน์ ให้ กว้ างเด่นชัดยิ่งกว่าเดิม อาจทําได้ โดย
ตนเองหรื อการรับฟั งความคิดเห็นของคนอื่นที่มีเจตคติเช่นเดียวกับตน 2) การแสดงบทบาทสมมุติ
สนับสนุนเจตคติเดิมของตน การแสดงบทบาทจะช่วยเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ ในเรื่ องนี ้ สร้ างความ
เกี่ยวข้ องระหว่างเจตคติกบั การพูด และการกระทําให้ เกิดความสอดคล้ องและมัน่ คง นอกจากนันทํ
้ าให้
ผู้แสดงปฏิเสธเจตคติเดิมของตนได้ ยาก เพราะได้ เคยเปิ ดเผยให้ ผ้ ูอื่นทราบว่าตนมีเจตคติอย่างไร
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3) การเกาะยึดเจตคตินี ้กับคุณธรรมหรื อค่านิยมอื่น หมายถึง การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติที่
ต้ องอนุรักษ์ กบั พื ้นฐานทางจิตใจทางด้ านอื่นๆ ที่มีความมัน่ คงอยู่แล้ ว ทําให้ เจตคติเหล่านันมั
้ น่ คงขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงอาจทําได้ ยากขึ ้น 2) การสร้ างภูมิค้ มุ กัน สามารถทําได้ 3 ด้ าน คือ 1) นําหลักฐานมา
หักล้ างข้ อโจมตีอย่างอ่อน อาจทําได้ โดยการเตรี ยมหลักฐานมาให้ พิจารณาวิเคราะห์หรื อบอกแหล่งที่
จะไปสอบหาหลักฐานมาเอง เมื่อได้ มาแล้ วจะต้ องฝึ กโต้ แย้ งหักล้ างหลักฐานที่มาจากการโจมตีนนให้
ั้
ได้ อย่างครบถ้ วน การฝึ กโจมตีอย่างอ่อนและการฝึ กปฏิเสธข้ อโจมตีนี ้จะช่วยให้ ผ้ ฝู ึ กได้ เตรี ยมศึกษาหา
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่ องนี ้เพิ่มขึ ้นในโอกาสต่อๆ ไป 2) การเตือนว่าจะถูกชักจูงจะช่วยให้ ผ้ ถู กู ชักจูงไม่
แปลกใจและไม่เผลอตัว และสามารถหาข้ อโต้ แย้ งมาใช้ ป้องกันตนเองได้ 3) การฝึ กลดความน่าเชื่อถือ
ของผู้ที่จะมาชักจูง ทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการชักจูงตระหนักว่า ผู้ที่มาชักจูงให้ เปลี่ยนเจตคติที่น่าปรารถนา เป็ น
ผู้ที่มีลกั ษณะไม่น่าไว้ วางใจ เป็ นผู้มีอคติ มีความรู้ น้อย ไม่น่าชอบพอหรื อดึงดูดใจจึงไม่ควรเห็นด้ วย
ตามการชักจูง สําหรับกระบวนการเปลี่ยนเจตคตินนั ้ จิราภรณ์ ชมบุญ (2555: 66-67) และแมคไกวร์
(McGuire. 1969: 101) ได้ อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5
ขันตอนตามลํ
้
าดับ ดังนี ้
1. ขันสร้
้ างความสนใจ (Attention) การที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลนัน้
ในขันต้
้ นบุคคลจะต้ องยอมให้ ความสนใจและเอาใจใส่รับรู้ข้อความในการชักจูง ถ้ าผู้รับการชักจูงขาด
การเอาใจใส่สิ่งที่ชกั จูง การชักจูงจะถูกจะถูกชะงักงันเสียแต่เริ่ มต้ น ฉะนันการมี
้
สมาธิไม่มีสิ่งรบกวน
จิตใจ ความยินยอมที่จะรับฟั งจึงเป็ นปั จจัยสําคัญของการให้ ความเอาใจใส่ของสารที่ใช้ ชกั จูง รวมถึง
การที่ผ้ ูชักจูงมีความน่าสนใจ และเนือ้ หาของสารชักจูงมีความยากง่ายตรงกับสติปัญญาผู้รับ โดย
ปั จจัยที่จะเรี ยกร้ องความสนใจ ได้ แก่
1.1 สาร (Communication) สารที่ใช้ ในการชักจูงควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ถกู ชักจูง
ได้ แก่ 1) สารที่กล่าวถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการยอมรับการชักจูง 2) สารที่กล่าวถึงโทษของกที่บคุ คล
ไม่ปฏิบตั ติ ามการชักจูง 3) สารที่กล่าวถึงประโยชน์และโทษของการที่บคุ คลปฏิบตั ติ ามการชักจูง
1.2 ผู้สื่อความ (Communicator) ผู้โฆษณาที่มีประสิทธิ ภาพเรี ยกร้ องความสนใจของ
บุคคลจะต้ องมีเสียงดัง มีบคุ ลิกภาพ รูปร่างท่าทางน่าสนใจ และมีความกว้ างขวางคนรู้จกั ดี
2. ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension) ความเข้ าใจจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อบุคคลเอาใจใส่รับ
ฟั งสาร นอกจากนัน้ องค์ประกอบอื่นๆ ที่เข้ ามามีผลต่อความเข้ าใจสารสื่อชักจูง เช่น องค์ประกอบ
เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสื่อควรใช้ ข้อความชักจูงที่ทําให้ ผ้ รู ับเกิดความเข้ าใจได้ ง่าย มีความน่าเชื่อถือ มี
วิธีการชักจูงที่สอดคล้ องกับลักษณะของผู้รับ ไม่เร้ าให้ ผ้ รู ับใช้ กลวิธานในการป้องกันตนเอง และขึ ้นอยู่
กับลักษณะและสภาพทางจิตใจของผู้รับสารด้ วย นอกจากนี ้สารจะต้ องมีการเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน
พอสมควร เนื ้อหาจะต้ องไม่ขดั แย้ งกับเจตคติและความเชื่อเดิมอย่างรุนแรง จะทําให้ ผ้ รู ับต่อต้ านโดยไม่
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รู้ ตวั และมีข้อสรุ ปให้ เข้ าใจประเด็นที่ชกั จูง ให้ เวลาแก่ผ้ รู ับสารทําความเข้ าใจเนื ้อความพอสมควร ให้
โอกาสได้ สอบถามข้ อข้ องใจหรื อให้ ผ้ รู ับมีโอกาสได้ พดู โต้ ตอบกับผู้ชกั จูง การที่จะทําให้ ผ้ รู ับเกิดความ
เข้ าใจอาจทําได้ โดยการอธิ บาย ชี ้แจงให้ เห็นความสําคัญประโยชน์ของเรื่ องที่ชกั จูง ยกตัวอย่างเปิ ด
โอกาสให้ แสดงความคิดเห็น โดยสรุ ปแล้ วความเข้ าใจขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี ้ สารมีลกั ษณะ
เหมาะสมกับผู้อา่ น มีการเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจนสามารถโน้ มน้ าวจิตใจ เข้ าใจง่าย ตรงกับความต้ องการ
ของผู้รับ จะทําให้ สารมีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Triandis. 1971: 159)
3. ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance) เป็ นขันที
้ ่มีความสําคัญและเป็ นจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาเจตคติทัง้ หลาย แม้ ผ้ ูรับสารจะเข้ าใจเนื อ้ ความในสารอย่างชัดเจนว่า แต่ถ้าจะเห็นด้ วยกับ
เนื ้อหาและการชักจูงนัน้ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นอีกหลายประการ เช่น ลักษณะของผู้ทําการชักจูง และ
เนื ้อหาของสารชักจูง นอกจากนี ้สภาพในการชักจูง เช่น การประชุมกลุ่ม หรื อการจัดให้ มีการอภิปราย
กั น ระหว่ า งสมาชิ ก ของกลุ่ ม การแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งพร้ อมเพรี ย งกั น ภายในกลุ่ม หรื อ ต่ อ
สาธารณชน จะช่ว ยให้ บุคคลจดจํ าการเปลี่ยนเจตคติ และผลัก ดัน ให้ เ กิ ดพฤติกรรมตามเจตคติที่
เปลี่ยนไปด้ วย นอกจากนันการแสดงเจตคติ
้
ใหม่ของบุคคลต่อหน้ าคนอื่นจะช่วยผูกมัดเจตคติกบั วาจา
และการกระทําของบุคคลนันอั
้ นจะเป็ นเครื่ องช่วยต้ านทานการเปลี่ยนแปลงเจตคตินนด้
ั ้ วย สาเหตุท่ีทํา
ให้ ผ้ ฟู ั งยอมรับข่าวสาร ได้ แก่ ผู้สื่อความที่มีอํานาจ สามารถให้ คณ
ุ ให้ โทษของการยอมรับ ผู้สื่อความที่
สามารถดึงดูดความสนใจเนื ้อหาของสารสอดคล้ องกับค่านิยมและความคิดของผู้ฟัง
4. การจดจําการเปลี่ยนเจตคติ (Retention) เมื่อเกิดการยอมรับแล้ ว การเปลี่ยนเจตคติจะคง
ั ้ ถ้ าเป็ นเรื่ องราวที่มีความสําคัญ
อยูท่ นทานสักเท่าไหร่ ขึ ้นอยูก่ บั ความจําในเรื่ องราวเกี่ยวกับเจตคตินนๆ
ต่อตัวบุคคล บุคคลจะจําได้ นาน วิธีการสื่อสารที่ดงึ ดูดความสนใจแก่ผ้ รู ับ และการเสนอสารนันบ่
้ อยๆ
จะช่วยทําให้ ความจําในเนื ้อหานันๆ
้ ติดทนนาน
5. การกระทําตามการชักจูง (Action) เป็ นกระบวนการขันสุ
้ ดท้ ายของการเปลี่ยนเจตคติ คือ
การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคตินนๆ
ั ้ บุคคลที่จะกระทําตามการชักจูง นอกจากจะมีเจต
คติที่เหมาะสมแล้ วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะสนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทําตามเจตคติ เช่น ปั จจัยด้ านจิต
ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะมุง่ อนาคต ความสามารถควบคุมตนเอง และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การเปลี่ยนเจตคติจากขันความสนใจ
้
ความเข้ าใจ ถึงขันการเห็
้
นด้ วยเป็ นการเปลี่ยนแปลง
เจตคติในระดับจิตใจของผู้รับ ส่วนขันความจํ
้
าและการกระทําเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ
132-147) ได้ ก ล่า วไว้ ว่า การพัฒ นา
สํา หรั บ ดวงเดือน พัน ธุ น าวิน และคณะ (2531:
เปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลสามารถทําได้ ดงั นี ้
1. การพัฒนาความรู้เชิงประเมินค่า การกระทําได้ โดยให้ ข้อมูลทังด้
้ านคุณประโยชน์และโทษ
ของสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนเจตคติทงั ้ 2 ด้ าน เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ พอใจ หรื อไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ โดยมีสิ่งที่
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ต้ องคํานึงถึง 4 ประการ คือ 1) ผู้ชกั จูงต้ องมีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ ความชํานาญในเรื่ องนัน้ ผู้ให้
คําแนะนํามาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน 2) เนื ้อหาต้ องบอกถึงประโยชน์ของการปฏิบตั ิและโทษของการไม่
ปฏิบตั ิ 3) ควรชี ้แนะประโยชน์ที่ตรงกับความต้ องการของผู้รับ และ 4) ต้ องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในจิตใจของผู้รับ ด้ วยกิจกรรมการทําตาม เช่น เลียนแบบคนที่นบั ถือ การอภิปรายกลุม่ เพื่อเสนอ
ความคิดเห็นและหาข้ อสรุ ปจากสมาชิกในกลุ่ม ใช้ สื่อหรื อสารต่างๆ โน้ มน้ าวให้ คนอื่นเปลี่ยนความคิด
เห็นตามไปด้ วย
2. การพัฒนาอารมณ์เพื่อเปลี่ยนเจตคติ ให้ ความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งอาจทํา
ได้ โดยสร้ างอารมณ์ ทางบวกเข้ าแทนอารมณ์ ทางลบขณะที่กระทําพฤติกรรม เชื่ อมโยงสิ่งเร้ าทําให้
บุคคลมีความดี ความสุข ความพอใจขณะกระทําพฤติกรรม
3. การกระทําพฤติกรรมตามเจตคติที่ต้องการพัฒนา ต้ องเป็ นพฤติกรรมที่เกิ ดจากความ
สมัครใจ อาสาสมัคร หรื อยินยอมทํา กิจกรรมที่ลงมือกระทําผู้ปฏิบตั ิต้องรู้ถึงผลของการเปลี่ยนเจตคติ
ด้ วยกิจกรรมการอภิปราย การแสดงบทบาทที่ขดั กับบทบาทเดิมเพื่อให้ มีเจตคติที่เกิดขึ ้นตรงกันข้ าม
เจตคติเดิม หรื ออาจจัดกิจกรรมการเขียนบทความ พูดชักจูงเพื่อน พูดต่อหน้ ากลุม่ ช่วยปิ ดโฆษณาหรื อ
พูดโต้ วาที เป็ นต้ น
การวัดเจตคติ
เจตคติ เป็ นลักษณะทางจิตที่ไม่สามารถสังเกตเห็นหรื อวัดได้ โดยตรง แต่อาจสังเกตจากการ
กระทําหรื อคําบอกเล่าของบุคคลที่ถูกศึกษา มีนักวิชาการหลายท่านเช่น วิลเลียม และรามิลลา
(William, D.C.; & Radmila, P.. 2008), ชาร์ ล ; บารี่ และนอร์ แมน (Charles A.K.; Barry. E.C.&
Norman. M.,1969) , บารี่ (Barry. E.C.,1970), งามตา วนินทานนท์ (2535) และจุฬาภรณ์ โสตะ
(2554) ได้ กล่าวถึงการวัดเจตคติไว้ ซึ่งมีหลายวิธี ในที่นี ้ขอกล่าวถึง 2 วิธีที่ใช้ บ่อย คือ 1) การรายงาน
ตนเอง (self-report measures) เป็ นการวัดที่มีลกั ษณะแบบสองทิศทาง เช่น ดีหรื อเลว เห็นด้ วยหรื อไม่
เห็นด้ วย ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ เป็ นต้ น ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน คือ
1) การวัดเจตคติโดยใช้ วิธีลิเคิร์ต (Method of summated ratings) เป็ นวิธีการที่สร้ างขึ ้นโดย Renis
Likertโดยการสร้ างข้ อความ (Attitude Statements) ขึ ้นหลายๆ ข้ อความให้ ครอบคลุมหัวข้ อที่จะวัด
โดยมีข้อความให้ เลือกตอบเป็ นระดับ จํานวนระดับขึ ้นอยูก่ บั นักวิจยั และข้ อคําถามที่สร้ างขึ ้น เช่น 1) ไม่
เห็นด้ วยมากที่สดุ 2) ไม่เห็นด้ วยมาก 3) ไม่เห็นด้ วยเล็กน้ อย 4) เห็นด้ วยเล็กน้ อย 5) เห็นด้ วยมาก 6)
เห็นด้ วยมากที่สดุ การให้ คะแนนขึ ้นอยู่กบั ชนิดของข้ อความว่าเป็ นทางบวกหรื อทางลบ อาจให้ คะแนน
ตังแต่
้ 1-5 หรื อ จาก 1-6 การตีความหมายไม่แตกต่างกัน 2) การวัดเจตคติโดยวิธีวดั กายจิตไปพร้ อม
กัน (The psychophysical approach) หรื อเรี ยกว่า การวัดเจตคติโดยใช้ ช่วงปรากฏการณ์ เท่ากัน
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(Equal appearing intervals) สร้ างขึ ้นโดยเทอร์ สโตน มีขนตอนในการสร้
ั้
าง คือ ขันแรกต้
้
องทําการ
สร้ างข้ อ ความที่ แ ทนความรู้ สึก ของกลุ่ม บุค คลให้ ไ ด้ ข้ อ ความมากที่ สุด เท่ า ที่ จ ะมากได้ เพื่ อ นํ า ไป
พิจารณาให้ ความเห็นต่อข้ อความที่สร้ างขึ ้นมา โดยเรี ยงลําดับการเห็นด้ วยมากที่สดุ ไปจนถึงไม่เห็น
ด้ วยมากที่ สุด 3) การวัดเจตคติโดยการวิเคราะห์ สเกล (Scalogram analysis) เป็ นวิธีการของ
Guttmanเป็ นการอธิบายถึงกระบวนการในการประเมินผลกลุ่มของข้ อความกลุ่มหนึ่ง ว่าเป็ นไปตาม
ข้ อจํากัดหรื อครบถ้ วนตามลักษณะที่ถกู ต้ อง ตามความคิดของ Guttmanเชื่อว่าในสเกลสําหรับวัดเจต
อกข้ อความจํานวนเล้ กน้ อย(4-6 ข้ อความ) โดยเลือกจากข้ อความหลายๆ ข้ อความ ซึง่ เป็ น
คตินนควรเลื
ั้
ตัวแทนของประชากรทังหมด
้
และ 4) การวัดเจตคติโดยวิธีแบบนัยจําแนก (The semanticdifferential)
สร้ างโดย Osgood ซึง่ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดหรื อความเชื่อ เป็ นการศึกษาถึงความหมายต่างๆ
ตามความคิดเห็นของกลุม่ ที่ศกึ ษา โดยทัว่ ไปวิธีนี ้จะประกอบด้ วยข้ อความให้ เลือก 7 ข้ อ ซึง่ ทําให้ กลุ่ม
บุค คลที่ ศึก ษาประเมิ น ค่า เกี่ ย วกับสิ่ ง หนึ่ง สิ่ ง ใด สเกลนี ใ้ ห้ ผ้ ูต อบประเมิน ค่า มากน้ อ ย เช่ น ดี -เลว
สะอาด-สกปรก หวาน-เปรี ย้ ว เล็ก-ใหญ่ ช้ า-เร็ ว เป็ นต้ น โดยการประเมินจะใช้ คําซึ่งตรงกันข้ ามดัง
ตัวอย่างที่กล่าวมาและมีลําดับของความมากน้ อยจากด้ านหนึ่งไปสูอ่ ีกด้ านหนึ่งทังหมด
้
7 อันดับ ฯลฯ
และ 2) การวัดเจตคติโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมภายนอก (Observation of overt behavior) เป็ นการ
สังเกตพฤติกรรมหรื อการกระทําที่แสดงออกมาให้ สงั เกตเห็นได้ รับรู้ได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรม
การเปลี่ยนเจตคติ ถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะก่อให้ เกิดพฤติกรรมในทางบวกหรื อทางลบ ซึ่ง
จากการประมวลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนเจตคตินนั ้ ส่วนใหญ่ทําการเปลี่ยนเจตคติเพื่อส่งผล
ให้ เกิดพฤติกรรมในทางบวก และวิธีการที่ใช้ ในการเปลี่ยนเจตคติมีหลายวิธี ได้ แก่
การใช้ ส่ ือสารชักจูงเช่นงานวิจยั ของ พรรณอุษา อนันต์พินิจวัฒนา (2539) ได้ ทําการวิจยั
เรื่ อง ผลของการสื่อสารชักจูงต่อเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา พรรณอุษาคิดว่า
นักเรี ยนที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรี ยนจะให้ ความสนใจต่อการเรี ยนและเอาใจใส่ต่อการ
เรี ย มีความมุ่งมัน่ ค้ นคว้ าเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ได้ ทําการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 3 ระดับตาม
้ ระดับนี ้ถูกสุม่ ให้ เข้ ากลุม่ ทดลอง และกลุม่
ความวิตกกังวลคือระดับสูง ปานกลางและตํ่า นักเรี ยนทัง3
ควบคุมอย่างละเท่าๆ กัน กลุม่ ละ 60 คน โดยที่กลุม่ ทดลองจะได้ รับสารชักจูงเจตคติวิชาคณิตศาสตร์
และกลุม่ ควบคุม ให้ ค้นคว้ าในห้ องสมุด หลังจากนันทํ
้ าการเปลี่ยนเจตคติในกลุม่ ทดลอง ผลการศึกษา
พบว่านักเรี ยนที่มีความวิตกกังวลต่อวิชาคณิตศาสตร์ สงู มีเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ สงู กว่านักเรี ยนที่มี
ความวิตกกังวลต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตํ่า และในกลุ่มที่ได้ รับการสื่อสารชักจูงเจตคติวิชาคณิตศาสตร์
นักเรี ยนที่ มีความวิตกกังวลสูงมีเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนที่มีความวิตกกังวลตํ่า และ
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งานวิจัยของสมาน คุณประโยชน์ (2535) ได้ ทําการวิจัยเรื่ อง ผลของการใช้ สารชักจูงในการยอมรับ
นวัตกรรมทางการศึกษาของครู คณิตศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ปั ญหาการวิจัยนีค้ ือ ครู ไม่เห็น
ความสําคัญ ไม่ยอมรับนวัตกรรมซึง่ เป็ นชุดการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และมีการนําไปใช้ น้อย
ทําให้ ผลการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนไม่ได้ ตามเกณฑ์ จึงได้ ทําการเปลี่ยนเจตคติโดยการชัก
จูงให้ ครูทราบถึงประโยชน์เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการใช้ ชดุ การเรี ยนการสอน เพิ่มพฤติกรรมการการ
ใช้ ชดุ การเรี ยนการสอนมากขึ ้น เพื่อให้ ครูมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพครูกบั การยอมรับนวัตกรรม และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ กบั การยอมรับนวัตกรรม เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีตวั แปรอิสระที่
ถูกจัดกระทํา ได้ แก่ การให้ สารชักจูงให้ ยอมรับนวัตกรรม แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ให้ และไม่ให้ สาร
ชักจูง ส่วนตัวแปรอิสระที่เป็ นพฤติกรรมการใช้ นวัตกรรมมาแต่เดิม แบ่งเป็ น 2 ระดับเช่นเดียวกัน คือ ใช้
น้ อย และไม่ใช้ เลย สารควบคุมในที่นี ้ คือ บทความการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง เพื่อเลื่อนขันที
้ ่สงู ขึ ้น ผลการศึกษาพบว่า การใช้ สารในการชัก
จูงในการยอมรับนวัตกรรมทําให้ เพิ่มความตังใจที
้ ่จะใช้ นวัตกรรมสูงขึ ้น โดยครูที่ได้ รับสารชักจูง มีความ
ตังใจที
้ ่จะใช้ นวัตกรรมสูงกว่าครู ที่ไม่ได้ รับสารชักจูงเฉพาะครู ที่มีความพร้ อมทางจิตมาก หรื อมีเจตคติ
คติที่ดีต่ออาชีพครู มาก ที่อยู่ในโรงเรี ยนนอกโครงการร่ วมพัฒนาการใช้ หลักสูตร และครู ที่มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพครู มากแต่อายุน้อยในโรงเรี ยนขนาดกลาง การใช้ สารชักจูงในครูที่มีการใช้ นวัตกรรมการเรี ยน
การสอนแต่เดิมบ้ างนัน้ จะเร้ าให้ มีความตังใจที
้ ่จะใช้ นวัตกรรมสูงขึ ้น
การอบรม เช่น การศึก ษาของ อ้ อ มเดือ น สดมณี และคณะ (2548) ได้ ทํ า การวิ จัย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลในการอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมประหยัดนํ ้าและไฟฟ้าของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา ซึ่ง เป็ นการเปลี่ ยนเจตคติต่อการประหยัดนํ า้ และไฟฟ้ าของนัก เรี ยน ด้ ว ยการ
ฝึ กอบรมเจตคติต่อการประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่
ได้ รับการฝึ กอบรมเจตคติตอ่ การประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า อีกกลุม่ คือ กลุม่ ควบคุม เป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมเจตคติต่อการประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า ในการเสริ มสร้ างเจตคติในงานวิจยั นี ้ใช้ แนวคิดของแมค
ไกวร์ (McQuire. 1969) อ้ อมเดือน และคณะทําการเปลี่ยนโดยการให้ ฝึกสนับสนุนวิธีการเกาะยึดเจต
คติกบั ค่านิยมอันที่มีความมัน่ คง ใช้ ความเชื่อในตน ซึ่งเป็ นจิตลักษณะเดิมที่อยู่ในตัวนักเรี ยนอยู่แล้ ว
โดยผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ เด่นชัดขึ ้น และใช้ การสร้ างภูมิค้ มุ กันโดยวิธีการฝึ กโจมตีอย่างอ่อน
โดยให้ นักเรี ยนแสดงเหตุผลที่ว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วยกับบทความที่แจกให้ จากนัน้ ผู้วิจัยทําการ
ทดสอบความแตกต่างของสองกลุม่ พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการฝึ กอบรมแล้ ว 1 เดือน มีคะแนนเจตคติ
ต่อการประหยัดนํ ้าและไฟฟ้า สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการฝึ ก
และการให้ ความรู้ ได้ มีผ้ ทู ําการศึกษาเพื่อเปลี่ยนเจตคติโดยการให้ ความรู้ ดังนี ้ การศึกษา
ของ ซามีร่า และคณะ (Samira Beiranvand, et al.,2015) ได้ ทําการศึกษาเพื่อเปลี่ยนเจตคติของ
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ผู้ป่วยเบาหวาน โดยการให้ โปรแกรมการเรี ยนรู้ แบ่งกลุม่ การทดลองออกเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ควบคุม
เป็ นกลุ่มที่ได้ รับการดูแลทั่วไปตามปกติ และกลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ ได้ แก่
ได้ รับแผ่นพับ สอน บรรยาย การอภิปรายถามตอบ ดูการนําเสนอ สาธิตและฝึ กทักษะ และการศึกษา
ของ ทิเทียน และคณะ (Titien Siwi Hartayu, et al.,2012) ได้ ทําการเปลี่ยนเจตคติของผู้ป่วยเบาหวาน
ในการดูแลตนเอง โดยการให้ การเรี ยนรู้ ด้ วยวิธี CBIA (Community Based Interactive Approach)
ซึง่ เป็ นการให้ การเรี ยนรู้ ที่ครอบคลุมทังผู
้ ้ ป่วย ครอบครัว เพื่อน ผู้ดแู ล เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ นสองกลุ่มด้ วยกัน คือ กลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ รับการให้ ความรู้
ด้ วยวิธี CBIA และกลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ได้ รับการให้ ความรู้ ด้วยวิธี CBIA ได้ แก่ (1) แผ่นพับการ
แนะนํ า กิ จ กรรม ต่า งๆ (2) แผ่ น พับ ที่ ร ะบุป ระเด็ น ต่า งๆ ของโรคเบาหวาน (3) แผ่ น พับ เกี่ ย วกับ
โรคเบาหวาน (4) แผ่นพับเกี่ยวกับรู ปแบบชีวิตด้ านสุขภาพ (5) แผ่นพับเกี่ยวกับการออกกําลังกาย (6)
แผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลเท้ า และ (7) โปรแกรมด้ านโภชนาการ ซึง่ เป็ นแผ่นพับที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการด้ านโรคเบาหวานและวิถีชีวิตด้ านสุขภาพของประชาชนที่เป็ นโรคเบาหวาน และการศึกษาของ
ฟลาเวีย และคณะ (Flavia Fernanda Luchetti Rodrigues, et al.,2009) ได้ ทําการเปลี่ยนเจตคติโดย
การให้ โปรแกรมการให้ ความรู้เรื่ องโรคเบาหวาน เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาที่ทําการเปลี่ยน
เจตคติในผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจ คือ เอลี่ และคณะ (Ali Navadian, et al.,2015) ทําการเปลี่ยนเจตคติ
โดยการให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรงพยาบาลที่มีผ้ ปู ่ วย
เป็ นโรคหัวใจ ซึง่ ผลที่ได้ พบว่าเจตคติมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ เมื่อทดสอบความแตกต่างของทังสองกลุ
้
่ม
แล้ ว คะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการประมวลงานวิจยั ดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าเจตคติเป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ บุคคลเกิด
ความอยากแสดงพฤติกรรมไปในทางบวกหรื อทางลบ นักวิชาการส่วนใหญ่จึงได้ ทําการพัฒนาหรื อ
เปลี่ยนแปลงทังเจตคติ
้
และพฤติกรรม เพื่อให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมตามความสามารถของตนเองได้ ซึง่
จากการวิ จัย ต่า งๆ ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ นการศึก ษาพัฒ นาเจตคติ ห รื อ การเปลี่ ย นเจตคติเ พื่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมทางบวกหรื อพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
ปั ญหาการวิจยั แต่จะเห็นว่าแนวคิดหลักที่ผ้ วู ิจยั หลายๆ ท่านนํามาใช้ ในการเปลี่ยนเจตคตินนส่
ั ้ วนมาก
จะนําแนวคิดของแมคไกวร์ (McQuire. 1969) มาเป็ นกรอบในการศึกษา โดยที่แมคไกวร์ เชื่อว่าคนเรา
จะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานันจะต้
้ องมีเจตคติตอ่ การกระทํานันก่
้ อนบุคคลจึงจะแสดงพฤติกรรมได้
ซึ่งในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้ ดีขึ ้น จึงทํา
การพัฒนาหรื อเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยใช้ กรอบแนวคิดของแมคไกวร์ (McQuire) มาเป็ นกรอบในการดําเนินการ ถึงแม้ ว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้
ข้ อค้ นพบในระยะแรกไม่ได้ ไม่ได้ กล่าวถึงตัวแปรเกี่ยวกับเจตคติก็ตาม แต่ผ้ วู ิจยั มีความเชื่อว่าการจะทํา
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ให้ ผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ดีขึน้ นัน้ จะต้ องทํ าให้ ผ้ ูป่วยเกิ ดความอยาก
กระทําพฤติกรรมก่อนจึงจําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเองด้ วยจึงจะทําให้ การพัฒนา
พฤติกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น

4. แนวคิดความซึมเศร้ า
ความหมายของความซึมเศ้ รา
Beck (1967) ให้ ความหมายความซึมเศร้ าว่า เป็ นภาวะที่แสดงถึงความเบี่ยงเบนทาง
อารมณ์ ความคิด แรงจูง ใจ ร่ า งกายและพฤติกรรม เนื่ องจากบุคคลมี ความคิดด้ า นลบต่อตนเอง
สิ่ง แวดล้ อ มและอนาคต ทํ า ให้ บุค คลแสดงออกโดยการตํา หนิ แ ละลงโทษตัวเอง มองตนเองว่า ไร้
ประสิทธิภาพ ไม่มีคณ
ุ ค่าเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ สิ ้นหวัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
และมีพฤติกรรมแยกตัวจากสถานการณ์ตา่ งๆ มีสมั พันธภาพกับผู้อื่นน้ อยลง ภาวะซึมเศร้ าเป็ นสภาวะ
ที่พบได้ ทวั่ ไปทางจิตเวช หน้ าที่การงาน การอยู่ในสังคมถูกจํากัดบางครัง้ อาจรุนแรงและเป็ นอยู่นาน มี
ผลต่อชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละสัมพันธภาพ
ลักษณะของความซึมเศร้ า
ลักษณะสําคัญ คือ มีอารมณ์ซมึ เศร้ า (Dysphonic mood) และความรู้สกึ เบื่อหน่าย ไม่สนุก
(Loss of interest or pleasure) ยังมีอาการอื่นๆ อีก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกาย ความคิด เศร้ า
หมอง จิตใจหดหู่ เคลื่อนไหวช้ า นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ เบื่ออาหาร หมดเรี่ ยวแรงผอมลงและนํ ้าหนัก
ลด ไม่มีอารมณ์ทางเพศ เป็ นต้ น ผลทางสังคมกลายเป็ นคนแยกตัว เงียบขรึม สมรรถภาพการเรี ยนหรื อ
ทํ างานลดลง โดยมี อาการอื่นร่ วมได้ ดังนี ้ อาการทางกาย เช่น ทานไม่ได้ นอนไม่หลับ นํา้ หนักลด
อ่อนเพลียหมดแรง ปากแห้ ง ท้ องผูก ปวดตามร่ างกาย เป็ นต้ น วัยหนุ่มสาวอาจทานได้ มาก นอนมาก
ซึง่ เป็ นอาการไม่เป็ นไปตามรู ปแบบ atypical พฤติกรรมคําพูด (Psycomotor) ผู้ป่วยอายุน้อยอาจมี
อาการเซื่องซึม เชื่องช้ า (retardation) เหม่อลอย คิดช้ า พูดช้ า เคลื่อนไหวช้ า พูดเสียงเบา ไม่อยากพบ
หน้ าหรื อพูดคุยกับใคร ผู้ป่วยสูงอายุมกั มีอาการหลงลืมง่าย หรื อซึมเศร้ าแบบกระวนกระวาย (Agitate
depression) มีอาการนัง่ ไม่ติด ต้ องเดินไปเดินมารู้ สกึ ทรมานใจอย่างมาก ความคิดกังวล (Cognitive)
คิดเรื่ องร้ ายๆ มองโลกในด้ านลบ ขสดสมาธิ ขาดความมัน่ ใจ กังวลต่างๆ นาๆ ตัดสินใจอะไรไม่ได้ แม้
เรื่ องเล็กน้ อย บางคนมีอาการตกใจ ท้ อแท้ ท้ อถอย รู้ สึกตนเองไว้ ค่า หนทางตัน ไม่มีทางออก ไม่เห็น
ทางแก้ ปัญหา ทังที
้ ่ความจริ งไม่มีปัญหาแต่ผ้ ปู ่ วยคิดไปเอง ทําให้ คิดค่าตัวตาย (ดวงใจ กสานติกุล.
2542; พิมพนิต คอนดี. 2558)
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เกณฑ์ การวินิจฉัยความซึมเศร้ า
American psychology associated (2005) กล่าวถึงความซึมเศ้ ราตามเกณฑ์วินิจฉัยแยก
โรคทางจิตเวชของสมาคมแพทย์อเมริ กา ฉบับที่ 4 (Diagnostic and Statistical Manaul of Mental
Disorder, Fourth Edition, Text Revision: DSM-IV-TR) ว่าผู้ที่เป็ นโรคซึมเศร้ าต้ องมีอาการอย่างน้ อย
5 อาการหรื อมากกว่า ได้ แก่ 1) มีอารมณซึมเศร้ า 2) ความสนใจหรื อความสุขในกิจกรรมต่างๆ ลดลง
อย่างมาก 3) นํ ้าหนักลดลงโดยมิได้ เกิดจากการคุมอาหารหรื อนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้นอย่างมาก 4) นอนไม่หลับ
หรื อนอนหลับมากกว่าปกติมาก 5) มีอาการกระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรื อทํากิจกรรมต่างๆ เชื่อช้ าลง
มาก 6) อ่ อ นเพลี ย หรื อ ไร้ เรี่ ย วแรง 7) รู้ สึก ตนไร้ ค่ า หรื อ รู้ สึก ผิ ด อย่ า งไม่ เ หมาะสม 8) สมาธิ ห รื อ
ความสามารถในการคิดอ่านลดลง ตัดสินใจอะไรไม่ได้ และ 9) คิดถึงเรื่ องการตายอย่างสมํ่าเสมอหรื อ
คิดอยากตายอยูต่ ลอด
สาเหตุของความซึมเศร้ า
มีหลายประการ ขึ ้นอยูก่ บั แนวคิดทางทฤษฎี ที่นํามาใช้ ในการพิจารณาสาเหตุซงึ่ แตกต่างกัน
ไป เช่น ทฤษฎีชีวภาพ (Biochemical theory of depression) อธิบายว่าภาวะซึมเศร้ าเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงชี วเคมีของสมอง ได้ แก่ ความผิดปกติของสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ความ
ผิดปกติของฮอร์ โมนต่อมไร้ ท่อ (Neuroendocrine) และความผิดปกติทางสรี รวิทยาระบบประสาท
(Neurophysiology) สาเหตุจากปั ญหาในจิตใจ (Intrapsychic models) มีการอธิบายโดยใช้ จิตวิทยา
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory of depression) อธิบายว่า ภาวะซึมเศร้ าเป็ นอารมณ์ผสมผสาน
้ ความรู้ สึกกลัว เกลียด โกรธ ละอาย และความรู้ ผิด โดยที่ความรู้ สึก
ของความรู้ สึกหลายอย่าง ตังแต่
โกรธเป็ นอารมณ์พื ้นฐาน (Primitive) และสาเหตุทางพฤติกรรม (Behavior models) ได้ อธิบายไว้ ว่า
ภาวะซึมเศร้ าเกิดจากภาวะท้ อแท้ ทอดอาลัย (Learned helpless) หมดกําลังใจ และหมดความ
กระตือรื อร้ น เนื่องจากประสบแต่ความล้ มเหลวและผิดหวังครัง้ แล้ วครัง้ เล่า (พิมพนิต คอนดี. 2558:
63)
สํ า หรั บ งานวิ จัย นี ก้ ล่า วถึ ง สาเหตุที่ เ กิ ด จากสภาวะทางจิ ต ที่ มี ค วามคิ ด แง่ ล บ และจาก
งานวิจยั ของเบ็ค (Beck. 1967) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้ าเกิดจากความบิดเบือนของกระบวนการคิดที่
เป็ นเหตุผล มีความนึกคิดในเชิงลบ มองเหตุการณ์ชีวิตในแง่ร้ายไปหมด ทําให้ สภาพจิตใจท้ อแท้ หมด
หวัง บุคคลคิดอย่างไรก็ร้ ูสกึ อย่างนัน้ คือมองตนเอง มองสังคม และมองอนาคตในแง่ลบ ดังนี ้
1. มองตนเองไร้ คา่ ไร้ สมรรถภาพ ไร้ ความภาคภูมิใจหรื อไร้ ซงึ่ ทุกสิง่
2. มองโลกหรื อสังคมในแง่ร้าย เห็นแต่สิ่งไม่ดีในสังคม สิ่งแวดล้ อม รู้ สกึ ถูกกดดันบีบบังคับ
และถูกคาดหวังเรี ยกร้ องจากสังคมมากจนรู้สกึ ท้ อแม้ หมดกําลังใจ
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3. มองอนาคตว่ามีแต่ความยากลําบาก ล้ มเหลว และหนทางตัน หมดทางแก้ ไข ซึง่ นําไปสู่
การพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา หรื อความทุกข์ทรมาน
รูปแบบภาวะทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้ า
รูปแบบทางอารมณ์มีดงั นี ้ (พิมพนิต คอนดี. 2558; อ้ างอิงจาก Annette, L. Staton. 2006)
ระยะที่ 1 Shock and Denial เป็ นระยะแรกและคงอยู่นานประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน
หลังจากเป็ นโรค เป็ นระยะไม่ยอมรับความจริ งและปฏิเสธเพื่อลดความกลัว เช่น ไม่ยอมรับการรักษา
ต่อต้ าน ไม่ยอมปรับปรุงตน
ระยะที่ 2 Anger อาจเกิดขึ ้นพร้ อมระยะแรกหรื อตามหลังได้ เป็ นเหมือนตัวเองถูกบังคับ มี
การทบทวนอดีตตนเองและไม่พบความผิดปกติทําให้ น้อยใจ ขมขื่น และคิดว่าตนเองไม่ได้ รับความ
ยุตธิ รรม
ระยะที่ 3 Bargaining เป็ นระยะต่อรอง ยอมรับการเจ็บป่ วย แต่ตอ่ รองการรักษาซึง่ อาจเป็ น
กับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หรื อตามความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วิถีชีวิตของแต่ละคน
ระยะที่ 4 Depression ระยะนี ้อาจคงอยูช่ วั่ คราวหรื อตลอดการดําเนินชีวิตของโรคหรื อตลอด
ชี วิต ของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะยอมรั บ ว่า การเจ็ บ ป่ วยหรื อความพิ ก ารเกิ ดขึน้ จริ ง รู้ สึก น้ อยเนื อ้ ตํ่ า ใจใน
โชคชะตาของตนเอง เกิดการแยกตัว (Withdraw) และโกรธเกลียดตนเอง (Internalized hostility) ซึง่
ความจริ ง ซึมเศร้ า เกิ ดขึน้ เมื่ อรู้ ว่า หมดทางช่ว ยเหลือและทํ า ให้ สูญเสีย ความนับถื อตนเอง (SelfEsteem) ซึง่ จะแสดงออกมาเป็ นความรู้สกึ หมดหวัง เสียใจ ท้ อแท้ ไม่สนใจใคร รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นภาระ
ต่อผู้อื่นหรื อตนเองไม่มีประโยชน์ บางครัง้ อาจแยกตัวเก็บกดมาเป็ นความโกรธต่อโชคชะตา บางครัง้
คิดถึงเรื่ องความตาย
ระยะที่ 5 Acceptance เป็ นระยะสุดท้ ายเป็ นการยอมรับความจริ งด้ วยอารมณ์สงบไม่ทรุ นทุ
รายอสามารถปรับตัวและวิถีชีวิตให้ เข้ ากับสภาพในขณะนันได้
้ พฤติกรรมของผู้ป่วยในขณะนี ้อาจพึ่ง
ตัวเองและต้ องพึง่ ผู้อื่นบ้ าง เริ่ มที่มองหาผู้ที่มีอาการเช่นเดียวกับตน เพื่อที่จะได้ พดู คุยกัน การพึง่ ตนเอง
ก็คือ การที่จะรับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง ช่วงนี ้อาจเกิดขึ ้นช้ ามากหลังการเจ็บป่ วยเป็ นปี ก็ได้
ระยะต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอาจเรี ยงหรื อไม่เรี ยงตามลําดับก็ได้ เช่นผู้ป่วยอาจจะซึมเศร้ าก่อนหรื อ
หลังการยอมรั บ การวินิจฉัยก็ได้ ทุกระยะล้ วนสร้ างความกังวลใจให้ ผ้ ูป่วย ซึ่งอาจมีหรื อไม่มีภาวะ
ซึมเศร้ าร่ วมด้ วยก็ได้ ขึน้ อยู่กับสภาวะทางอารมณ์ ของผู้ป่วยแต่ละราย ในขัน้ ตอนกระบวนการทาง
อารมณ์ ที่ผ้ ปู ่ วยต้ องเผชิญนี ้จะมีภาวะอารมณ์ในทางลบประกอบด้ วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นความเครี ยด
ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้ า ดังนันการดู
้
แลช่วยเหลือทางด้ านจิตใจ จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญและจําเป็ น
อย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยที่จะประคับประคองทางความรู้ สกึ นึกคิดและอารมณ์ให้ ผ่านพ้ นช่วงที่เป็ นวิกฤต
ของชีวิตนี ้ไปได้
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แบบการประเมินความซึมเศร้ ามีใช้ กนั อย่างมากมาย ซึง่ แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ดังนี ้
1. การประเมินโดยใช้ วิธีการสังเกต ซึง่ มีมากมายหลายชนิด เช่น แบบประเมินความซึมเศร้ า
ของแฮมิลตัน (Hamilton Rating Scale for Deoression: HRSD) หรื อ แบบประเมินของ BechRafaellsemMalancholia Scale พัฒนามาจากแบบประเมินของ Hamilton เป็ นต้ น
2. การประเมินภาวะซึมเศร้ าโดยการให้ ผ้ ปู ่ วยประเมินตนเองซึง่ นิยมนํามาใช้ อย่างแพร่หลาย
ในการพัฒนางานบริ การและงานวิจยั เนื่องจากประหยัดเวลาในการเก็บข้ อมูลและสามารถเก็บข้ อมูล
ซํ ้าได้ ซึ่งมีตวั อย่างมากมาย เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของ จุง (Zung Self-Rating Depress
Scale: Zung-SDS) และ แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าของเบ็ค (Beck Depression Inventory: BDI)
เป็ นต้ น ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นะแบบประเมินของเบ็คมาใช้ ประกอบด้ วยคําถาม 21 ข้ อ เป็ นคําถาม
เกี่ยวกับอาการทางด้ านจิตใจ 15 ข้ อ และอาการทางด้ านร่างกาย 6 ข้ อ สร้ างขึ ้นปี 1961 แบบประเมินนี ้
มีความเที่ยงตรงเท่ากับ .86 โดยแบ่งระดับภาวะซึมเศร้ าออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
0-9 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ าระดับปกติ (Normail range)
10-15 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ าระดับน้ อย (Minimal dpression)
16-19 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ าระดับปานกลาง (Mild-moderate depression)
20-29 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ าระดับมาก (Moderate-severe depression)
30-63 คะแนน มีภาวะซึมเศร้ าระดับรุนแรง (Severe-depression)
ประเภทของความซึมเศร้ า
ความซึมเศร้ านัน้ มีหลายประเภท ทําให้ ผ้ ปู ่ วยซึมเศร้ าแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป
อารมณ์ที่หลากหลายของความซึมเศร้ า ได้ แก่
1. ความซึมเศร้ าแบบเม้ จอร์ ดีเพรสชัน่ (Major Depression) ผู้ที่มีความซึมเศร้ าชนิดนี ้ จะมี
ความผิดปกติที่มีอารมณ์ซมึ เศร้ านานกว่า 2 สัปดาห์ จะมีอาการสลดอย่างมาก จนไม่มีความสนใจใน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยทําให้ กลับมามีความสุขสดชื่นเหมือนเดิม มีอาการซึมเศร้ าเกือบตลอดเวลาหรื อ
ตลอดเวลา ร่ วมกับอาการอย่างอื่น เช่น มีความรู้ สึกเบื่อหรื อหมดความสนใจในเรื่ องต่างๆ เบื่ออาหาร
(หรื อในบางคนอาจรับประทานอาหารได้ มากขึ ้น) นอนไม่หลับ อ่อนเพลียไม่มีเรี่ ยวแรง ไม่มีสมาธิ รู้สกึ
้
่ มรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยไม่ให้ อารมณ์ ซึมเศร้ านี ้มีความ
ไม่มีค่า และมีความคิดค่าตัวตายดังนันควรเริ
รุนแรงขึ ้น อีกทังลดความเสี
้
่ยงต่อการฆ่าตัวตายอีกด้ วย
2. ความซึมเศร้ าแบบดิสทีเมีย (Dysthymia Depression) หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า โรคซึมเศร้ า
เรื อ้ รัง ผู้ที่มีความซึมเศร้ าชนิดนี ้ จะมีอาการรุนแรงน้ อยกว่าชนิดแรก แต่เป็ นอย่างต่อเนื่องนานกว่า นัน่
คือ จะมีอาการอย่างน้ อย 2 ปี แต่มกั จะนานกว่า 5 ปี อาการไม่รุนแรงถึงขนาดทําอะไรไม่ได้ เนื่องจากผู้
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ที่มีอาการจะมีอารมณ์ ผิดปกติสลับไปด้ วย ในผู้ที่มีความซึมเศร้ าเรื อ้ รังนันจะมี
้
อารมณ์ ซึมเศร้ า รู้ สึก
สูญเสียความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามปกติ และมีอาการอื่นๆ เช่น นอนไม่หลับ หรื อหลับมาก
เกินไป รู้ สึกไม่พอใจในตนเอง รู้ สึกว่าตนเองไม่ประสบความสําเร็ จ พลังงานลดลง มองโลกในแง่ร้าย
ขาดสมาธิ หลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับผู้อื่น โดยมีอาการเช่นนี ้เป็ นเวลาเกือบทุกวันจนดูเหมือนเป็ น
สิ่งธรรมดา ซึ่ง แตกต่างจากภาวะซึมเศร้ ารุ น แรงตรงที่ ยังสามารถทํ าหน้ าที่ ต่างๆ ได้ ตามปกติ แต่
สามารถเปลี่ยนเป็ นภาวะซึมเศร้ ารุนแรงได้
3. ความซึมเศร้ าแบบไบโพลาร์ ดิสออร์ เดอร์ (Bipolar disorder) ผู้ที่มีความซึมเศร้ าชนิดนี ้
บางรายจะมีอารมณ์ เซ็ง ซึมเศร้ าสลับกับอาการลิงโลด โดยเป็ นอารมณ์ ที่ต่างกัน หรื อต่างขัวกั
้ น โดย
อารมณ์ซึมเศร้ าชนิดนี ้จะมีผลต่อการตัดสินใจและมักก่อให้ เกิดปั ญหา เช่น การใช้ จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรื อ
ตัดสินใจผิดๆ และอาจมีความคิดฆ่าตัวตายในช่วงที่มีอาการซึมเศร้ าได้
จากประเภทของความซึมเศร้ าดังกล่าว เมื่อนํามาพิจารณาร่ วมกับผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
สามารถอธิ บ ายได้ ว่า ผู้ป่วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสเป็ นความซึม เศร้ าได้ ทัง้ ชนิ ดรุ น แรง และชนิ ด เรื อ้ รั ง
กล่าวคือ ในความซึมเศร้ าชนิดรุนแรง สามารถพบได้ ในผู้ป่วยที่อยู่ในระยะของโรคที่มีอาการรุ นแรงเช่น
การเป็ นแผลเจ็บตามร่ างกาย การมีต่มุ นํ ้า การรักษา ซึ่งเป็ นระยะที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับความทุกข์ทรมานที่สดุ
ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ สําหรับความซึมเศร้ าชนิดเรื อ้ รังส่วนใหญ่จะพบในระยะที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสมีอาการของโรคที่สงบแล้ วสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ ทํางานได้ ตามปกติ
ผลกระทบของความซึมเศร้ า
ความซึมเศร้ าเป็ นภาวะที่สามารถทําให้ เกิดอันตรายต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ส่งผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณหรื ออาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ หากมีความรุนแรง แบ่งได้ เป็ น
ผลกระทบทางตรง ได้ แก่ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหาต่างๆ ลดลง ไม่สามารถเผชิ ญ
ปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้ มีพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
เช่น การดื่มสุรา ผลกระทบทางอ้ อม ได้ แก่ ทําให้ ขาดสารอาหาร ส่งผลให้ เกิ ดภาวะซึมเศร้ ารุ นแรง
ตามมา และคนที่มีภาวะวึมเศร้ าความตื่นตัวจะลดลง สนใจสิ่งแวดล้ อมลดลง ทําให้ ตดั สินใจช้ ากว่า
ปกติ ขาดแรงจูงใจ ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย ทังยั
้ งมีสภาพร่ างกายที่ทรุ ดโทรม เนื่องจากมีอาการอื่น
ร่ ว มด้ ว ย เช่ น เบื่ อ อาหาร นอนไม่ห ลับ ร่ า งกายอ่อนเพลีย เหนื่ อยล้ า ตามมา ผลกระทบทางอ้ อ ม
แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ต่อตนเองเช่น คิดต่อตนเองในแง่ลบ ทําให้ เหนื่อยง่าย ท้ อแท้ ขาดความมัน่ ใจ
ต่อครอบครัว เช่น ถูกตัดขาดจากครอบครัว ไร้ ญาติขาดมิตร ต่อสังคม เช่น สังคมไม่ยอมรับ ไม่มีโอกาส
ในการทํางาน ปรับตัวกับสิง่ แวดล้ อมไม่ทนั (สุมณฑา น้ อยบุญเติม. 2556: 26-28)
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ตาราง 1 แสดงการเปรี ยบเทียบอาการซึมเศร้ าที่พบในผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสกับทฤษฎี
อาการที่พบในผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
ชีวิตซึมเศร้ าซึมเศร้ าเลย
เบื่อๆ ไม่อยากรักษา
หมดอะไรตายอยาก ห่อเหี่ยว หมดกําลังใจ
รู้สกึ ท้ อแท้ ไม่อยากทําอะไร ไม่ส้ ตู อ่

นอนไม่หลับ
รู้สกึ แบบไม่อยากอยูแ่ ล้ ว อยากฆ่าตัวตายเลย
เคยคิดอยากจะฆ่าตัวตาย ไม่อยากมีชีวิต

อาการตามทฤษฎี
อารมณ์ซมึ เศร้ า
เบื่อหน่าย
หดหู่
ท้ อแท้ หมดหวัง สิ ้นหวัง
เคลื่อนไหวช้ า
เซื่องซึม
เบื่ออาหาร
นํ ้าหนักลด
นอนไม่หลับ
ทําร้ ายตัวเอง หรื อฆ่าตัวตาย

จากตาราง 1 เป็ นการเปรี ยบเทียบอาการที่พบจากการศึกษาในผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสใน
ระยะที่ 1 เทียบกับอาการของภาวะซึมเศร้ าตามแนวคิดทฤษฎี จะเห็นได้ ว่า อาการที่พบในผู้ป่วยที่
ผู้วิจยั นิยามเป็ นความท้ อแท้ สิ ้นหวังมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกันและเป็ นส่วนหนึ่งของความซึมเศร้ า ใน
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั จึงได้ นิยามลักษณะทางจิตเหล่านี ้เป็ นตัวแปรความซึมเศร้ าในงานวิจยั

5. กลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Personal growth group
And Buddhist counseling)
5.1 ความเป็ นมา
แนวคิดของกลุม่ จิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธเริ่ มต้ นจากโสรี ช์โพธิแก้ ว ซึง่ เกิด
จากการสังเคราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการทางจิตวิทยาจากประสบการณ์ การศึกษาและ
ปฏิบตั ิการกลุ่มมาเป็ นระยะยาวนานมากกว่า 40 ปี โดยมีพื ้นฐานทางจิตวิทยาภายใต้ กรอบความรู้
แนวทฤษฎีของนักจิตวิทยาตะวันตก ปรัชญาจิตวิทยาตะวันออก และพุทธธรรม (ธีรวรรณ ธีระพงษ์ .
2549) โดยมีจดุ มุง่ หมาย ดังนี ้
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1. การยกระดับคุณภาพจิตใจ (Personal Growth) ส่งเสริ มความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคล
ซึง่ หมายถึงสภาวะจิตใจที่ผอ่ งใส เบิกบาน เปิ ดกว้ าง เป็ นอิสระ ยอมรับโดยไม่พยายามฝื นหรื อบังคับให้
สิง่ รอบตัวเป็ นไปตามใจตน
2. การแก้ ปัญหาที่ค้างคาในใจ (Problem Solving) เปรี ยบได้ กบั การหาทางออกให้ กบั บุคคล
ทําให้ บุคคลไปสู่สภาวะสงบและเข้ าใจ เป็ นการหาทางออกของปั ญหาที่สอดคล้ องกลมกลืน หรื อเป็ น
หลักการเคลื่อนย้ ายบุคคลที่มีมิจฉาทิฎฐิ ไปสูก่ ารมีสมั มาทิฎฐิ และทําให้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมี
ความสุข
้
ในการดําเนินกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้ ผสมผสานมิติทงสองนี
ั้
ให้ เป็ นหนึ่งเดียวกันบนพื ้นฐานความคิดของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทําให้ บคุ คลสามารถดําเนิน
ชีวิตอยู่กบั ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างกลมกลืน ซึง่ ปรากฏการณ์ตา่ งๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสัจ
ธรรมของโลก สอดคล้ อ งกับ หลัก ธรรมชาติ แ ห่ ง การเกื อ้ กูล ซึ่ง กัน และกัน ของสรรพสิ่ ง การเข้ า ใจ
ธรรมชาติทําให้ เราสามารถอยู่กบั ธรรมชาติได้ และมีความเข้ าใจในปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่ผ่านเข้ ามาใน
ชีวิตด้ วยใจที่ไม่ถกู บีบคันจากสั
้
จธรรม ไม่เกิดความปั่ นป่ วน และความทุกข์ใจใดๆ หลักธรรมนี ้เองที่ถกู
นํามาใช้ เป็ นแนวทางการทํากลุ่มที่ครอบคลุมแนวคิดอื่นๆ ทัง้ หมดได้ อย่างสมบูรณ์ (โสรี ช์ โพธิ แก้ ว.
2553)
นักจิตวิทยาในกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธได้ นําหลัก
พุทธธรรมมาใช้ เป็ นฐานของกระบวนการ เพื่อให้ บคุ คลที่หลงอยู่ในความมืดไปสูค่ วามสว่างจากอวิชชา
ไปสูว่ ิชชา จากมิจฉาทิฎฐิ ไปสูส่ มั มาทิฏฐิ จากความรุ่ มร้ อนไปสูค่ วามสงบเย็นจากความไม่เป็ นระเบียบ
ไปสูค่ วามเป็ นระเบียบ ในมุมที่กว้ างและลุม่ ลึกมากขึ ้นได้ โดยพุทธธรรมชี ้ให้ เห็นว่า ทุกคนมีปัญหาต่างๆ
ที่มาจากรากเหง้ าเดียวกัน ได้ แก่ อวิชชา และมีหนทางในการดับทุกข์ ได้ แก่ การคลาย ให้ หลุดออกจาก
การอวิชชา จนกล่าวได้ ว่ากระบวนกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีโจทย์ หรื อ
ปั ญหาและแนวทางการจัดการปั ญหาเป็ นแนวทางเดียวกันที่ครอบคลุม จนกล่าวได้ ว่า “One Problem
One Solution” กล่าวคือการคลายความทุกข์ให้ หายไปนัน้ มนุษย์ทกุ คนมีแนวทางเดียวกัน คือ การ
จัดการภายในใจ ซึง่ จะนําไปสูภ่ าวะที่ความทุกข์ลดลงหรื อหายไป วิชชาสัมมาทิฎฐิ สงบ และความเป็ น
ระเบียบเมื่อจิตใจผ่อนคลายแล้ ว ปั ญหาจะดีขึ ้นโดยอัตโนมัติ (โสรี ช์ โพธิแก้ ว. 2544) อีกทังหลั
้ กพุทธ
ธรรมยังเป็ นหลักที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ได้ ทกุ ช่วงเวลา เป็ นความจริ งอันเป็ นสากล ไม่ว่า
จะเริ่ มต้ นศึกษาจากหลักธรรมใดก็สามารถเชื่อมโยงไปสูห่ ลักธรรมอื่นๆ ได้ ทงหมด
ั้
เพราะทุกหลักธรรม
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ธรรมะตามธรรมชาติถูกแบ่งออกเป็ นเรื่ องราวต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน แต่ธรรมะทัง้ หลายที่
้ ธรรมะหลักๆ หลายอย่างซ่อน
พระพุทธเจ้ าทรงตรัสนันก็
้ มีความทับซ้ อนกันอยู่ เช่น หลักอริ ยสัจ 4 นันมี

67
อยู่ เช่น มรรค 8 ปฏิจจสมุปบาท อิทปั ปั จยตาซึง่ กระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธนีม้ ีหลักธรรม 5 อย่างที่ต้องทําความเข้ าใจและศึกษาให้ ชัดเจนเพื่อใช้ เป็ นแนว
ทางการดําเนินงานกับบุคคลที่หลงอยู่ในอวิชชา และสะท้ อนความเป็ นจริ งแห่งสรรพสิ่งได้ อย่างไม่มีข้อ
สงสัย ซึง่ ได้ แก่ อริ ยสัจ4 มรรค8อิทปั ปั จจยตาปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ์ มีรายละเอียดดังนี ้ซึง่ ใน
งานวิจยั นี ้ได้ นําเอาหลักธรรมที่เป็ น อริ ยสัจ 4 มาใช้ ในการทํากลุ่มพัฒนาในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
อริยสัจ 4 เป็ นหลักธรรมสําคัญที่ครอบคลุมการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นหลักความ
จริ ง ตามธรรมชาติ ที่ นํ า มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒ นาชี วิ ต อย่ า งมี เ หตุ ผ ล โดยอริ ย สัจ 4
ประกอบด้ วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรคพระธรรมปิ ฏก (ยุวดี เมืองไทย. 2551)
1. ทุกข์ หมายถึง (สภาวะแห่งความทุกข์ ทนได้ ยาก) สภาวะธรรมดาที่เกิดขึ ้นเมื่อเผชิญกับ
ความไม่เที่ยง การไม่สามารถยึดสิง่ ต่างๆ ไว้ ได้ หรื ออยากให้ เป็ นไปตามที่ใจตนต้ องการ และความทุกข์
สามารถเกิดขึ ้นในทุกขณะ
2. สมุทยั หมายถึง (เหตุแห่งทุกข์) สาเหตุท่ีทําให้ ทุกข์เกิดขึ ้น ได้ แก่ ความอยากของตนเอง
เป็ นที่ตงั ้ ทําให้ เกิดความคับข้ องใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ ้นจะเป็ นแบบไหน แต่ความ
ทุกข์ยอ่ มมีที่มาเดียวกัน ได้ แก่ ความต้ องการหรื อความคาดหวังที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงและทุก
สิ่งที่ไม่ไม่เป็ นอย่างที่ใจต้ องการ ดังนันเมื
้ ่อรู้ทกุ ข์และสาเหตุแห่งทุกข์แล้ ว ก็จะไปสู่การละและกําจัดได้
ในที่สดุ
3. นิโรธ หมายถึง ภาวะที่หมดปั ญหา เป็ นภาวะที่เกิดหลังจากที่กําจัดความอยาก (ความดับ
ทุกข์) ของตนเล้ วเป็ นภาวะที่จิตใจเบาสบายไม่มีสงิ่ ใดมาทําให้ ขนุ่ มัว หรื ออาจเรี ยกสันๆ
้ ว่านิพพาน
4. มรรค หมายถึง เป็ นทางสายกลาง เพื่อกําจัดสาเหตุแห่งปั ญหา (ทางแห่งความดับทุกข์)
เพื่อไปสูน่ ิโรธซึง่ มีแปดองค์ประกอบที่นําไปสูก่ ารดําเนินชีวิตที่ถกู ต้ องดีงาม เช่นมีความคิด ค่านิยม
ความเชื่อที่ดีงาม สอดคล้ องกับความเป็ นจริง และการพูด การกระทําที่ดี สุจริต ไม่เบียดเบียน มีความ
สร้ างสรรค์ เป็ นต้ น นักจิตวิทยาในกระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธจําเป็ นต้ องเข้ าใจในอริยสัจ 4 นี ้ เพื่อนําแนวทางไปแก้ โจทย์ปัญหาที่อยูใ่ นจิตใจของคนที่มีความ
ทุกข์ในใจได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืน มีรายละเอียด ดังนี ้
4. 1 มรรค 8(มัชฌิมาปฏิปทา, อริยมรรค, อัฏฐังคิกมรรค)
เป็ นความจริ งอันประเสริ ฐ เป็ นทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิที่เป็ นทางเดินสายกลาง เป็ นคําสอนในการปฏิบตั ิที่จะพาไปสู่การดับไม่เหลือทุกข์ ประกอบไป
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดําริ ชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี ้ยงชีพ
ชอบ) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตังจิ
้ ตมัน่ ชอบ)
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(ป.อ. ปยุตฺโต. 2546) เมื่อนํามรรค 8 มาย่อลงกลายเป็ นไตรสิกขาจะสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
1) หมวดปั ญญา ได้ แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
2) หมวดศีล คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
3) หมวดสมาธิ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
โดยกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธจะนํา
หลักธรรมจากไตรสิกขามาใช้ เพื่อเดินเคียงข้ างเพื่อนมนุษย์ ให้ ออกจากอวิชชาไปสู่วิชชา และทําให้
บุคคลเกิดความงอกงามในตน
4.2 สัมมาทิฏฐิ ในมรรค
เป็ นหัวใจสําคัญในกระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ได้ แก่ 1) ปรโตโฆษะ แปลว่า เสียงที่ดี เป็ นเสียงจากภายนอกที่
ทําให้ บุคคลเกิดความเข้ าใจโลก ชีวิต และสิ่งแวดล้ อมรอบตัวอย่างถูกต้ องและลึกซึ ้ง หรื ออีกนัยหนึ่ง
หมายถึงกัลยาณมิตร ซึง่ ในกระบวนการกลุม่ แนวนี ้ ได้ แก่ ผู้นํากลุม่ ซึง่ จะอยู่ในฐานะมิตรที่ดีที่จะทําให้
สมาชิ กในกลุ่มเกิ ดความศรั ทธา และ 2) โยนิ โสมนสิก าร แปลว่า การทํ า ในใจให้ แยบคาย การใช้
ความคิดถูกวิธี การรู้จกั คิด เป็ นปั จจัยภายในของบุคคล การที่บคุ คลจะเกิด สัมมาทิฏฐิ ในกระบวนการ
กลุ่ม นัน้ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะต้ อ งมี เ สี ย งที่ ดี จ ากกัล ยาณมิ ต รเท่ า นัน้ หากแต่จ ะต้ อ งมี ก ารคิ ด พิ จ ารณา
ใคร่ครวญและเข้ าใจสิง่ ต่างๆ ด้ วยปั ญญาของตนด้ วย
5.2 กระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
กระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อสมาชิกกลุ่ม
ได้ เปิ ดเผยเรื่ องราวที่ทุกข์ใจภายในกลุ่ม ซึ่งผู้นํากลุ่มจําเป็ นต้ องรับฟั งด้ วยใจที่สงบ นอบน้ อม เข้ าใจ
โดยใช้ อริ ยสัจ 4 เป็ นแผนที่นําทาง เพื่อทําให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและความ
ทุกข์ใจที่สมาชิกกําลังเผชิญอยู่ โดยแบ่งกระบวนการเป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ รู ปแบบที่ม่งุ เน้ นบุคคล
(Individual focus process) และรูปแบบที่มงุ่ เน้ นกลุม่ (Group focus process)
รูปแบบที่ม่ ุงเน้ นบุคคล (Individual focus process)
1. Tuning in คือ การเชื่อมตนของผู้ให้ บริ การเข้ ากับโลกของผู้รับบริ การหรื อที่เรี ยกว่า
“สมานัตตตา” ผู้ให้ บริ การเปิ ดใจรับรู้เรื่ องราวและภาวะทุกข์ร้อนใจของผู้รับบริ การได้ อย่างเข้ าใจลึกซึ ้ง
และชัดเจนแจ่มแจ้ ง เมื่อเชื่อมตนเข้ ากับผู้รับบริ การไปเรื่ อยๆ ผู้รับบริ การจะเล่าเรื่ องของเขาลึกลงไป
เรื่ อยๆ เช่นกัน การจะทําเช่นนี ้ได้ ผู้ให้ บริ การต้ องมีใจที่โล่ง ว่าง สะอาด และนิ่ง และอาศัยการฝึ กฝน
ทักษะ บ่มเพาะประสบการณ์อย่างเข้ มข้ นผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
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2. Identify Split คือ การค้ นหาปมประเด็นแห่งความทุกข์ใจของผู้รับบริการ ซึง่ เป็ นความไม่
ลงรอยระหว่างความเชื่อ ความปรารถนาของตนกับความเป็ นจริ ง จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้ให้ บริการที่จะต้ อง
ใช้ การมองปั ญหาของผู้รับบริ การอย่างชัดเจน มีสติ สงบ อาศัยไตรสิกขา และจิตใจที่ออ่ นโยน เข้ าใจ
และยอมรับผู้ให้ บริ การอย่างไม่เกี่ยงงอน เป็ นเพื่อนร่วมทางเดินที่ดีไปกับผู้รับบริการ เพื่อที่จะสามารถ
น้ อมนําและชี ้รอยแยกให้ ผ้ รู ับบริการได้ เห็น ตระหนักรู้ และเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง
3. Realization คือ ภาวะที่ผ้ ใู ห้ บริการอาศัยกระบวนการแห่งปั ญญา เมื่อผู้ให้ บริการเห็นปม
แห่งความทุกข์นนๆ
ั ้ แล้ ว จึงอาศัยความเข้ าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ ้ง พาผู้รับบริการออกจากความยึด
มัน่ ถือมัน่ (อวิชชา) มาสูค่ วามจริง (สัมมาทิฏฐิ ) เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการเกิดปั ญญาที่มนั่ คงขึ ้น มีความ
เข้ มแข็งแห่งสติและสมาธิเพิม่ มากขึ ้น จนฟื น้ มาอยูก่ บั ความเป็ นจริ งได้ อย่างอิ่มเอิบ
รูปแบบทังสามด้
้
านนี ้เป็ นรูปแบบที่มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการเกิดคุณลักษณะ 8 ประการ
ได้ แก่
1. Awareness คือ เกิดการตระหนักรู้ในสิง่ ที่ตนกําลังเผชิญอยู่
2. Exploration คือ ได้ สํารวจตนเองทังในแง่
้
ของอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเอง กับความเป็ น
จริงที่เกิดขึ ้น
3. Examination คือ ได้ ตรวจสอบความคิด ความรู้สกึ และการกระทําของตนเองถึงสิง่ ที่
เผชิญอยูต่ ามความเป็ นจริง
4. Correction คือ ได้ ใคร่ครวญสิง่ ที่ผา่ นมา ยอมรับ และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขตนเอง
5. Development คือ ได้ ตระหนักรู้ในด้ านการพัฒนาตนเองไปในทางที่สร้ างสรรค์และงอก
งามให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
6. Realization คือ ได้ เกิดกระบวนการทางปั ญญา เกิดความเข้ าใจชีวิตและโลกตามความ
เป็ นจริ ง สามารถยอมรับและอยูก่ บั ความเป็ นจริ งได้ อย่างอิ่มเอิบ
รูปแบบที่ม่ ุงเน้ นกลุ่ม (Group focus process)
ในกระบวนการสัมพันธภาพของกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธนัน้ เป็ น
กลุ่มที่เล็กๆ ที่มีแต่ความไว้ วางใจ แห่งมิตรภาพ แห่งความอบอุ่น แห่งการเยียวยา แห่งกําลังใจ แห่ง
พลังชีวิตของคนจํานวนเล็กๆ ที่จะมาช่วยเปิ ดโลกของกันและกันให้ กว้ างยิ่งขึ ้น และช่วยเติมพลังใจที่
ยิ่งใหญ่ให้ แก่กัน เพื่อร่ วมกันพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้ าใจโลก ชีวิต และความงอกงามแห่งตน และ
เพื่อเอื ้อให้ กลุม่ ดําเนินไปได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้นํากลุม่ จะอาศัยหลักดังต่อไปนี ้
1. Facilitate disclosure คือ การเอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มได้ บอกเล่าหรื อเปิ ดเผยเรื่ องราว
ประสบการณ์ และความรู้ สึกของตนให้ ได้ รับรู้ ภายใต้ บรรยากาศของการเชื ้อเชิญอันอบอุ่น เป็ นมิตร
และไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
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2. Facilitate interaction คือ เอื ้อให้ สมาชิกในกลุม่ เกิดปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน ด้ วยการแบ่งปั น
ประสบการณ์ แ ละความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ม ผ่ า น
ประสบการณ์ที่ได้ นํามาแบ่งปั นกันและกันในกลุม่
3. Facilitate growth คือ นําเรื่ องราวหรื อประสบการณ์ ของสมาชิกในกลุ่มเอื ้อให้ เกิดมี
คุณค่าทางจิตใจ เกิดความชื่นบาน อิ่มเอม ปี ติ อันเป็ นการเอื ้อให้ พวกสมาชิกกลุ่มเติบโตและงอกงาม
ตามวิถีของตน
4. Facilitate counseling คือ เอื ้อให้ สมาชิกกลุ่มได้ นําเรื่ องราวที่สมาชิกรู้ สึกทุกข์ใจ ไม่
สบายใจมาให้ เพื่อนสมาชิกร่วมกันแบ่งปั น แลกเปลี่ยน ให้ กําลังใจ สร้ างพลังใจ คลี่คลายใจจนสามารถ
ตระหนักชัดในแนวทางการจัดการแก้ ไขด้ วยความเข้ าใจและตรงตามความเป็ นจริง
ในมิตขิ องกลุม่ ผู้นํากลุม่ จะอาศัยหลักอริยสัจ 4 เพื่อถ่ายทอดความเข้ าใจในโลกและชีวิตเพื่อ
เปิ ดประตูให้ สมาชิกเกิดปั ญญาด้ วยการนําเสนอหลักความจริ งเพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้ และพิจารณา
ร่ วมกัน เพื่อจุดประกายให้ สมาชิกได้ ใส่ใจและเข้ าใจในสาระของชีวิต ของการดํารงอยู่ตามธรรมชาติ
ของสัมพันธภาพและของสรรพสิ่ง โดยผู้นํากลุ่มจะเป็ นผู้ที่เอื ้ออํานวยให้ สมาชิกได้ มีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน
ในแนวทางที่สง่ เสริ มปั ญญาให้ กนั และกัน และติดตามสมาชิกด้ วยการสังเกต การฟั ง การถามถึงความ
เข้ าใจของสมาชิกและเป็ นการเชื ้อเชิญให้ สมาชิกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ และนําตนเข้ าเชื่อมกับ
โลกของสมาชิกเพื่อที่จะรับรู้ โลกทังหมดของสมาชิ
้
กได้ อย่างชัดเจน (สมานัตตตา) ตลอดกระบวนการ
เพื่อรับรู้ ถึงกระแสความเคลื่อนไหวของสมาชิกกลุ่มและประสานให้ สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้ าใจใน
หลักธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อค่อยๆ ยกระดับความเข้ าใจให้ สมาชิกได้ เข้ ากับกระแสชีวิตของสมาชิก
กลุ่ม ผสมผสานเป็ นเนื ้อเดียวกันกับชีวิตประจําวันของสมาชิกกลุ่มในแต่ละขณะให้ ได้ รวมถึงเอื ้อให้
สมาชิกได้ นําเรื่ องราวต่างๆ ที่สมาชิกกลุ่มได้ ประสบพบแล้ วทําให้ สมาชิกกลุ่มมีความทุกข์มาวิเคราะห์
ใคร่ครวญ และร่วมกันคลี่คลาย
ผู้นํากลุ่มจะอาศัยการรับรู้ ที่ชัดเจนที่ประกอบด้ วยศีล สมาธิ และปั ญญามองทะลุถึงโจทย์
แห่งความทุกข์ที่ซอ่ นอยูท่ ี่เป็ นความไม่ลงรอยกันระหว่างความเชื่อ ความปรารถนาของตนกับความเป็ น
จริงที่ปรากฏอยู่ แล้ วค่อยๆ พาออกด้ วยหลักสัมมาทิฏฐิ จนความทุกข์นนจางหายไป
ั้
แล้ วเปิ ดเนื ้อที่ใหม่
ให้ ได้ อยูก่ บั ความเป็ นจริ งอย่างสบายใจ
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ภาพประกอบ 2 ภาพสรุปฐานคิด บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษา กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในใจของผู้รับการปรึกษา
ที่มา: โสรี ช์ โพธิแก้ ว (2553ก.: 63)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นํากระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
ในแบบที่ม่งุ เน้ นกลุ่มเป็ นฐาน เป็ นกลุ่มที่เล็กๆ ที่มีแต่ความไว้ วางใจ แห่งมิตรภาพ แห่งความอบอุ่น
แห่งการเยียวยา แห่งกําลังใจ แห่งพลังชีวิตของคนจํานวนเล็กๆ ที่จะมาช่วยเปิ ดโลกของกันและกันให้
กว้ างยิ่งขึ ้น และช่วยเติมพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ แก่กนั เพื่อร่ วมกันพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้ าใจโลก ชีวิต
และความงอกงามแห่งตน
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
จากการศึกษาที่ผ่านมา มีการนํากระบวนกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุท ธ มาใช้ ใ นการพัฒ นาทัง้ บุค คลทั่ว ไปและบุค คลที่ มี ภ าวะเจ็ บ ป่ วย แบ่ง เป็ นสองส่ว น ได้ แ ก่ 1)
การศึกษาเชิงทดลองอย่างเช่นงานวิจยั ของ ครรชิต แสนอุบล (2553) ได้ นํากระบวนการกลุม่ พัฒนาตน
และการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมาพัฒนาอุเบกขาและปั ญญากับนิสิตมหาวิทยาลัย เป็ น
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การศึกษาเชิงทดลอง แบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มได้ รับโปรแกรมและกลุ่มควบคุมเป็ นกลุ่มที่
ไม่ได้ รับโปรแกรม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ มีคะแนนอุเบกขาและปั ญญาสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ และยัง มี ก ารศึก ษาของพิ ม พนิ ต คอนดี (2558) เป็ นการศึก ษาเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาการยอมรั บและภาวะซึมเศร้ าของคนที่ เป็ นมะเร็ ง โดยใช้ กลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ ซึง่ เป็ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาใกล้ เคียงกับงานของผู้วิจยั ครัง้ นี ้ ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
ทดลองกลุ่มควบคุมที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนนปั ญญา คะแนนการยอมรับ และคะแนนภาวะซึมเศร้ า
แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีคะแนนแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมันยั
สําคัญทางสถิติเช่นกัน และงานวิจยั ของเพริ ศพรรณ แดนศิลป์ (2550) ได้ ใช้ กระบวนการกลุ่มพัฒนา
ตนและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาแนวพุท ธที่ มี ต่อ ปั ญ ญาในภาวะความสัม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงและการ
เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า หลังทดลองกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และหลังทดลองมีคะแนนปั ญญาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 2)
การศึกษาเชิงคุณภาพ เช่นการศึกษาของ สุภาพร ประดับสมุทร(2552) การใช้ กลุ่มพัฒนาตนและการ
ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมาพัฒนาให้ เกิดปั ญญา 3 ส่วนคือ 1) แสดงการเกิดขึ ้นของปั ญญามี
ขันตอนต่
้
อเนื่อง มี 2 ช่วงหลัก ได้ แก่ ฝ่ ายทุกข์ คือการรู้ ทกุ ข์ รู้ โทษของทุกข์ และการอยากกําจัดทุกข์
การกําหนดรู้ สาเหตุของทุกข์ด้วยการตระหนักรู้ ในระดับเหตุผล และฝ่ ายพ้ นทุกข์ ประกอบด้ วย 1) จุด
เริ่ มของปั ญญา มี 2 ลักษณะคือ เกิดเอง กับการตระหนักรู้สาเหตุแห่งทุกข์ 2) ปั ญญา มี 2 ลักษณะคือ
แบบฉับพลันและค่อยๆ มา ผลให้ ละต้ นเหตุของทุกข์ อยู่กลมกลืนกับความเป็ นจริ งได้ 2) ลักษณะการ
แสดงออกมาของปั ญญาที่เกิดขึ ้น มี 3 ลักษณะ คือ ปั ญญารู้ เท่าทันความทุกข์ และเหตุของทุกข์
ปั ญญาในการละสาเหตุของทุกข์และอยู่กับความจริ ง และใจที่เป็ นอิสระจากการบีบคัน้ 3) แสดงถึง
ปั จจัยที่เอือ้ ต่อการเกิดปั ญญา ประกอบด้ วย นักจิตวิทยา เพื่อน สิ่งแวดล้ อม ครอบครัว และปั จจัย
ภายใน ได้ แ ก่ การพิ จ ารณาด้ ว ยใจอัน สงบนิ่ ง ของผู้รั บ การปรึ ก ษา และการศึก ษาของมัณ ฑนา
วรนิมมานนท์ (2558) เกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจด้ วยกลุ่มพัฒนาตนและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธในผู้ป่วยมะเร็ง เป็ นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความทุกข์ทางใจ
ผลพบว่าได้ ประเด็นประสบการณ์ความทุกข์ 5 ประเด็น ดังนี ้ คือ มุมมองต่อโรคมะเร็ ง ความทุกข์จาก
โรคมะเร็ ง การจัดการความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็ง ปั จจัยสนับสนุนในการต่อสู้กบั โรคมะเร็ ง และบทเรี ยน
จากโรคมะเร็ ง ส่วนกระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 3 ขันตอน
้
ตือ1)
ภาวะบีบคันทางใจ
้
2) การพิจารณาความทุกข์ และ 3) ใจที่คลี่คลายทุกข์
จากการประมวลงานวิจยั จะเห็นว่า กระบวนการกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธ สามารถพัฒนาความทุกข์ในใจของบุคคลได้ ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ผู้วิจยั จึงได้ นํากระบวนการ
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กลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมาใช้ ในการพัฒนาความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใส

6. แนวคิดปรากฏการณ์ วทิ ยาแบบอุตรวิสัย (Transcendental Phenomenology)
ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดของมูสทากัส (Moustakas. 1994: 25-28) ที่ได้ อธิบายรายละเอียดไว้ ว่าใน
แนวคิดนี ้ บุคคลที่ สําคัญคือ เอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล (Edmund Husserl) ที่ ศึกษาการปรากฎทางจิต
(reflective meditation) เป็ นความคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฎตังแต่
้ ปี 1765 ผู้ที่บญ
ั ญัติความหมายไว้
อย่างชัดเจน คือ Hegel ให้ ความหมายของ Phenomenology ว่าความรู้ ที่ปรากฏในจิตสํานึก คือ
ศาสตร์ ที่อธิบายถึงการรับรู้ การสัมผัสรู้ และการตระหนักรู้ ของคน ภายใต้ ประสบการณ์ และการรับรู้
กระบวนการนี ้นําไปสู่การเปิ ดเผยปรากฏการณ์ตามการตระหนักรู้ (phenomenal consciousness)
ผ่านวิทยาศาสตร์ และปรัชญา “เพื่อมุ่งสู่ความรู้ อย่างแท้ จริ ง” แต่ เดสคาร์ ต (Descartes) เป็ นผู้ที่มี
อิทธิ พลต่อแนวคิดของ Husserl โดยเฉพาะการนํามาพัฒนาแนวคิดเกี่ ยวกับ Epoche ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของทัง้ Kant และ Descartes ที่วา่ ความรู้จะเกิดขึ ้นโดย การหยัง่ รู้ในใจ ทังสองคนมี
้
อิทธิพลต่อ
แนวคิดเกี่ยวกับการค้ นหาความหมายของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่ปรากฎตามแก่นแท้ ของมัน
สิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตสํานึกของคน คือ ปรากฏการณ์ (Phenomenon) คํานี ้มาจากภาษากรี ก
ที่ว่า phaenesthai ซึ่งแปลว่า ประทุขึ ้น ปรากฏตัวขึ ้น คํานี ้ยังถูกสร้ างขึ ้นจากคําว่า phaino กล่าวคือ
แสดงตนให้ เห็นเด่นชัด แสดงตัวตนออกมาให้ เป็ นที่ประจักษ์ ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่า Phenomenology ก็
คือ สิ่ง ที่ เป็ นตัวตนของมันเอง อธิ บายได้ อย่างกว้ างๆ ได้ ว่า สิ่ง ที่ ปรากฏเป็ นแรงกระตุ้นสําหรั บทัง้
ประสบการณ์ และการสร้ างความรู้ ดัง นัน้ ปรากฏการณ์ หลายๆ ปรากฏการณ์ (phenomena) คือ
รากฐานของศาสตร์ แห่งมนุษย์และพื ้นฐานแห่งความรู้ทงมวล
ั้
ปรากฏการณ์ (phenomenon) ใดๆ ก็ ต ามเป็ นตัว แทนที่ เ หมาะสมของจุด เริ่ ม ต้ น ในการ
ค้ นคว้ า สิ่งที่ทําให้ เรารับรู้ ถึงการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งคือรู ปลักษณ์ ภายนอก ซึ่งสิ่งนี ้ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาที่
ว่างเปล่า แต่เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สําคัญของวิทยาศาสตร์ ที่แสวงหาการอธิบายที่ถกู ต้ องเหมาะสมและเปิ ด
กว้ างให้ ทกุ คนเข้ ามาแสวงหาความถูกต้ อง ซึง่ เป็ นความรู้ ทงในบุ
ั ้ คคล (subjective) และประสบการณ์
(objective) ที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก โดยประสบการณ์จะเป็ นความจริ งที่ปรากฎอยูใ่ นความคิด
ของบุคคล ในแนวคิดของ Husserl ที่รับอิทธิพลจากจุดยืนของ เดสการ์ ต(Descartes) ในเรื่ องความ
จริงตามประสบการณ์ กล่าวคือ การรับรู้ความจริ งตามประสบการณ์หรื อกรรมของการกระทํานันขึ
้ ้นอยู่
กับผู้กระทําการนัน้
Husserl ให้ ความสําคัญกับการค้ นหาความหมาย (meaning) และแก่นแท้ (essences) ของ
ความรู้ และ ยังเน้ นการรับรู้ ประสบการณ์ (object) จาก จิตสํานึก (consciousness) และการสะท้ อน
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ตัวตนตามที่มนั ปรากฎกับบุคคล เป็ ความหมายที่ถกู สร้ างจากการรับรู้ ซึ่งสิ่งที่ปรากฎในจิตสํานึกนัน้
เป็ นความจริ งที่บคุ คลรับรู้ในขณะที่ยงั มีสงิ่ ที่มีอยูจ่ ริงในโลก (exist in the world) หลงเหลืออยู่
การศึกษาประสบการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั ประกอบด้ วย
6.1 การมุ่งไปศึกษา (Intentionality)
มูสทากัส (Mustakas. 1994: 28-31) กล่าวว่า การศึกษาปรากฏการณ์ แบบอุตรวิสยั
(Transcendental phenomenology) ของ Husserl ยังเกี่ยวข้ องกับ แนวคิดด้ าน Intentionality (การ
มุง่ ไปศึกษา) ซึง่ บ่งชี ้ถึงการที่จิตใจมุง่ มัน่ จดจ่อไปที่สงิ่ ใดสิง่ หนึง่ สิง่ ๆ หนึ่งปรากฏอยู่ในจิตใจด้ วยเพราะ
เจตนาอย่างใดอย่างหนึง่ การมุ่งไปศึกษา (intentionality) คือการรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยใช้ ใจตัดสินและ
กําหนดคุณค่าของสิง่ ๆ นัน้ และHusserl ได้ ตอ่ ยอดแนวคิดของ เบรนทาโน่ (Brentano) เกี่ยวกับสิง่ ที่มงุ่
ไปศึกษาว่า “เป็ นลักษณะพื ้นฐานของปรากฏการณ์ทางจิต” ที่เกี่ยวข้ องกับจิตสํานึก แม้ ว่า Brentano
จะเชื่อว่าในยามที่บุคคลรับรู้ ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งนัน้ ต้ องมีตวั ตนปรากฏอยู่เสมอ แต่สําหรับ Husserl
สิ่ ง ๆ นั น้ อาจเป็ นเพี ย งจิ น ตนาการ หรื อ ไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง เลยก็ ไ ด้ แต่ ทั ง้ สองคนก็ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(directedness) และใช้ จิ ต สํ า นึ ก (consciousness) เพื่ อ รั บ รู้ ประสบการณ์ (object) การสร้ าง
ความหมายจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ ความตระหนักรู้ ออกไปรับรู้ ประสบการณ์ (object) ดังนันบุ
้ คคลจึง
ไม่สามารถแยกออกจาก ประสบการณ์ (object) ได้ หรื อสิง่ ที่มีอยูใ่ นโลก (things in the world)
ดังนัน้ การมุ่งไปศึกษา (Intentionality) หมายถึง การตระหนักรู้ ถึงประสบการณ์ ที่เกิดขึน้
ภายในจากการตระหนักรู้ บางสิ่ง ซึ่งการกระทําและสิ่งที่ก่อให้ เกิดการรับรู้ ในจิตสํานึกนันเกี
้ ่ยวพันกัน
โดยเจตนา การจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ม่งุ ไปศึกษาให้ เข้ าใจนัน้ เราต้ องตระหนักรู้ตวั ตน และสิ่งที่เป็ นไป
้ นองค์ประกอบของความหมายสิ่งที่แยกออก
ตามวิถีของโลก ตระหนักว่าตัวเราเจตนาและโลกนันเป็
จากกันไม่ได้ จิตสํานึกไม่ใช่เรื่ องของจิตภายในเท่านัน้ แต่เป็ นเรื่ องของตัวตนที่แสดงออกภายนอกด้ วย
การกระทําตามเจตนานันเป็
้ นรู ปธรรม เป็ นประสบการณ์ที่มีตวั ตน จับต้ องได้ เป็ นอิสระ แต่การกระทํา
้ ใช่ ซึง่ อาจจะคงอยูห่ รื อไม่คงอยูต่ อ่ ไปแล้ วก็ตาม
โดยความรู้สกึ นันไม่
การมุ่งไปศึกษา (Intentionality) ประกอบไปด้ วย noema และ noesis ซึง่ noema นันไม่
้ ใช่
วัถตุที่มีตวั ตนแต่เป็ นปรากฏการณ์ ไม่ใช่ตวั ต้ นไม้ แต่เป็ นรูปลักษณ์ของต้ นไม้ เป็ นวัตถุแห่งการรับรู้ ซึง่
แปรผันไปตามช่วงเวลา ตามมุมมอง ตามพื ้นฐานของประสบการณ์ ซึง่ โน้ มเอียงไปตามแรงปรารถนา
และอคติจากมุมมองของตนเป็ นหลัก ไม่วา่ การมองวัตถุหนึง่ ๆ นันจะมาจากมุ
้
มใด ตัววัตถุก็ยงั เป็ นวัตถุ
เดิ ม อยู่ใ นห้ ว งเวลาและมิ ติ เ ดิ ม แต่ก ารรั บ รู้ นัน้ เกิ ด ขึน้ ในจิ ต สํ า นึ ก ไม่ ว่ า จะเมื่ อ ไร อย่ า งไร ด้ ว ย
องค์ประกอบของการรับรู้ ความทรงจํา ความปรารถนา หรื ออคติแบบไหน noema ก็ยงั คงทําให้ บคุ คล
นันมองเห็
้
นต้ นไม้ ต้นเดิม ไม่ใช่ต้นอื่นใด เป็ นการรับรู้ อย่างที่เป็ นอยู่ ในขณะที่หลักฐานที่สมบูรณ์แบบ
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ในตัวเองคือ noesis ความสัมพันธ์ ของสองสิ่งนี ้ประกอบกันเป็ นการมุ่งไปศึกษาของจิตสํานึก เป็ นการ
ให้ ความหมายตามการรับรู้ โดยต้ องมีเจตจํานงค์ต่อสิ่งนัน้ ๆ เป็ นความหมายที่คงอยู่ในจิตใจ ทุกๆ
noema มี noesis ทุกๆ noesis มี noema
ในมุมของ noema เป็ นการรับรู้ สิ่งที่ปรากฏ ทําให้ ร้ ู แค่สิ่งที่ปรากฏคืออะไร หรื อ สิ่งที่รับรู้ คือ
อะไร ในขณะที่มมุ มองของ noesis เป็ นกระบวนการที่ม่งุ ไปศึกษาประสบการณ์ เป็ นการสะท้ อนหรื อ
ไตร่ ต รองประสบการณ์ เ พื่ อ ที่ จ ะดึง เอาความหมายจากสิ่ ง ที่ ป รากฏนัน้ ออกมา ดัง นัน้ การจะได้
ความหมายเลยต้ องใช้ ทงั ้ noema และ noesis
ยกตัวอย่างเช่น ความหมายที่ผุดขึ ้นมาในทันทีที่ได้ ยินแพทย์สงั่ จ่ายยาเพื่อรักษาอาการตึง
เครี ยดของร่างกาย นัน่ ก็คือความรู้สกึ สงสัย ภาพของผลลัพธ์ที่จะเกิดกับทังร่้ างกายและจิตใจ ภาพของ
สารเคมีอนั ตรายที่หลัง่ เข้ าสู่ร่างกาย เข้ าไปรบกวนกระบวนการรักษาตามธรรมชาติ การที่ชะตาชีวิต
ของฉันถูกควบคุมโดยปั จจัยภายนอก ชีวิตต่อไปภายภาคหน้ าถูกกําหนดโดยผู้ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า
สิ่งที่สงั่ อยู่นนเป็
ั ้ นประโยชน์มากกว่าให้ โทษ และการส่งผลเสียต่อเนื่องไปยังการกินอิ่มนอนหลับและ
กิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต
และเมื่อฉันพิจารณาถึงปั จจัยเชิง noesis ที่เชื่อมโยงกับความหมายเชิง noema ฉันนึกถึง
ประสบการณ์ เมื่อครั ง้ แพทย์ 2คน ฉี ดยาให้ แก่ฉันเมื่อตอนที่ฉันเจ็บปวดอย่างรุ นแรงจากการติดเชื อ้
ช่วงเวลาหนึ่ง หน้ าของฉันบวมชาขึ ้นมาจนไม่สามารถอ้ าปากได้ ฉันไม่สามารถลุกจากเตียงไป 3 วัน
จนกระทัง่ ยาถูกขับออกไปหมด และร่ างกายของฉันเริ่ มรักษาตัวเองได้ ประสบการณ์ที่สอง ซึ่งเน้ นยํ ้า
ความหมายเชิง noema ซึง่ เกี่ยวโยงกับการใช้ ยา ก็คือเมื่อครัง้ ที่ฉนั เสียการควบคุมตนเองจากการใช้ ยา
ซึง่ แพทย์จ่ายให้ เพื่อรักษาอาการปวดที่คอและหลังจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ฉันต้ องใช้ ความพยายาม
อย่างสูงในการตังสมาธิ
้
ให้ จดจ่อกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใด การกะระยะก็บดิ เบี ้ยว ฉันไม่สามารถขับรถได้ อีกหนึ่ง
ปั จจัยเชิง noesis ที่เน้ นยํ ้ากระบวนการทัง้ หมด เกิดขึ ้นเมื่อครัง้ ที่ฉันต้ องรับรู้ ความเลวร้ ายของการที่
พี่ ส าวฉั น ต้ องใช้ ยาเพื่ อ ความคุ ม อาการประสาทหลอนอยู่ ห ลายเดื อ น ท้ ายที่ สุ ด ยาก็ ทํ า ลาย
ความสามารถในการทํางาน การใช้ เหตุผล และการควบคุมร่ างกายให้ ทํางานไปอย่างสิ ้นเชิง ฉันเชื่อว่า
มันคือการฆ่าเธอก่อนวัยอันควร
มูสทากัส (Moustakas. 1994: 31-32) สรุ ปความท้ าทายเกี่ยวกับสิ่งที่ม่งุ ไปศึกษา ที่เป็ น
กระบวนการที่สําคัญไว้ วา่
1. เปิ ดเผยความรู้สกึ ต่อสิง่ ที่สมั ผัสในประสบการณ์
2. ทํ า ความเข้ า ใจกับการรั บรู้ โดยใช้ จิตสํา นึก (consciousness) ของบุคคลต่อสิ่งนัน้ ซึ่ง
อาจจะจริงหรื อเป็ นจินตนาการ ซึง่ เป็ นประสบการณ์ (object) ที่เรารับรู้ (noema)
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3. ทําความเข้ าใจหรื อทําให้ ปรากฎชัดแจ้ งเกี่ยวกับความเชื่อในประสบการณ์ (object) นันๆ
้
ว่ามีอยู่จริ งหรื อจินตนาการ) เพื่อให้ เข้ าใจว่าเรามีประสบการณ์อย่างไร หรื อเราได้ ประสบการณ์ อะไร
(noesis)
4. บู ร ณาการความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง noema และ noesisของสิ่ ง ที่ มุ่ ง ไปศึ ก ษานั น้ ให้
กลายเป็ นความหมายและแก่นแท้ ของประสบการณ์
6.2 การหยั่งรู้ (Intuition)
มูสทากัส (Mustakas. 1994: 32-33) กล่าวว่า การหยัง่ รู้ (intuition) เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่
สําคัญของ Transcendental Phenomenology โดย เดสการ์ ต(Descartes) กล่าวถึงการหยัง่ รู้ว่าเป็ น
ความคิดที่เกิดขึ ้นอันดับแรกโดยธรรมชาติต่อสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎตามจริ ง การหยัง่ รู้ จึงเป็ นความรู้ แวบ
แรกที่เกิดขึ ้นจากการที่บคุ คลได้ เผชิญกับประสบการณ์โดยปราศจากความรู้สกึ อื่นๆ หรื อทัศนคติปะปน
กระบวนการของการหยั่ง รู้ จะเป็ นความกระจ่ างและชัดแจ้ ง ทางความคิดต่อสิ่ง ที่ ปรากฎเห็ น และ
Husserl นําแนวคิดดังกล่าวมาจาก เดสการ์ ต (Descartes) แต่ตา่ งตรงที่ Husserl ไม่ใช้ กระบวนการนิร
นัย(deduction) ตามแบบเดสการ์ ต สําหรับHusserl นัน้ การหยั่งรู้ หมายถึง การรั บรู้ โดยความ
ตระหนักรู้ (conscious) ในปั จจุบนั ต่อประสบการณ์ (object) เกี่ยวกับแก่นแท้ ซึ่งถือว่าเป็ นความจริ ง
โดยแยกออกจากความรู้เดิม เหลือแต่แก่นแท้ ที่บริสทุ ธิ์
6.3 กระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล
มูสทากัส (Mustakas,1994: 84-101) กล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของปรากฏการณ์
วิทยาแบบอุตรวิสยั ประกอบด้ วย Phenomenology reduction, Imaginative Variation และ
Synthesis ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การลดทอนปรากฏการณ์ (Phenomenological reduction) มีหลักการสําคัญ คือ การ
พรรณนาปรากฏการณ์ ตามสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ เน้ นการรับรู้ เรื่ องราวตามการสํานึกรู้ ทงั ้ หมดของผู้ให้
ข้ อมูลหลัก กําหนดขอบเขต เป็ นการแตกข้ อมูลเรื่ องราวที่ศกึ ษาออกเป็ นส่วนต่างๆ ตามความหมายที่
ปรากฏแต่ละส่ว น เพื่ อสกัดเอาลักษณะสํา คัญ ธรรมชาติของปรากฏการณ์ ด้ว ยการนิ ย ามหรื อให้
ความหมายของเนือ้ หาของปรากฏการณ์ และการพิสูจน์ ความถูกต้ อง เป็ นความพยายามทําความ
้
บรู้ต่อ
เข้ าใจด้ วยการตรวจสอบข้ อมูลที่ซํ ้ากัน และข้ อมูลที่ยงั ไม่ครอบคลุมชันของความหมายจากการรั
ประสบการณ์ อาจมีการตังสมมติ
้
ฐานชัว่ คราวแล้ วกลับไปตรวจสอบเพื่อทําความเข้ าใจประสบการณ์
และพรรณนาเรื่ องราวประสบการณ์นนั ้ เมื่อผู้วิจยั สํารวจและพักวางประสบการณ์เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์
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อื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องแล้ ว ผู้วิ จัยจะได้ ทําการพรรณนาประสบการณ์ ตามคําบอกเล่า ตามการรั บรู้ ตาม
ขอบเขตความหมายเนื ้อหาที่ปรากฏ รวมทังกํ
้ าหนดขอบเขตเนื ้อหาและเลือกเฉพาะเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง
กับประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส เพื่อนํามาทําความเข้ าใจประสบการณ์
สรุ ปกระบวนการตัดทอน (Reduction) ประกอบด้ วย การพักมูลบท (Bracketing) หรื อ
Epoche เป็ นการนําเอาทุกสิง่ ทุกอย่างวางตังไว้
้ เพื่อให้ กระบวนการวิจยั ทังหมดมี
้
รากฐานมาจากหัวข้ อ
เรื่ องและคําถามเท่านัน้ การจํ ากัดขอบเขตข้ อมูล (Horizonalizing) ทุกๆ ข้ อความที่ ถูกสร้ างขึน้ ใน
ระยะแรกๆ จะมีคา่ เท่าเทียมกันหลังจากนันให้
้ ตดั ข้ อความที่ไม่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อเรื่ องและคําถามที่วิจยั
รวมทังตั
้ ดข้ อความที่ซํ ้าซ้ อนกันให้ เหลือเฉพาะข้ อความที่มีควาหมายเชิงเนื ้อหา (Textural meaning) ที่
ไม่แปรเปลี่ยนของปรากฏการณ์ ต่อมาทําการกําหนดกลุ่มความหมาย (Clustering) ให้ เป็ น Themes
และจัดการข้ อความและ Themes ไปสู่การพรรณนาเชิงเนือ้ หา (Textural description) ของ
ปรากฏการณ์ (Moustakas. 1994: 97)
2. การจินตนาการที่หลากหลาย (Imaginative Variation) เป็ นการพรรณนาโครงสร้ าง
สําคัญของปรากฏการณ์ ที่ศึกษา ใช้ การจินตนาการอย่างอิสระถึงมุมมองความเป็ นไปได้ และนําไปสู่
การสํานึกรู้ โดยขันนี
้ ้ประกอบด้ วย 1) ค้ นหาความหมายเชิงโครงสร้ างที่เป็ นไปภายใต้ ประสบการณ์การ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์ การดูแลตนเอง 2) ตระหนักถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับ
ประสบการณ์ และ3) พิ จ ารณาแก่ น ประสบการณ์ ที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ สึ ก ความคิ ด ที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั ประสบการณ์การเป็ นผู้ป่วยการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ซึ่งไม่แปรเปลี่ยนไปตามบริ บทต่างๆ และ 4) ค้ นหาตัวอย่างที่
แสดงถึงประเด็นโครงสร้ างที่ไม่แปรเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการอธิบายโครงสร้ างปรากฏการณ์ที่ชดั เจนขึ ้น
(Moustakas. 1994: 97-99)
3. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือการหยัง่ รู้ อย่างบูรณาการของการอธิบายเรื่ องราวและ
โครงสร้ างพื ้นฐานไปสูค่ วามเป็ นเอกภาพของแก่นประสบการณ์ เมื่อผู้วิจยั ค้ นพบแก่นประสบการณ์การ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสแล้ ว ผู้วิจยั
จะได้ นํ า เสนอปรากฏการณ์ ที่ ค้ นพบในภาพรวม รวมทั ง้ การนํ า เสนอแก่ น ประสบการณ์ ด้ วย
(Moustakas. 1994: 100-101)
มูสทากัส (Moustakas. 1994: 58-59) ได้ สรุ ปเกี่ยวกับการศึกษาปรากฏารณ์วิทยาแบบอุตร
วิสยั ว่า
1. เน้ นศึกษากับสิ่งที่ปรากฏ กลับไปสู่สิ่งที่ปรากฏตามที่มนั เป็ นตามที่ได้ สมั ผัสรับรู้ กํ าจัด
อคติและสิง่ ทีทําเป็ นปกติออก
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2. จะเกี่ยวข้ องกับโลกทังใบ
้ มีการตรวจสอบในทุกๆ มุม ทุกๆ ด้ าน และจนได้ แก่นแท้ ของ
ปรากฏการณ์ (Essences)
3. แสวงหาความหมายจากสิ่งที่ปรากฏและมุ่งไปสู่แก่นแท้ ผ่าน Intuition และสะท้ อนการ
รับรู้เป็ นการรับรู้ในการให้ ความหมายของประสบการณ์ (conscious acts of experience) นําไปสูก่ าร
กําหนดความคิด แนวคิด การตัดสิน และความเข้ าใจ
4. จะเน้ น การพรรณนาประสบการณ์ ไม่ใช่ ก ารอธิ บ ายหรื อวิ เ คราะห์ เป็ นการพรรณนา
เกี่ยวกับคุณสมบัติ/ลักษณะพิเศษเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของปรากฏการณ์ (Textural description)
คงไว้ ซึ่งความหมาย ความมีชีวิต จิตวิญญาณ และเข้ าใกล้ ธรรมชาติความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์
เท่าที่จะเป็ นได้
5. ใช้ คําถามเพื่อหาความหมายและตอบคําถามการวิจยั มีส่วนร่ วมในประสบการณ์ จดจ่อ
สนใจกับสิง่ ที่ค้นหา จดจําสิง่ ที่ค้นพบในปั จจุบนั และขยายความเข้ าใจไปสูอ่ นาคต
6. บูรณาการ ตัวบุคคล (Subject) กับประสบการณ์ (object) คือ การเชื่อมสิ่งที่เราเห็นจะ
สัมพันธ์กบั เราเห็นได้ อย่างไร กับคนที่เราเจอสัมพันธ์กบั เราคือใคร
7. ทุกๆ ตอนของกระบวนการต้ องมีการตรวจสอบความจริ ง โดยทบทวนตัวเราด้ วย ทุกๆ
การรับรู้ จะเริ่ มจาก Sense ของเราไปสูก่ ารรับรู้ความหมายประสบการณ์
8. ตรวจสอบ Data of experience ได้ แก่ ความคิดของเรา intuition การสะท้ อน การตัดสิน
9. สร้ างคําถามการวิจัยอย่างรอบคอบ แนวคําถามควรช่วยให้ เกิดสิ่งที่ต้องการรับรู้ ทุกๆ
ขันตอนต้
้
องสัมพันธ์ กบั คําถามการวิจยั ตอบคําถามการวิจยั ได้ สามารถบรรยายปรากฏการณ์ได้ ตรง
ตามที่ต้องการรู้ และครอบคลุมทัง้ องค์ ประกอบและความหมาย (Textures and meaning)
องค์ประกอบต่างๆ (textural) เชื่อมเป็ นโครงสร้ าง (structural description) จนกลายเป็ นแก่นแท้ ของ
ประสบการณ์
6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วทิ ยา
จากการค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั เชิงปรากฏการณ์วิทยา ในปั จจุบนั พบว่า งานวิจยั ใน
เมืองไทยได้ มีการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ อย่างแพร่ หลายมากขึ ้น โดยเฉพาะในวงการด้ านสุขภาพ ที่
ศึกษาประสบการณ์ ชี วิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลหรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องที่ ประสบภาวะวิกฤตจากภาวะโรค
นอกจากวงการด้ านสุขภาพแล้ วในวงการด้ านอื่นๆ ก็หนั มาศึกษาประสบการณ์ ชีวิตในการเผชิญกับ
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต หรื อเหตุการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิต ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์ เป็ นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของบุคคล การให้ ความหมาย การรับรู้ และมุมมองทาง
จิต ของบุคคลในประสบการณ์ที่บคุ คลเผชิญ ซึง่ มีการศึกษาวิจยั เชิงปรากฏการณ์วิทยา ดังต่อไปนี ้
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เรื่ องแรกนีเ้ ป็ นการศึกษาของ ธภัคนันท์ อินทราวุธ; ฐิ ติอาภา ตังค้
้ าวาณิช และชมนาด
วรรณพรศิริ (2554) ทํ าการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์ วิทยาแบบตีความ ในผู้ป่วยที่ เป็ น
เบาหวานและสูญเสียขา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิ บายถึงประสบการณ์ การปรับตัวของ
ู เสียขาจากภาวะแทรกซ้ อนของโรคเบาหวานตามการรับรู้และเคยมีประสบการณ์
ผู้ป่วยเบาหวานที่สญ
การปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่สญ
ู เสียขาซ้ ายหรื อขาขวา ระยะเวลา 1ปี เป็ นต้ นไป ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน
13 ราย เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการของโคไลซี่ และยังใช้ เครื่ อง
บันทึกเสียง และแบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วย
เบาหวานที่สญ
ู เสียขาได้ ให้ ความหมายของการปรับตัวใน 2 ประเด็น คือ ความพยายามมีชีวิตอยู่ต่อ
โดยต้ องช่วยเหลือตัวเองให้ มากขึ ้น และพยายามช่วยเหลือตนเองเพื่อลดการพึ่งพาคนในครอบครัว
ส่วนประสบการณ์การปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่สญ
ู เสียขาสรุปได้ 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) ด้ านร่างกาย
คือ การใช้ อปุ กรณ์ช่วยเดินเพื่อสามารถมีกิจวัตรประจําวันได้ ตามปกติ และเอาใจใส่ตนเองให้ มากขึ ้น
เพื่อรักษาขาอีกข้ าง 2) ด้ านจิตใจ คือ บรรเทาความทุกข์โดยใช้ การทําบุญสวดมนต์ซึ่งทําให้ ปลงและ
สบายใจ และโดยให้ กําลังใจตัวเองทําให้ ไม่วิตกกังวล 3) ด้ านบทบาทหน้ าที่ คือ เสริ มคุณค่าตนเองโดย
การทํางานให้ กับสังคมและดํารงชีวิตอยู่อย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว และ4) ด้ านการ
พึง่ พาระหว่างกัน คือ ต้ องพึง่ พาบุคคลรอบข้ างในครอบครัวเมื่อจําเป็ น และยอมรับความช่วยเหลือจาก
สังคม และยังมีปัจจัยที่สนับสนุนการปรับตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่สญ
ู เสียขา คือ กําลังใจจากคู่สมรส
บุตรหลานและการมีความหวังของตนเอง
งานวิจยั เรื่ องที่สอง เป็ นการศึกษาประสบการณ์ของสตรี ไทยมุสลิมที่ติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ ที่
ได้ รับยาต้ านไวรัส เป็ นการศึกษาของ นิรัชรา สาแล๊ ะ; กิตติกร นิลมานัต; และวิภาวี คงอินทร์ (2554) มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ของสตรี ไทยมุสลิมที่ตอดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้ รับ
ยาต้ านไวรัส ผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 9 ราย ที่ได้ รับยาต้ านไวรัสอย่างน้ อย 6 เดือน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ หลักการวิเคราะห์ของ
แวน มาเนน ผลการศึ ก ษาพบว่ า สตรี ไ ทยมุส ลิ ม ที่ ติ ด เชื อ้ เอชไอวี / เอดส์ ที่ ไ ด้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส ให้
ความหมายของการได้ รับยาต้ านไวรัสใน 2 ลักษณะ คือ 1) อยู่อย่างมีความหวัง ยาคือ ความหวัง และ
2) ทายาเพื่อต่อลมหายใจต่อชี วิต ซึ่งการดูแลตนเองระหว่างการรั ก ษาด้ วยยาต้ านไวรั ส ได้ แก่ 1)
ระมัดระวังการรับประทานอาหาร 2) มีวินยั ในการดูแลสุขภาพให้ แข็งแรง 3) รับประทานยาให้ ต่อเนื่อง
และตรงเวลา 4) ปรับวิธีคดิ ยอมรับชะตากรรม และ5) ค้ นความหมายในชีวิตเพื่ออยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
งานวิจยั เรื่ องที่สาม เป็ นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกลุม่ หนึง่ เป็ นการศึกษา
ของ กาญจณา สังข์สิงห์; อุไร หัถกิจ; และอังศุมา อภิชาโต (2550: 40) ใช้ การศึกษาเชิงปรากฏการณ์
วิทยาแบบตีความ ที่ม่งุ บรรยายและอธิบายประสบการณ์ ของผู้ป่วยมะเร็ งในการเยียวยาตนเองด้ วย
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สมาธิ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ป่วยที่รับรู้ ตนเองว่าเป็ นมะเร็ ง และมีประสบการณ์การใช้ สมาธิในการเยียวยา
ตนเอง จํานวน10 ราย เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ
ประยุกต์ใช้ ขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์ เมนิวติกซ์ของ แวนมาเนน ผล
การศึกษาพบว่าผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ความหมายของการเยียวยาตนเองด้ วยสมาธิเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1)
สมาธิเป็ นธรรมโอสถ 2) สมาธิเป็ นพลังที่ช่วยให้ ร่างกายสร้ างภูมิต้านทานและซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอ 3)
สมาธิเป็ นตัวช่วยปรับสมดุลของร่ างกายและจิตใจ และ 4) สมาธิ เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ เกิดปั ญญารับรู้
ตามความเป็ นจริ งไม่ปรุงแต่ง ชนิดของสมาธิที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลใช้ มี 2 แบบได้ แก่ การเจริ ญสติ และสมาธิดงึ
พลัง โดยผู้ให้ ข้อมูลรับรู้ ผลของการใช้ สมาธิ ต่อร่ างกายคือ 1) หายจากโรคร้ าย 2) ลด/บรรเทาความ
ทรมานทางกาย นอกจากนันยั
้ งมีผลให้ กระดูกและกล้ ามเนื ้อแข็งแรง และช่วยให้ นอนหลับได้ ง่าย ส่วน
ผลของการใช้ สมาธิต่อจิตใจและจิตวิญญาณ คือ อยู่กบั โรคมะเร็ งได้ และมีการดําเนินชีวิตดีขึ ้น ยังมี
ั นานนท์; และ
งานวิจยั ที่ศกึ ษาในลักษณะที่คล้ ายกันนี ้ คือ งานวิจยั ของ ทัศนีย์ ขาว; เพลินพิศ ฐานิวฒ
ทิพมาส ชิณวงศ์ (2551; 32-33) เป็ นการศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็ งที่ประสบความผาสุกในชีวิต เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์ วิทยาแบบตีความเช่นกัน ผู้ให้ ข้อมูลได้ มาด้ วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 10 รายเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการติดตามสัมภาษณ์เจาะลึก สังเกตแบบไม่มีสว่ น
ร่ วม บันทึกภาคสนามและบันทึกเทป วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ วิธีการหาองค์ประกอบหลัก ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลที่มีประสบการณ์ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจตนเองที่ประสบความผาสุกในชีวิต รับรู้
ุ
ความผาสุกในชีวิต 6 มิติ ดังนี ้คือ 1) ไม่ทําความเดือดร้ อนหรื อสร้ างปั ญหาให้ ครอบครัว 2) รู้ สกึ มีคณ
ค่าที่ได้ ทําสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น 3) ยอมรับการเจ็บป่ วยได้ ไม่ทุกข์และกังวลใจ 4) ไม่เจ็บไม่ทุกข์
ทรมานร่ างกาย 5) มีศกั ยภาพที่ยงั คงสามารถทําหน้ าที่ได้ ตามปกติ และ 6) มีชีวิตรอดมาได้ จนได้ เห็น
ความสําเร็จในครอบครัว ผู้ให้ ข้อมูลให้ ความหมายการเสริ มสร้ างพลังอํานาจตนเองว่าเป็ นการต่อสู้ชีวิต
เพื่อรักษาสมดุลกายจิต โดยเปรี ยบเทียบการต่อสู้ชีวิตใน 4 ลักษณะ คือ 1) การดูแลกายและจิตตนเอง
ให้ สมดุล 2) การเรี ยนรู้ อยู่กบั มะเร็ ง 3) การอยู่อย่างมีสติร้ ู จิตรู้ กายอยู่กบั ปั จจุบนั และ4) การเอาชนะ
อุปสรรคหรื อขึน้ จากหลุมชี วิต นอกจากนีง้ านวิจัยนีย้ ังได้ เสนอข้ อค้ นพบเกี่ ยวกับวิธีการที่ใช้ ในการ
้ /
เสริ มสร้ างพลังอํานาจตนเอง ได้ แก่ 1) ทําความรู้ จกั กับโรคและทบทวนวิเคราะห์ชีวิตตนเอง 2) ตังสติ
พิจารณาความจริ งแห่งชีวิต ให้ อยูเ่ หนือทุกข์ และ3) ผสมผสานทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ
ส่วนปั จจัยที่ช่วยในการเสริ มสร้ างพลังอํานาจตนเองมาจาก 2 แหล่ง คือ ปั จจัยภายในตนเอง ได้ แก่ สู้
อย่างมีความหวังและมีเป้าหมายในชีวิต ให้ กําลังใจตนเอง/ปรับความคิดเชิงบวก สามารถจัดการด้ าน
การเงินได้ อย่างลงตัว รู้จกั ตนเองและพึง่ พาตนเอง จิตใจเข้ มแข็งและอดทน มองให้ เห็นคุณค่าในตนเอง
และเชื่ อมั่นในแนวทางและวิธีการรั กษาที่ เลือก และปั จจัยจากบุคคลภายนอก ได้ แก่ กํ าลังใจจาก
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ครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อนร่ วมงาน เพื่อผู้ป่วยโรคเดียวกัน และคําพูด/กําลังใจจากแพทย์และ
พยาบาล ผลการศึกษาสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการเสริมสร้ างพลังอํานาจให้ กบั ผู้ป่วยโรคมะเร็ ง
เพื่อให้ ประสบความผาสุกในชีวิต
งานวิจัยเรื่ องที่สี่เป็ นงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์ วิทยาแบบตีความ ของรุ่ งทิพย์ ดารายนตร์ ;
เพลินพิศ ฐานิวฒ
ั นานนท์; และวิภาวี คงอินทร์ (2551; 135-136) เป็ นการศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อธิบายประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เผชิญความยากลําบากในการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ น
ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การหย่าเครื่ องช่วยหายใจเป็ นเวลาอย่างน้ อย 14 วัน จํานวน 10 ราย เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์หา
คําสําคัญของ แวน มาเนน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ ข้อมูลรับรู้ ประสบการณ์ความยากลําบากในการ
หย่าเครื่ องช่วยหายใจ 4 ลักษณะ ซึง่ แต่ละลักษณะประกอบด้ วย ความรู้สกึ ผลกระทบ รวมทังการดู
้
แล
ที่ได้ รับ ดังนี ้ 1) เป็ นความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ เนื่องจากได้ รับการฝึ กหายใจโดยไม่อธิบายให้ เข้ าใจ ส่งผลให้
เกิ ดความวิตกกังวลและกลัว 2) เป็ นความลําบาก ทุกข์ ทรมานที่สุดในชี วิตซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ
1) เจ็บปวดทรมานปานจะขาดใจ 2) เหนื่อยทังกายและใจเพราะพู
้
ดไม่ได้ 3) ทรมานจากการนอนหลับ
ไม่พอ 4) ขาดอิสระ และ5) ครอบครัวลําบาก 3) เป็ นความท้ อแท้ หมดกําลังใจ ซึง่ ปรากฏใน 5ลักษณะ
คือ 1) เหนื่อยทุกครัง้ เมื่อฝึ กหายใจ 2) ต้ องใส่ท่อช่วยหายใจซํ ้า 3) มีการติดเชื ้อซํ ้า 4) ชีวิตไม่แน่นอน
และ5) เจ้ าหน้ าที่ขาดการเอาใจใส่ดแู ล และ4) เป็ นความฝื นใจไม่อยากทําแต่จําเป็ น โดยรับรู้ ถึงความ
จําเป็ นที่ต้องฝึ กหายใจ 4 ประการ คือ 1) ต้ องฝึ กหายใจก่อนถึงจะหายใจเองได้ 2) ไม่ต้องการเจาะคอ
3) คิดถึงลูกหลาน/ไม่ต้องการให้ ลําบาก และ4) ยังมีภาระหน้ าที่ต้องทํา และผู้ให้ ข้อมูลได้ สะท้ อนปั จจัย
ส่งเสริ มที่ช่วยให้ มีความหวังและกําลังใจให้ สามารถหย่าเครื่ องช่วยหายใจได้ ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ใจ
ต้ องสู้ไม่ท้อแท้ 2) ญาติคอยดูแลเอาใจใส่ให้ กําลังใจ และ3) เจ้ าหน้ าที่ดูแลรักษาดี นอกจากนี ผ้ ้ ูให้
ข้ อมูลได้ สะท้ อนความต้ องการการดูแล 7 ประการคือ 1) ได้ รับคําอธิบายและการเตรี ยมตัวก่อนการฝึ ก
หายใจ 2) ขอให้ พยาบาลอยู่ใกล้ ๆ และช่วยทันทีเมื่อมีอาการเหนื่อย 3) ได้ รับการบรรเทาเจ็บปวด 4)
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ได้ รับกําลังใจ คําพูดและปฏิบตั ิดีจากเจ้ าหน้ าที่ 6) ได้ รับความ
เข้ าใจในความรู้สกึ และ7) มีญาติอยูด่ แู ลตลอดเวลา
งานวิจยั อีกเรื่ องที่ห้า ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความที่ศกึ ษาในผู้ป่วยที่
เป็ นโรคสะเก็ดเงิน ของ จริ นยา แก้ วแทน; วิภาวี คงอินทร์ ; และกิตติกร นิลมานัต (2551: 342-243) มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารักษาในศูนย์โรค
ผิวหนังเขตร้ อนภาคใต้ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคสะเก็ดเงินแล้ ว 6 เดือนขึ ้นไป
จํานวน 10 ราย เก็บข้ อมูลโดยการสัมถาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ขนตอนของ
ั้
แวน มาเนน
ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ปรากฏเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะแรก คือ
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ระยะก่อนรู้จกั โรค ได้ ข้อค้ นพบที่สะท้ อนถึงความทุกข์และความหวาดกลัวกับอาการที่ไม่หายขาดโดยที่
ไม่ร้ ู ว่าเป็ นอะไร ภาระทางการเงิน และกลัวถูกคนรังเกียจ ระยะต่อมาคือ ระยะรู้ จกั โรคอย่างแน่ชดั ได้
ข้ อค้ นพบของความรู้ สึกเหมือนหนูลองยา แต่เมื่อรู้ ว่าไม่ใช่โรคร้ ายจึงมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขขึน้
ศึกษาเกี่ยวกับโรค/แสวงหาวิธีมารักษา และระยะสุดท้ ายคือ ระยะมีชีวิตอยู่กบั โรค แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
ได้ แก่ ช่วงโรคกํ าเริ บ และช่วงโรคสงบ ในช่วงโรคกํ าเริ บ อธิ บายความหมายเชิงเปรี ยบเที ยบใน 3
ลักษณะ คือ 1) เหมือนคนพิการ/ไร้ ความสามารถ 2) ชีวิตอยูใ่ นโลกแคบ และ3) เหมือนคนเป็ นมะเร็งใน
ระยะสุดท้ าย และได้ สะท้ อนความรู้สกึ และผลกระทบว่า ไม่สามารถทํากิจกรรมได้ ตามปกติ/ต้ องพึง่ พา
ผู้อื่น ไม่กล้ าออกไปเผชิญกับโลกภายนอก/อยู่แบบปกปิ ดตนเอง อยู่ด้วยความทุกข์ ทรมาน และอยู่
อย่างท้ อแท้ ไม่อยากมีชีวิต สําหรับในช่วงโรคสงบ ได้ ความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 1) เหมือนคนปกติ
ทัว่ ไป 2) อยู่ในโลกกว้ าง และ 3) ชีวิตมีคณ
ุ ค่าโดยผู้ให้ ข้อมูลสะท้ อนความรู้ สกึ ว่า มีความมัน่ ใจในการ
ดํารงชีวิตมากขึ ้นกล้ าออกไปเผชิญกับโลกภายนอก และมีพลังต่อสู้กับโรค นอกจากนี ้งานวิจยั ยังได้
เสนอให้ เห็นปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขต่อการกําเริบ คือ ความเครี ยด อดนอน/พักผ่อนน้ อย/มีไข้ ฝุ่ นละออง/ใบ
หญ้ า/โรคภูมิแพ้ สภาพอากาศที่ร้อนหรื อเย็นเกินไป และอาหารแสลง
และงานวิจัยเรื่ องต่อมาเป็ นงานวิจัยของ กัญญ์ ฐิตา ศรี ภา
(2554) ได้ ทําการศึกษา
ประสบการณ์ใกล้ ตายของผู้ป่วยมะเร็ งระยะสุดท้ าย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทําความเข้ าใจการรับรู้ และ
การให้ ความหมายความตายและภาวะใกล้ ตาย รวมถึงสภาพการณ์ ชีวิตในภาวะใกล้ ตายของผู้ป่วย
มะเร็ งระยะสุดท้ าย เป็ นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (Hermeneutic phenomenology) โดยดําเนินการศึกษาวิจยั ตามกระบวนการของแวน มาเนน (Van Manen) เก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้ป่วยมะเร็ งระยะ
สุดท้ ายจํานวน 6 ราย และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลรองซึง่ เป็ นผู้ดแู ลผู้ป่วย ได้ แก่ ครอบครัวผู้ป่วยจํานวน 5 ราย
และทีมสุขภาพ จํานวน 3 ราย รวมถึงใช้ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (informal interview) การ
สังเกต (observation) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็ งระยะสุดท้ าย
รั บรู้ ภาวะใกล้ ตายใน 2 ลักษณะ คือ รั บรู้ ตามความจริ ง และรั บรู้ เพี ยงบางส่วน ซึ่งมี ผลต่อการให้
ความหมายชีวิตในภาวะใกล้ ตายของผู้ป่วยใน 5 ลักษณะ ได้ แก่ 1) เป็ นมะเร็ งหนีไม่พ้นความตาย 2)
ภาวะใกล้ ตายท่ามกลางความทุกข์ทรมาน 3) ภาวะใกล้ ตายกับภาระที่ต้องดูแล 4) ภาวะที่ไม่ปกติหรื อ
แปลกแยก และ5) ความทุกข์ใจกับภาวะใกล้ ตาย และให้ ความหมายความตายใน 5 ลักษณะ ได้ แก่ 1)
ความตายทําให้ พลัดพราก 2) ความตายทําให้ ต้องพลาดหวัง 3) ความตายทําให้ หลุดพ้ นจากความ
ทุกข์ทรมาน 4) ความตายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา และ 5) ความตายเป็ นเรื่ องไม่แน่นอน ไม่แน่ว่าจะตาย
หรื ออยู่ โดยการให้ ความหมายความตายและชีวิตในภาวะใกล้ ตายนี ้เป็ นการให้ ความหมายที่ไม่ตายตัว
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลหรื อช่วงเวลา ในขณะที่การให้ ความหมายของการมีชีวิตในภาวะใกล้
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ตายจะเชื่อมโยงกับการให้ ความหมายความตาย และเกี่ยวพันกับบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องมาจาก
ผู้ป่วยทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความตายภายใต้ สถานการณ์ความเจ็บป่ วยในภาวะใกล้ ตาย ส่วนความ
คาดหวัง กับชี วิ ตที่ เป็ นอยู่ในภาวะใกล้ ตายของผู้ป่วย จะมี ความคาดหวัง ในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ หวัง
ปาฏิหาริ ย์ช่วยให้ ชีวิตอยู่ตอ่ ไป ไม่มีความคาดหวัง ปล่อยไปตามเวรกรรมคาดหวังความชัดเจนจากทีม
สุขภาพ คาดหวังผลการรั กษา คาดหวังถึงที่พึ่ง คาดหวังความปกติ มิใช่ความแปลกแยก คาดหวัง
ความเข้ า อกเข้ า ใจจากที ม สุข ภาพ ได้ ก ระทํ า ตามความคาดหวัง และความเชื่ อ ก่ อ นตาย ได้ ต าย
ท่ามกลางสภาพที่ผูกพันและคุ้นเคย จากไปอย่างไม่เป็ นภาระ และคาดหวังกับชีวิตหลังความตาย
นอกจากนันผลการวิ
้
จยั ยังพบว่า ผู้ป่วยมีการเผชิญหน้ ากับความตายและภาวะใกล้ ตายในลักษณะ
ต่างๆ ได้ แก่ ปฏิเสธที่จะรับรู้ สิ่งที่เป็ นและความตาย เลือกความตายเป็ นหนทางหลีกหนีปัญหา ต่อรอง
กับความเจ็บป่ วยและความตาย ปกปิ ดตัวตนที่ออ่ นแอ ทําใจให้ เข้ มแข็ง/จีดการกับความเครี ยด ยอมรับ
กับภาวะใกล้ ตายและพร้ อมเผชิญความตาย แบ่งปั นความเข้ าใจและเผชิญปั ญหาร่ วมกับครอบครัว
จัดการกับภาระที่ค้างคาก่อนตาย และอยู่เพียงแค่รอความตาย ในงานวิจยั นี ้ยังได้ แนวทางสําคัญใน
การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย และครอบครัว
และการศึกษาของโอลสัน (Olson. 2002: Online) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้เจ็บป่ วย
เรื อ้ รัง โดยใช้ การวิจยั เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ เน้ นการทําความเข้ าใจและสะท้ อนความคิด
กับภาษา และข้ อความต่างๆ ที่พรรณนาทังจากการสั
้
มภาษณ์ และการเขียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทํา
ความเข้ าใจสภาพชี วิตของผู้เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง โดยมี แรงบันดาลใจจากการที่ ได้ ประสบกับเหตุการณ์
ดังกล่าวโดยตรง ซึง่ ผู้วิจยั เองนันเป็
้ นผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคไตเรื อ้ รัง และพี่น้องก็เจ็บป่ วยเป็ นโรคเดียวกัน
้ เด็ก ส่วนพ่อก็ป่วยด้ วยโรคหัวใจและเสียชีวิตไปเช่นเดียวกัน เขาต้ องเผชิญกับ
และเสียชีวิตไปตังแต่
สภาพที่เจ็บป่ วยมาเป็ นเวลานาน และต้ องเข้ าออกโรงพยาบาลบ่อยครัง้ ซึง่ การที่เขามีชีวิตได้ จนถึงทุก
วันนี ้ก็เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทําให้ เขาพบว่า ความหมายของชีวิตไม่ได้ หยุดอยู่แค่ความตาย
แต่อยู่ที่ว่าบุคคลจะดํารงชีวิตของตนเองอย่างไรท่ามกลางความเจ็บป่ วย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่สําคัญใน
การศึกษาของโอลสัน ได้ แก่ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง และยังสัมภาษณ์ แพทย์ พยาบาล ครอบครัวผู้เจ็บป่ วย
และพระคริ สเตียนในโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องในบริ บทความเจ็บป่ วย เพื่อทําความ
เข้ า ใจว่ า ผู้ป่ วยเหล่ า นี ด้ ํ า รงชี วิ ต อยู่บ นความเจ็ บ ป่ วยนี ไ้ ด้ อ ย่ า งไร ผลการศึ ก ษา โอลสัน ได้ พ บ
ความหมายที่สําคัญเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่ วย และความหวังของชีวิตที่เจ็บป่ วย ซึง่
พบว่าความเข้ าใจและความรักจากผู้ดแู ล ครอบครัว เพื่อน ชุมชน และความรักในพระเจ้ ามีความหมาย
ต่อชีวิตของผู้เจ็บป่ วย
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ของ สกาวรัตน์ สุภสาร (2549) ได้ ศกึ ษาประสบการณ์การดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยข้ อเข่าเสื่อม จํานวน 10 ราย เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มี
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ส่วนร่ วม การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีของ โคไลซ์ซี่ (Colaizzi) ผล
การศึกษา พบ 5 ประเด็น ดังนี ้ 1) การให้ ความหมายเกี่ยวกับโรคข้ อเข่าเสื่อม มี 3 ความหมาย คือ เป็ น
โรคที่เจ็บปวดทรมาน เป็ นโรคเรื อ้ รังที่ไม่หายขาด และเป็ นโรคของเวรกรรม 2) ปั ญหาที่ต้องเผชิญ 4
ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านร่ างกาย ทําให้ สมรรถภาพทางกายลดลง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 2) ด้ าน
จิตใจ มีความรู้สกึ ท้ อแท้ และหมดกําลังใจ 3) ด้ านครอบครัว ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ และเป็ น
ภาระของครอบครัว และ4) ด้ านสังคม การเข้ าสังคมลดลง และไม่กล้ าเข้ าสังคม 3) ปั ญหาต่อการดูแล
ตนเอง ได้ แก่ 1) มีภาระต้ องดูแลหลานหรื อผู้พิการ 2) ผู้ป่วยอยู่บ้านตามลําพัง ไม่มีผ้ ดู แู ล จึงรักษาไม่
ต่อเนื่อง 4) การดูแลตนเองมี 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ ยา และ 2) ไม่ใช้ ยา เช่น เปลี่ยนอิริยาบถ การ
เบี่ยงเบนความสนใจโดยการทานหมาก หรื อทนรอให้ ทเุ ลาไปเอง 5) ความคาดหวัง มี 3 ลักษณะ ได้ แก่
1) ต้ องการให้ อาการปวดข้ อเข่าลดลง และลดการรับประทานยาแก้ ปวด 2) ต้ องการมีรายได้ เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระครอบครัว และ 3) ต้ องการกลับเข้ าสู่สงั คม จากการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยมี
ความสําคัญ ที่จะนําไปสูก่ ารจัดทําแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่จะต้ องให้ การดูแลทัง้
ด้ านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม และสภาพปั ญหา รวมถึงบริบททางสังคมแต่ละรายอีกด้ วย
และงานวิจยั ของ อารี ย์รัตนพันธ์ (2551) ทําการศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือดได้ ผู้ให้ ข้อมูล คือผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับนํ ้าตาลในเลือดลังอดอาหาร
อยู่ระหว่าง 80-120 mg/dl เป็ นเวลาติดต่อกันอย่างน้ อย 1 ปี และมีระดับ A1C น้ อยกว่าร้ อยละ 7
จํานวน 15 ราย เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม
และการบันทึกเทป วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีของโคไลซ์ซี่ (Colaizzi) ผลการศึกษา พบประเด็นต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นแรก การให้ ความหมายการดูแลตนเอง 3 ลักษณะ คือ 1) การทํ าให้ ร่างกายดีและแข็งแรง
2) การควบคุมตนเองไม่ให้ นํ ้าตาลในเลือดสูง และ3) การป้องกันตนเองไม่ให้ เกิดการเจ็บป่ วย ประเด็น
ที่สอง ความรู้ สึกต่อโรค ได้ แก่ 1) การยอมรับกับการเป็ นโรค และ 2) การใส่ใจดูแลตนเอง ประเด็นที่
สาม วิธีการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือด 5 วิธี ได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
ทีมสุขภาพอย่างเคร่ งครัด 2) การรู้ จักควบคุมตนเอง โดยการควบคุมอาหาร การออกกํ าลังกายเป็ น
ประจํ า และสมํ่ า เสมอ 3) การจัด การความเครี ย ด 4) การหากิ จ กรรมทํ า สมํ่ า เสมอ และ5) การใช้
สมุนไพรรักษาเสริ ม ประเด็นที่ สี่ ปั จจัยสนับสนุนการดูแลตนเอง 5 ด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านตัวผู้ป่วย
ปั จจัย ด้ านที มสุขภาพ ปั จจัยด้ า นครอบครั ว ปั จจัยด้ านญาติพี่น้ อง เพื่ อฝูง และปั จจัยด้ านสื่อและ
ข่าวสาร นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะที่ทําให้ การดูแลตนเองดี คือ 1) การมีสขุ ภาพจิตดี ไม่เครี ยด 2) การไม่
มองว่าอะไรเป็ นปั ญหา 3) การคิดให้ กําลังใจตนเอง มีจิตใจเข้ มแข็ง ไม่ออ่ นแอท้ อแท้ และ 4) การกินอยู่
แบบไทยๆ ใช้ ชีวิตตามวิถีธรรมชาติ ประเด็นที่ห้า ปั จจัยขัดขวางการดูแลตนเอง มี 2 ด้ าน ได้ แก่ ภาระ
ค่าใช้ จ่าย และขาดความรู้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้ อง จากผลการศึกษางานวิจยั นี ้สามารถ
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นําไปเป็ นแบบอย่างในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานรายอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมระดับนํ ้าตาล
ในเลือดได้ และใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการดูแลให้ กบั บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องได้
และงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ ชํ่าชอง (2547) ได้ ศึกษาประสบการณ์ การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยจิตเภทที่ ไม่ป่วยซํา้ วัตถุประสงค์ เพื่อบรรยายการให้ ความหมายและประสบการณ์ การดูแล
ตนเองของผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ป่วยซํ ้า โดยใช้ การศึกษาปรากฏการณ์วิทยาแบบ Husserl ผู้ให้ ข้อมูล
จํ านวน 10 ราย เก็ บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก บันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ ด้วยวิธีของโคไลซี่
(Colaizzi) ผลการศึกษา พบประเด็นต่างๆ ดังนี ้ ประเด็นแรก การให้ ความหมายการดูแลตนเอง คือ
การที่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ ด้วยตนเอง ไม่เป็ นภาระของบุคคลอื่น เป็ นการดูแลเพื่อให้ มี
ร่ างกายแข็งแรง จิตใจสดใส อยู่กบั ครอบครัว สังคมได้ อย่างปกติไม่มีอาการกําเริ บและกลับไปป่ วยซํ ้า
ประเด็นที่สอง ด้ านการดูแลตนเอง ได้ แก่ 1) การดูแลตนเองด้ านร่ างกาย ประกอบด้ วย การใช้ ยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์ และ การงดสารกระตุ้นประสาท 2) การดูแลตนเองด้ านจิตใจ ประกอบด้ วย
การทํางานและ/หรื อกิจกรรมที่ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจและผ่อนคลาย และการปรับความคิดและ
จิตใจ 3) การดูแลตนเองด้ านสังคม ประกอบด้ วย การปฏิบตั ิตนเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัว และการ
ปฏิบตั ติ นเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม 4) การดูแลตนเองด้ านจิตวิญญาณ ประกอบด้ วย การปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามความเชื่อทางศาสนา และการฝึ กจิตให้ สงบ จากผลการศึกษาของงานวิจยั นี ้สามารถนําไปจัดทํา
เป็ นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์และสําหรับผู้ป่วยรายอื่นๆ ได้
จากการประมวลงานวิจัยข้ างต้ นจะเห็นว่าการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิทยา มีหลายแบบ
ได้ แก่ ปรากฏการณ์ วิทยาแบบตีความ และปรากฏการณ์วิทยาแบบพรรณนา ซึง่ เป็ นการศึกษาการให้
ความหมายของประสบการณ์ ตามการรับรู้ ของบุคคลที่มีประสบการณ์ ต่อปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง ส่วนมากจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเจ็บป่ วยด้ วยโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง
โรคเอดส์ โรคข้ อเข่าเสื่อม เป็ นต้ น โดยใช้ จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก ประมาณ 10 – 15 คน วิธีการ
เก็บข้ อมูลส่วนมากใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การบันทึกภาคสนามและการบันทึกเทป ซึง่ ข้ อ
ค้ นพบจากงานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดงั นี ้คือ การให้ ความหมายของ
โรคต่างๆ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้ ด้ านร่ างกาย เช่นความสามารถ ภาพลักษณ์ ด้ าน
จิตใจเช่น ความวิตกกังวล กลัว ท้ อแท้ เป็ นต้ น ด้ านอารมณ์ และสังคม เช่น การได้ รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากครอบครัว คู่สมรส ญาติพี่น้อง เพื่อน เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ เป็ นต้ น ด้ านพฤติกรรม
เช่น การดูแลตนเองด้ านร่างกายและจิตใจ เป็ นต้ นซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้ สามารถนําไปออกแบบการวิจยั ของ
ผู้วิจยั เองทังด้
้ านกลุม่ ตัวอย่างและวิธีการเก็บข้ อมูล ซึง่ จากการวิจยั ที่ผา่ นมายังไม่พบการศึกษาวิจยั เชิง
ปรากฏการณ์ วิทยาในผู้ป่วยกลุ่มโรคตุ่มนํา้ พองใสในงานวิจัยนีจ้ ึงได้ นําการศึกษาเชิงปรากฏการณ์
วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology) มาศึกษาในผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
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ตุ่ม นํ า้ พองใส เพื่ อ ศึก ษาการให้ ค วามหมายประสบการณ์ ก ารเป็ นโรคตุ่ม นํ า้ พองใส และการให้
ความหมายประสบการณ์ การดูแลตนเอง เพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบและนําไปสู่การพัฒนาลักษณะทางจิต
และพฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะที่ 2 ต่อไป โดยผลจากการศึกษาในระยะแรกนันได้
้ ข้อค้ นพบ
เกี่ยวกับลักษณะทางจิตได้ แก่ ความท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทรมาน กลัว และ ลักษณะทางพฤติกรรม ได้ แก่ การ
เอาใจใส่ด้านการรับประทานอาหาร สนใจในการออกกําลังกาย การเอาใจใส่ด้านจิตใจ และการเอาใจ
ใส่ ด้ า นการพัก ผ่ อ น ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบเหล่ า นี จ้ ะถูก นํ า ไปใช้ ใ นการพัฒ นาต่ อ ไปด้ ว ยแนวคิ ด การปรั บ
พฤติ ก รรมปั ญญานิ ย ม และแนวคิ ด กลุ่ม พั ฒ นาตนและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาแนวพุ ท ธ ดัง
รายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เชิงคุณภาพ (Qualitative)

การศึกษาปรากฏการณ์
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส

1. เพื่อทําความเข้ าใจการให้ ความหมาย
ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่
นํ ้าพองใสและการให้ ความหมาย
ประสบการณ์การดูแลตนเอง ตามการ
รับรู้ของผู้ป่วย
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

ระยะที่ 2 เชิงปริ มาณ (Quantitative)

1.

ได้ ข้ อ ค้ น พบประสบการณ์ ด้า นตัวแปร
ลัก ษณะทางจิ ต ได้ แ ก่ ความท้ อ แท้ สิ น้ หวัง
ทรมาน กลัว
2. ได้ ข้อค้ นพบประสบการณ์ด้านพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ได้ แก่ การรับประทานอาหาร การ

สร้ างโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

ลดความซึมเศร้า

สร้ างโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส

1. เจตคติต่อการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
2. การรับรู้ความสามารถของตนต่อ
การดุแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส
3. พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย ผสานวิ ธี ในรู ป แบบขัน้ ตอนเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Sequential Mixed Design) โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาการให้
ความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส และประสบการณ์การดูแลตนเอง รวมทัง้
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสภายใต้ กรอบแนวคิด
ของปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Phenomenology Transcendental) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาใน
มุมมองทางจิตของบุคคล เพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั หลังจากได้ ข้อค้ นพบตัวแปรลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองจากระยะที่ 1 แล้ วโดยข้ อค้ นพบที่ได้ แบ่งเป็ น 2 ประเด็นได้ แก่ ข้ อค้ นพบทางจิต คือ เป็ นข้ อ
ค้ นพบเกี่ยวกับความท้ อแท้ สิ ้นหวัง เป็ นภาวะทางอารมณ์ ตวั หนึ่งที่อยู่ภายใต้ ความซึมเศร้ า ซึ่งผู้วิจยั
นํามาเป็ นตัวแปรด้ านความซึมเศร้ าเพื่อให้ มีความครอบคลุมมากขึ ้น และทําการสร้ างโปรแกรมในการ
พัฒนาลักษณะทางจิต คือ โปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เพื่อลด
ความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส หลังจากผู้ป่วยมีความซึมเศร้ าลดลงแล้ ว ผู้ป่วยมีกําลังใจ มี
ความสบายใจแล้ ว ผู้วิจยั จึงทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อไป แต่ก่อนที่จะทําการพัฒนา
พฤติกรรมผู้วิจยั เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนได้ จะต้ องเกิดจากการเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปั ญญาก่อน จึงทําการเปลี่ยนเจตคติก่อน จึงทําการพัฒนาเจตคติ และตามด้ วยการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้น

สมมติฐานการวิจัยในระยะที่ 2
1. กลุ่ม ทดลองที่ ได้ รับโปรแกรมกลุ่ม พัฒนาตนและการปรึ กษาเชิ งจิ ตวิทยาแนวพุท ธ มี
คะแนนความซึมเศร้ าแตกต่างจากก่อนทดลอง
2. กลุ่ม ทดลองที่ ไ ด้ รับ โปรแกรมกลุ่ม พัฒ นาตนและการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ตวิ ท ยาแนวพุท ธมี
คะแนนความซึมเศร้ าแตกต่างจากกลุม่ ควบคุม
3. กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) มี
คะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแลตนเองและการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส แตกต่างจากก่อนทดลอง
4. กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) มี
คะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแลตนเองและการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ นการวิ จัย ผสานวิ ธี ใ นรู ป แบบขัน้ ตอนเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory
Sequential Mixed Design) โดยแบ่งวิธีดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์ การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
1.1 แบบแผนการวิจยั
1.2 สนามวิจยั
1.3 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
1.4 วิธีการเข้ าถึงกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล
1.5 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.6 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.8 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล (Trustworthiness)
1.9 การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลและจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้า
พองใส
2.1 การออกแบบการวิจยั
2.2 แบบแผนการทดลอง
2.3 การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.4 ขันตอนในการคั
้
ดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2.5 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.6 วิธีดําเนินการสร้ างเครื่ องมือ
2.7 การหาคุณภาพของแบบวัด
2.8 การจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล
ในระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์ วิทยา เพื่อหาความหมาย
ประสบการณ์การเป็ นโรคและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รวมทังเงื
้ ่อนไขที่
เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเอง ซึง่ ข้ อค้ นพบหรื อผลที่ได้ จากการศึกษาในระยะที่1จะเป็ นข้ อมูลที่จะนําไปสู่
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การสร้ างโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ในระยะที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสและ
ประสบการณ์ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
1.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาในระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาตามแนวคิดของปรากฏการณ์ วิทยาแบบอุตรวิสยั
(Transendental Phenomenology) เป็ นการศึกษาถึงการสะท้ อนจิตสํานึกของคน สิ่งที่ปรากฏอยู่ใน
จิตสํานึกของคน คือ ปรากฏการณ์ (Phenomenon) และHegel ได้ กล่าวถึงความหมายไว้ ว่าความรู้ ที่
ปรากฏในจิตสํานึก คือ ศาสตร์ ที่อธิบายการรับรู้ (percieve) การสัมผัสรู้ (senses) และการตระหนักรู้
ของคน (aware) ภายใต้ ประสบการณ์นนั ้ Husserl รับอิทธิพลจาก Descartes ในเรื่ องในเรื่ องความจริง
เชิงวัตถุวิสยั กล่าวคือการรับรู้ ความจริ งของวัตถุหรื อผลกรรมของการกระทํานันขึ
้ ้นอยู่กบั ผู้กระทําการ
นันการศึ
้
กษาปรากฏการณ์ แบบอุตรวิสยั ของ Husserl ยังเกี่ยวข้ องกับแนวคิดด้ าน การมุ่งไปศึกษา
(Intentionality) คือ การรับรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้ ใจตัดสินและกําหนดคุณค่าของสิ่งนัน้ เป็ นลักษณะ
พื ้นฐานของปรากฏการณ์ทางจิตที่เกี่ยวข้ องกับจิตสํานึก สิ่งนันอาจจะมี
้
อยู่จริ งหรื อไม่ก็ตาม ซึง่ การมุ่ง
ไปศึกษาประกอบด้ วย Noema คือ การรับรู้ ถึงลักษณะโครงสร้ างของสิ่งๆ นัน้ เป็ นวัตถุแห่งการรับรู้
แปรผันไปตามกาลเวลา ตามมุมมอง ไม่ว่าการมองวัตถุนนจะมาจากมุ
ั้
มใด ตัววัตถุหรื อโครงสร้ างนันก็
้
ั ้ ดขึ ้นในจิตสํานึก และอีกองค์ประกอบหนึ่งคือ Noesis คือการรับรู้ที่
ยังเป็ นเหมือนเดิม แต่การรับรู้นนเกิ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็ นลักษณะด้ านความรู้สกึ ที่มีตอ่ Neoma ซึง่ ทังสององค์
้
ประกอบนี ้จะ
มีความสัมพันธ์ ตอ่ กันเสมอในการจะทําความเข้ าใจศาสตร์ ว่าด้ วยมนุษย์ และการแสวงหาความรู้ผ่าน
การวิจยั เป็ นที่เห็นพ้ องต้ องกันโดยทัว่ ไปว่าความหมายคือ หัวใจของการรับรู้ การจดจํา การตัดสิน การ
รู้สกึ และการรู้ คิด ซึง่ จะมีอยู่จริ งหรื อไม่ก็ตาม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมุ่งที่จะทําความเข้ าใจการให้ ความหมาย
ประสบการณ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ตามการรับรู้ ของผู้ป่วย และ
เงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ดํ า เนิ น การศึ ก ษาด้ วยวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
การวิ จัย ในครั ง้ นี ้ เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจว่ า ผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสรั บ รู้ มี
ความรู้สกึ การรู้คดิ เจตคติ และให้ ความหมายของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองลักษณะอย่างไร ทังนี
้ ้ เน้ นให้ เกิดความเข้ าใจการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส และเพื่อให้
ได้ ข้อค้ นพบที่ตอบปั ญหาการวิจยั ได้ อย่างลึกซึ ้งและครบถ้ วน ผู้วิจยั ได้ นําการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา
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เชิงอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology) มาใช้ ในการศึกษาวิจยั ซึง่ เป็ นวิธีวิทยาที่เหมาะสม
กับการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่เผชิญกับประสบการณ์นนั ้
1.2 สนามวิจัย
พื ้นที่ในการศึกษาทังระยะที
้
่1 และระยะที่ 2 คือ สถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร มูลเหตุสําคัญที่ผ้ วู ิจยั เลือกสถานที่แห่งนี ้ เนื่องจากเป็ นสถาน
บริ การเฉพาะทางด้ านโรคผิวหนัง ที่ให้ บริ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมีบริ การทังผู
้ ้ ป่วยนอก
และผู้ป่วยในซึ่งเป็ นโรคผิวหนังเรื อ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ จึงมุ่งที่จะควบคุมอาการไม่ให้
เป็ นมากขึ ้น บรรเทาอาการทุกข์ ทรมานจากโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น และให้
ผู้ป่วยเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจสามารถดูแลตนเองได้ และมี ความสุขในการดําเนินชีวิต สนามที่ ใช้
สํ า หรั บ ศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ไ้ ด้ แ ก่ สถาบัน โรคผิ ว หนัง สัง กัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ให้ บริ การรักษาผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสทังที
้ ่เป็ นผู้ป่วยนอกและเป็ นผู้ป่วยใน
1.3 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้ประสบกับเหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ในการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพอง
ใสโดยตรง ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างหรื อผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจง โดยกําหนดเกณฑ์การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้ประสบกับเหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ในการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสโดยตรง ดังนัน้ การเลือกผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษานี ้ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ เป็ นผู้
ประสบกับเหตุการณ์หรื อมีประสบการณ์ ตรงในการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ดังนัน้ ผู้วิจยั เลือก
ผู้ให้ ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การเลือกผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้ 1) รับรู้ ว่า
เป็ นโรคตุ่มนํา้ พองใส และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสตามรหัสโรค L10.0 ตามเกณฑ์การ
้ 3 เดือน ขึ ้นไป (U.S. National Center for Health
วินิจฉัย ICD-10 และ 2) เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสตังแต่
Statistic. 2015: Online) และอยู่ระยะของอาการที่สงบแล้ ว และ3) เคยมีอาการแสดงของโรค ได้ แก่
ตุม่ นํ ้า แผลถลอกตามร่างกายร่วมกับมีผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั เิ พื่อการยืนยัน เช่น การตรวจชิ ้นเนื ้อ
การตรวจเลือด ตามClinical Practice Guideline และ4) ไม่เคยหรื อเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
น้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อปี และ5) คนที่ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง และ6) ผู้ป่วยที่มีอาการของโรค
ในระดับเล็กน้ อย คือมีรอยโรคน้ อยกว่า 10% ของพื ้นที่ร่างกายและไม่มีการติดเชื ้อ (แบบประเมินความ
รุ นแรงของโรคตุม่ นํ ้าพองใส) และ7) สามารถที่จะให้ ข้อมูลและแสดงถึงความพร้ อมและยินยอมในการ
ให้ ข้อมูลจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 10 คน
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1.4 วิธีการเข้ าถึงกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ในการเข้ าถึงกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่ เป็ นผู้ป่วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส ผู้วิจัยดําเนิ นการตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
้
1. ทําหนังสือขออนุญาตภายในและขอข้ อมูลผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่มารับบริ การทังงาน
บริการผู้ป่วยนอกและงานบริ การผู้ป่วยใน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องได้ แก่ งานเวชระเบียนและเวชสถิ ติ โดยการขอ
รายชื่อผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อนําไปสืบค้ นข้ อมูลในแฟ้มประวัติในการหาที่อยู่และเบอร์ โทรติดต่อ
และประสานงานกับงานบริ การผู้ป่วยนอก เนื่อจากมีคลินิกเฉพาะโรคของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสทุกวัน
พุธ จะมีผ้ ปู ่ วยที่แพทย์นดั ติดตามอาการเพื่อเลือกผู้ป่วยมาเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
3. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นทางการจากมหาวิทยาลัยถึงสถาบันโรคผิวหนัง
และผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขันตอนการทํ
้
าวิจยั เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
และต้ นสังกัดเข้ าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่ วมในการวิจยั รวมทังทํ
้ าหนังสือการยินยอมเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ยินยอมเข้ าร่วมในการวิจยั
1.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีทิศทางผู้วิจยั มีแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกและกรอบคร่ าวๆ สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งมีลกั ษณะเป็ นประเด็นกว้ างๆ ที่กําหนดขึ ้น
ตามกรอบของปั ญหาการวิจยั เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการปฏิบตั ิงานในภาคสนามและเมื่อผู้วิจยั ได้
เข้ าไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งจะมีการปรับเปลี่ยนและสร้ างประเด็นคําถามใหม่ๆ อยู่เสมอ
ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ข้ อมูลที่ได้ และลักษณะของผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นสําคัญ
การสัมภาษณ์ ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ครั ง้ ที่ 1 มุ่งประวัตสิ ่ วนตัว
1. ให้ ผ้ ูร่วมวิจัยเล่าประวัติจนถึงปั จจุบันที่ เขาเป็ นอยู่ เช่นให้ ผ้ ูป่วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสเล่า
ประวัตขิ องเขาจนถึงรู้วา่ ตนเองเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส
2. ช่วยเล่าให้ ฟังเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน โดยผู้วิจยั ถามเจาะ เพื่อติดตามเมื่อพบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรื อเกี่ยวกับโรค
หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้ คําถามว่าทําไมคุณจึงเป็ นโรคนี ้ (คําถาม why)
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ครั ง้ ที่ 2 เน้ นปั จจุบัน
ให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในปั จจุบนั ในประเด็นที่กําลังทําวิจยั เช่น ช่วยเล่า
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง (Self-Care) ในผู้ป่วยโรคนี ้ เริ่ มตังแต่
้ ตื่นนอน จนกระทัง่ เข้ านอน และผู้วิจัย
ถามเจาะหรื อถามตามเมื่อพบข้ อมูลที่น่าสนใจตามนิยามหรื อทฤษฎี
ครัง้ ที่ 3 เน้ นการสะท้ อนความคิด ความรู้ สึก อารมณ์ ต่อประสบการณ์
เช่น จากประสบการณ์การดูแลตนเองที่เล่าครัง้ ก่อน คุณเข้ าใจว่า การดูแลตนเองของคุณคือ
อะไร มันมีความสําคัญต่อคุณอย่างไร คุณคิดอย่างไรกับมันในอนาคตข้ างหน้ า ถามเจาะหรื อถาม
ตามที่ความรู้สกึ อารมณ์ ความคิด ความสามารถ ความยาก ความลําบาก ความง่าย โดยไม่ลืมบริ บท
ที่เกี่ยวข้ อง
สรุ ปประเด็นคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
1. ช่วยเล่าประวัตขิ องคุณตังแต่
้ จําความได้ จนกระทัง่ รู้วา่ ตนเองเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส
2. ช่วยเล่าเกี่ยวกับโรคที่คณ
ุ เป็ นอยูใ่ ห้ ฟังหน่อย
3. ช่วยเล่าถึงอาการที่คณ
ุ เป็ นให้ ฟังหน่อยว่าเป็ นอย่างไร
4. คุณมีความรู้สกึ กับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคนี ้อย่างไร
5. ช่วยเล่าเกี่ยวกับการดูแลตนเองของคุณให้ ฟังหน่อย
6. การดูแลตนเองมันมีความสําคัญต่อคุณอย่างไร
7. คุณคิดอย่างไรกับการดูแลตนเองในอนาคตข้ างหน้ า
8. พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมต้ องทําอย่างไร
1.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลขนาดเล็กไม่
เน้ นการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิคการวิจยั ไม่แยกขันตอนของการเก็
้
บข้ อมูลและการวิเคราะห์
ออกจากกัน ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปพร้ อมๆ กับการวิเคราะห์
กล่าวคือ เมื่อเข้ าสู่สนามการวิจยั ในช่วงแรกผู้วิจยั ยังไม่เร่ งรัดเก็บข้ อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
แต่ม่งุ เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจให้ กบั กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลซึง่ ในช่วงแรก การสัมภาษณ์
พูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการและเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ระยะต่อมาผู้วิจัยจึงเริ่ มใช้ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่หลากหลายขึ ้น ตามลําดับซึง่ รายละเอียดของวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีดงั ต่อนี ้
1. การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ
(Informal Interview) โดยผู้วิจยั จะพูดคุยสนทนาอย่างเป็ นกันเองกับผู้ให้ ข้อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติ ใน

94
สถานที่ไม่เป็ นทางการ ไม่มีพิธีรีตรอง เพื่อสร้ างความรู้ สึกเป็ นกันเอง สําหรับการถามจะไม่มีขนตอน
ั้
หรื อลําดับข้ อคําถาม ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ โดยใช้ คําถามที่เข้ าใจง่าย หากผู้ให้ ข้อมูลไม่เข้ าใจคําถาม
หรื อตอบไม่ตรงคําถาม ผู้วิจยั จะใช้ คําถามใหม่ที่ทําให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น การสัมภาษณ์ จะการดําเนินการ
อย่างไม่เร่ งรี บ ไม่กําหนดเวลาตายตัว ในขณะที่ให้ ข้อมูล ผู้วิจยั จะฟั งด้ วยความใส่ใจ ไม่พดู แทรกหรื อ
ถามแทรกขึ ้นมาขณะให้ ข้อมูล ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยจะทําการบันทึกข้ อมูลไปพร้ อมกันด้ วยตนเอง โดยการจด
รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลและสิ่งที่สงั เกตได้ รวมทังรายละเอี
้
ยดที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั จํานวน
ครัง้ ของการสัมภาษณ์ ใช้ เวลาสองครัง้ ขึ ้นไป ขึ ้นอยู่กับข้ อมูลที่ได้ มีความละเอียดลึกซึ ้งเพียงพอ หาก
ข้ อมูลยังไม่เพียงพอก็ทําการสัมภาษณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามผู้วิจยั จะระมัดระวังไม่ให้ ตนเองเข้ าไปมี
อิทธิ พลต่อระบบความคิดของผู้ให้ ข้อมูล ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยตลอดการ
สัมภาษณ์
2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจยั จะทําการสังเกตขณะทําการสัมภาษณ์จากเนื ้อหาคําพูด
ภาษาที่ใช้ ท่าทาง นํ ้าเสียง การพูดคุย บุคลิกภาพ ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลแสดงออกในขณะสัมภาษณ์ นอกจากนี ้
ผู้วิจัย ยัง สัง เกตประสบการณ์ อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับตัว ผู้ให้ ข้อ มูล เช่น สมุดบัน ทึ ก สิ่ง ของต่า งๆ ที่ มี
ความหมายกับผู้ให้ ข้อมูล ซึง่ จะทําให้ ผ้ วู ิจยั ทราบถึงอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ตามประสบการณ์การ
รับรู้ของผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มขึ ้น
3. แบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลในกรณีที่มีประเด็นที่ไม่สามารถ
พูดออกมาโดยตรงได้ หรื อประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทําการรายงานตนเองผ่าน
แบบสอบถาม
1.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาผู้วิจัยมุ่งทําความเข้ าใจประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสและ
ประสบการณ์ ก ารดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส และค้ น หาแก่ น ประสบการณ์ การให้
ความหมาย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง เพื่อให้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
มีแนวทางการวิเคราะห์ที่ชดั เจนขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั ของมูสทากัส (Moustakas. 1994: 120-153) เพื่อให้ ได้ มาซึง่ แก่น
โครงสร้ างปรากฏการณ์ โดยเน้ นการวิเคราะห์โครงสร้ างการรับรู้ ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ซึง่ มีกระบวนการ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขจัดความอคติหรื อความคิดล่ วงหน้ า (bracketing หรื อ Epoche) โดยก่อนทํา
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ทําการสํารวจความรู้ ความคิด ความเชื่อเดิม และความรู้สกึ ของผู้วิจยั ที่มีตอ่
โรคตุม่ นํ ้าพองใสและผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส รวมถึงภาพต่างๆ จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ปฏิบตั ิและดูแล
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ผู้ป่วยที่เป็ นโรคนี ้ แล้ วทําการวางหรื อแขวนสิ่งเหล่านี ้ไว้ โดยไม่นําเข้ ามาในกระบวนการศึกษาครัง้ นี ้
และหลีกเลี่ยงการตังสมมติ
้
ฐาน อันเกิดจากความรู้ และแนวคิดเดิมของผู้วิจยั ที่มี ลบเอาประเด็นต่างๆ
ที่ผ้ วู ิจยั รู้ ความเข้ าใจ ความคิด และรู้ สกึ ออกไป เป็ นการวางจุดสนใจไปที่สํานึกของการรับรู้ แทน เพื่อ
ละวางสิ่งต่างๆ เหล่านีอ้ อกจากเรื่ องที่จะศึกษา ทังนี
้ เ้ พื่อสํารวจว่าแท้ จริ งแล้ วประสบการณ์ ตามการ
สํานึกรู้ (consciousness) ของผู้ให้ ข้อมูลนันเป็
้ นอย่างไร ผู้วิจยั จะดําเนินการอย่างรอบคอบ ในการระบุ
ทัศนะหรื อประสบการณ์ที่แท้ จริงของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสในทุกๆ กระบวนการศึกษา
ขัน้ ที่ 2 การลดทอนปรากฏการณ์ (Phenomenological Reduction) เป็ นการพรรณนา
ปรากฏการณ์ ตามสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ เน้ นการรับรู้ เรื่ องราวตามการสํานึกรู้ ทงหมดของผู
ั้
้ ให้ ข้อมูลหลัก
จากนัน้ แตกข้ อ มูล เรื่ อ งราวที่ ศึ ก ษาออกเป็ นส่ ว นต่ า งๆ ตามความหมายที่ ป รากฏ เพื่ อ สกั ด เอา
ความหมาย ลักษณะสําคัญ ธรรมชาติของปรากฏการณ์ ซึง่ ผู้วิจยั ดําเนินการลดทอนปรากฏการณ์ดงั นี ้
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ทําการพักวางประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง (Bracketing หรื อ Epoche) แล้ ว จึงเริ่ มทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่ มจากการอ่านข้ อความที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 10
คน อย่างละเอียดซํ ้าไปซํ ้ามาหลายๆ รอบเพื่อทําความเข้ าใจประสบการณ์ของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่
นํ า้ พองใสและประสบการณ์ ก ารดูแ ลตนเอง ความรู้ สึก นึ ก คิ ด และการให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ จากนัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ดึ ง ข้ อ ความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประสบการณ์ เ ป็ นข้ อ ความนัย สํ า คัญ
(Significant Statement) ทําให้ ได้ ข้อความที่เป็ นนัยสําคัญเกิดจากการสํานึกรู้ของผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ
้ ้าๆ เพื่อทําความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ เมื่อได้ ข้อความที่เป็ นนัยสําคัญแล้ ว ผู้วิจยั อ่านข้ อความนันซํ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อความสําคัญ รวมทังเป็
้ นการตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ มานันครอบคลุ
้
มสิ่ง
ที่ต้องการศึกษาและประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเอง
หรื อ ไม่ จากนัน้ จึ ง สร้ างความหมายจากข้ อ ความนัย สํ า คัญ แล้ ว จึ ง ทํ า การจัด กลุ่ม ข้ อ ความที่ มี
ความหมายในลักษณะเดียวกันไว้ ด้วยกันของประเด็นหลัก (Theme) เมื่อได้ กลุ่มข้ อความแล้ วนําไป
ตรวจสอบกับข้ อมูลเบื ้องต้ นอีกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าการจัดกลุ่มนัน้ มีความถูกต้ อง ตรงประเด็นที่ผ้ ูให้
ข้ อมูลหลักต้ องการสื่อความหมายออกมา แล้ วจึงเขียนพรรณนาอย่างละเอียดถึงประสบการณ์ การ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองตามประเด็นหลัก (Theme) ที่กําหนดไว้
ขัน้ ที่ 3 การจินตนาการที่หลากหลาย (Imaginative variation) เป็ นการพรรณนา
โครงสร้ างสําคัญของปรากฏการณ์ที่ศกึ ษา ใช้ การจินตนาการอย่างอิสระถึงมุมมองความเป็ นไปได้ และ
นําไปสู่การสํานึกรู้ ประกอบด้ วย ค้ นหาความหมายเชิงโครงสร้ างที่เป็ นไปภายใต้ ประสบการณ์ การ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสและประสบการณ์ การดูแลตนเอง ตระหนักถึงเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ องกับ
ประสบการณ์ พิจารณาแก่นประสบการณ์ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้สกึ ความคิด ที่มีความสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ การเป็ นผู้ป่วยการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์ การดูแลตนเองของ
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ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส ซึ่งไม่แปรเปลี่ยนไปตามบริ บทต่างๆ และ ค้ นหาตัวอย่างที่แสดงถึงประเด็น
โครงสร้ างที่ไม่แปรเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการอธิบายโครงสร้ างปรากฏการณ์ที่ชดั เจนขึ ้น
ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ (Synthesis) นําข้ อมูลจากขันที
้ ่ 3 มาทําการสังเคราะห์ เพื่อให้ ได้ แก่นค
วามหมายของประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของ
ผู้ ป่ วยโรคตุ่ ม นํ า้ พองใส ซึ่ ง เป็ นจุ ด มุ่ ง หมายที่ ผ้ ู วิ จั ย เชิ ง ปรากฏการณ์ วิ ท ยาต้ องไปให้ ถึ ง แก่ น
ประสบการณ์ที่ศกึ ษา
1.8 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล (Trustworthiness)
ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลโดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้ (Lincohn&Guba. 1985:
289-331, Creswell. 2003, ชาย โพธิสติ า. 2550, ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์. 2556: 141-144)
1. ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล (Credibility) ประกอบด้ วย
สําหรับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยดําเนินวิจัยอย่างมีขนั ้ ตอนและเป็ นกระบวนการ มีการเตรี ยม
ประเด็นและตัวอย่างข้ อคําถามก่อนการสัมภาษณ์ โดยประเด็นและตัวอย่างข้ อคําถามแต่ละประเด็นได้
ผ่า นการตรวจสอบจากผู้เ ชี่ ย วชาญอย่ า งน้ อ ยสามท่ า น มี ก ารให้ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล ตรวจสอบ (Member
checking) เป็ นการให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตรวจสอบซํ ้าว่าถูกต้ องตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลต้ องการสื่อความหมายหรื อไม่
และมีการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แล้ วจึงลงข้ อสรุป
2. ความไว้ วางใจได้ (Dependability) ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั และอธิบายให้ เห็นถึงการทํา
วิ จัยอย่า งมี ขัน้ ตอนนํ า เสนอข้ อมูลที่ ล ะเอี ยดครบถ้ ว นและครอบคลุม ทํ า ให้ ผ้ ูอ่า นสามารถติดตาม
กระบวนการในการทําวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยเฉพาะการให้ รหัสความหมาย (meaning code)
การสร้ างประเด็นซึง่ ได้ รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3. การยืนยันผลการวิจยั (Confirm ability)
3.1 ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลและบันทึกไว้ อย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบได้ ทงการ
ั้
บันทึกข้ อมูลการสัมภาษณ์ และการสังเกต ข้ อมูลการสัมภาษณ์ได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนจากผู้ให้ ข้อมูล
3.2 การอ้ างคําพูด (Quotation) ของผู้ให้ ข้อมูลในการนําเสนอข้ อมูล โดยการใช้ ถ้อยคํา
ของผู้ใ ห้ ข้อ มูล มากที่ สุด เมื่ อมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งตัด คํ า พูด บางคํ า ของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ไป ผู้วิ จัย มี ค วาม
ประสงค์เพื่อให้ มีการสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึ ้น โดยยังคงความหมายเดิมไว้
3.3 การสรุ ปข้ อมูลในขันตอนต่
้
างๆ ได้ แก่ การแสดงความหมายของสาระสําคัญข้ อมูล
(meaning code) การจัดหมวดหมู่ (category) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล การค้ นหาแก่น
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โครงสร้ าง (Theme) การแปลความหมาย ทังนี
้ ้โดยผ่านการทบทวนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม
4. ความสามารถในการนําไปศึกษาหรื ออธิบายกรณีอื่นที่มีลกั ษณะหรื อเงื่อนไขที่คล้ ายคลึง
กัน (Transferability) กล่าวคือ การวิจยั นี ้ไม่ได้ มีจุดมุ่งหมายในการอ้ างอิงไปยังประชากร แต่อาจนํา
ผลการวิจยั ไปปรับใช้ กับกลุ่มที่มีบริ บทใกล้ เคียงกับผู้ให้ ข้อมูลได้ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของผู้นํา
ผลการวิจยั ไปใช้
1.9 การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูให้ ข้อมูลและจริยธรรมการวิจัยในคน
ผู้วิจยั มีการดําเนินการด้ านจริ ยธรรมในการวิจยั ในคนและการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ และได้ มีกระบวนการของอนุญาตเพื่อ
เข้ าเก็บข้ อมูลในพื ้นที่วิจัยโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ได้ รับ
ใบรับรองโครงการวิจยั SWUEC/E-085/2559 ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ก่อนที่จะอนุญาตให้
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
2. ชี ้แจงกระบวนการในการทําวิจยั ให้ กบั กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ รับทราบ ทําการสอบถามความ
สมัครใจในการให้ ข้อมูลก่ อนการเก็ บข้ อมูล และเซนต์ ยินยอม ก่ อนทํ าการเก็ บข้ อมูลผู้วิจัยต้ องขอ
อนุญาตบันทึกเสียง จากผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ แจ้ งผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ ว่ามีอิสระในการให้ ข้อมูล
และมีสทิ ธิตอบหรื อไม่ตอบคําถามในประเด็นที่ไม่ต้องการเปิ ดเผยโดยแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทราบ
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ ซกั ถามข้ อสงสัยต่างๆ ให้ เวลาคิดตัดสินใจด้ วยความสมัครใจ
4. เก็บข้ อมูลไว้ ในที่ปลอดภัย และไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ ูอื่นหากไม่ได้ รับความยินยอมหรื อได้ รับ
้ ้ วิจยั จะนําเสนอข้ อมูลที่ได้ อย่างตรงไปตรงมาตามข้ อค้ นพบที่ได้
อนุญาตจากกลุ่มผู้ร่วมวิจยั รวมทังผู
จากการศึกษา และใช้ นามสมมติในการกล่าวถึงผู้ให้ ข้อมูลแทนการใช้ ชื่อจริง
5. ผู้วิจยั ดําเนินการโดยยึดหลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตรายต่อร่ างกาย จิตใจ สังคมและ
กฎหมาย ทัง้ ด้ านร่ างกาย เช่นอาการของโรคและสุขภาพดีขึน้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ดีและ
เหมาะสม ด้ าน จิตใจ เช่น ทําให้ ร้ ูสกึ สุขสบายจากความทุกข์ทรมานจากโรค ด้ านเศรษฐานะ เช่น ได้ รับ
การชดเชยค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวกสบาย และ ด้ านสังคม เช่นได้ ความรู้ ที่ จะ
นําไปใช้ ได้ แนวทางและวิธีการที่จะนําไปใช้ ในการดูแลสุขภาพ
6. หลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ทําลายข้ อมูลของผู้ป่วยด้ วยตัวผู้วิจยั เอง
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ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใส
2.1 การออกแบบการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในระยะที่ 2เป็ นการศึกษาโดยอาศัยข้ อค้ นพบจากการศึกษาในระยะที่ 1 ข้ อ
ค้ นพบที่ได้ จะเป็ นตัวแปรลักษณะทางจิตได้ แก่ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง ซึง่ ผู้วิจยั นิยามตัวแปรท้ อแท้ สิ ้นหวังเป็ น
ตัวแปรความซึมเศร้ า และพฤติกรรมการดูแลตนเอง4 ด้ าน ได้ แก่ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร ใส่
ใจในการออกกําลังกาย เอาใจใสด้ านจิตใจ และเอาใจใส่ในการพักผ่อนมาเป็ นกรอบในการศึกษาใน
ระยะที่ 2 โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เพื่อลดความ
ซึม เศร้ า และพัฒ นาพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส เจตคติ แ ละการรั บ รู้
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง ด้ วยโปรแกรมการปรับพฤติกรรม ตามแนวคิดการเรี ยนรู้
ปั ญญาสังคม เจตคติและการกํากับตนเอง (Self- Regulation) ออกแบบการวิจยั เชิงทดลองเป็ น แบบ
Pretest-Posttest Control group Designแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ได้ รับ
โปรแกรมร่ วมกับการรักษาตามปกติ และกลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรแกรมร่ วมกับการรักษา
ตามปกติ ซึง่ เป็ นแบบแผนการทดลองในการเพิ่มและสร้ างเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองโดย
การให้ ความรู้ เรื่ องโรค ความสําคัญของการดูแลตัวเอง ประโยชน์ และโทษและการเตือนตนเองเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ซึง่ เป็ นแบบแผนที่สามารถประเมินและวัด
ได้ อย่างต่อเนื่ องหลายครัง้ โดยกิ จกรรมของโปรแกรมแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยมีทัง้ การให้ ความรู้
ร่วมกับดําเนินการกํากับตนเอง และระยะที่สาม เป็ นการติดตามผลหลังจากการถอดถอนโปรแกรมแล้ ว
โดยเก็บข้ อมูลด้ านพฤติกรรมต่อเนื่องไปอีก 1สัปดาห์ สําหรับกลุ่มควบคุมนันมี
้ การเก็บข้ อมูลตามปกติ
ต่อเนื่ องไปอีก 1สัปดาห์ เช่นกัน และหลังเสร็ จสิน้ การทดลองผู้วิจัยทํ าการประเมินประสิทธิ ผลของ
โปรแกรมฯ
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ความเชื่อมโยงและหลักการสร้ างโปรแกรม
ผูป้ ว่ ยโรคตุ่มนํ้าพองใสมีความ
ซึมเศร้า จึงทําการลดความ
ซึมเศร้า

ผูป้ ว่ ยโรคตุ่มนํ้าพองใสมี
ความคิดอยากทําพฤติกรรม
การดูแลตนเอง

ผูป้ ว่ ยโรคตุ่มนํ้าพองใสคิดว่า
ตนเองทําได้

โดยการใช้กลุม่ พัฒนาตนและ
การให้คาํ ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธ

ทําการเปลีย่ นเจตคติ โดยใช้
กระบวนการของ แม็คไกวร์
(McGuire)

การพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตน ด้วย
วิธกี ารทําให้ประสบความสําเร็จ
บ่อยครัง้ โดยใช้ การกํากับ
ตนเอง (Self-Regulation)

ทําให้ความซึมเศร้าของผูป้ ว่ ย
โรคตุ่มนํ้าพองใสลดลง

เจตคติเปลีย่ น

การรับรูค้ วามสามารถของตน
เพิม่ ขึน้ และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองก็เพิม่ ขึน้ ด้วย

ภาพประกอบ 4 ความเชื่อมโยงของโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.2 แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการวิจัยนี เ้ ป็ นแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการใช้ โปรแกรมเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรมและลักษณะทางจิตต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ดังนี ้
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
E
C

ทดสอบก่ อน
O1
O1

ให้ ส่ ิงทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
O2
O2
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แบบแผนการทดลองมีลกั ษณะ ดังนี ้
ตาราง 3 แบบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control group Design
กลุ่มตัวอย่ าง

ก่ อนทดลอง

กลุ่มทดลอง

- ได้ รับการชี ้แจงในการเข้ า
ร่วมการวิจยั
- เก็บข้ อมูลตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การรับรู้ความสามารถของ
ตนต่อการดูแลตนเอง และ
ตัวแปรความซึมเศร้ าก่อน
ทําการทดลอง

กลุ่มควบคุม

- ได้ รับการชี ้แจงในการเข้ า
ร่วมการวิจยั
- เก็บข้ อมูลตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การรับรู้ความสามารถของ
ตนต่อการดูแลตนเอง และ
ตัวแปรความซึมเศร้ าก่อน
ทําการทดลอง

ระยะหลังทดลอง
(ติดตาม)
- แบบบันทึกและสังข้ อมูล
- ได้ รับโปรแกรมกลุม่
พัฒนาตนฯ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
- ได้ รับโปรแกรมปรับ - เก็บข้ อมูลตัวแปรความ
พฤติกรรมฯ ร่วมกับ
ซึมเศร้ าทันทีหลังการ
การใช้ เทคนิคการ
ทดลอง
กํากับตนเอง (Self- เก็บข้ อมูลตัวแปร
regulation)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การรับรู้ความสามารถของ
ตนต่อการดูแลตนเอง และ
ความซึมเศร้ า หลังทดลอง
1สัปดาห์
- ไม่ได้ รับโปรแกรมใดๆ -ได้ รับการรักษาพยาบาล
-ได้ รับการ
ตามปกติ
รักษาพยาบาล
- เก็บข้ อมูลตัวแปรทาง
ตามปกติ
พฤติกรรมตามปกติ
เช่นเดียวกับที่ผา่ นมา 1
สัปดาห์เก็บข้ อมูลตัวแปร
ทางจิตและพฤติกรรม
เช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง
ในระยะทดลอง
ระยะทดลอง

ในการใช้ แบบแผนการทดลองนี ม้ ุ่ง ให้ ผ้ ูป่วยในกลุ่มทดลองเกิ ดการพัฒ นาทักษะเพื่ อนํ า
กระบวนการเตือนตนเองไปใช้ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยผู้วิจยั ออกแบบกิจกรรมบน
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แนวคิดการเตือนตนเอง ซึ่งมี 3 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังทดลอง
(ติดตามผล) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ระยะก่ อนการทดลอง เป็ นระยะที่ผ้ วู ิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรตามของกลุม่ ตัวอย่าง
ซึ่งดําเนินการก่ อนการทดลองใช้ โปรแกรมฯ เป็ นเวลา 1สัปดาห์ โดยผู้วิจัยเก็ บข้ อมูลตัวแปรความ
ซึมเศร้ า พฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติและการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. ระยะการทดลอง เป็ นระยะที่ผ้ ูวิจัยดําเนินการใช้ โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้
้
านวน21 ชัว่ โมง ในกลุ่มทดลองเพื่อลดความ
คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยใช้ เวลาทังหมดจํ
ซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส หลังจากเสร็ จสิ ้นกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธแล้ ว ผู้วิจยั ดําเนินการใช้ โปรแกรมการปรับพฤติกรรม โดยเริ่ มจากการปรับเปลี่ยนเจตคติก่อน
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยอยากทําพฤติกรรม และทําการพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
โดยใช้ เทคนิคการกํากับตนเอง (Self- Regulation) ประกอบด้ วย การตังเป
้ ้ าหมาย การสังเกตและ
บัน ทึกพฤติกรรมตนเอง การประเมิน ตนเองและการให้ แสดงปฏิกิ ริยาต่อตนเอง เพื่ อเพิ่ มการรั บรู้
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองทําให้ การแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วยใช้
ระยะเวลา4 ชัว่ โมงในกลุม่ ทดลองร่วมกับการรักษาตามปกติ สําหรับกลุม่ ควบคุมจะไม่ได้ รับโปรแกรม
ใดๆ ร่วมกับการรักษาพยาบาลตามปกติ
3. ระยะหลังทดลอง (ติดตามผล) เป็ นระยะที่ให้ กลุม่ ทดลองสิ ้นสุดการทดลองและทําการ
เก็บ ข้ อมูลตัวแปรความซึมเศร้ าทันทีหลังเสร็ จสิ ้นการทดลอง สําหรับข้ อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติและการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เก็บรวบรวม
ข้ อมูลหลังเสร็ จสิ ้นการทดลอง 1สัปดาห์ โดยเก็บรวบรวม ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และสําหรับ
กลุ่มทดลองให้ ผ้ ปู ่ วยบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเป้าหมายของตนเองลงในแบบฟอร์ มการบันทึกเป็ น
เวลา 1 สัปดาห์
2.3 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส ที่มารับการ
รักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่จะนํามาทําการเข้ าร่วมโปรแกรมการ
พัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย
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ได้ แก่ 1) เป็ นผู้ป่วยที่ยินยอมและสมัครใจเข้ าร่วมโครงการ และ2) เป็ นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสงบแล้ ว
และ3) เป็ นผู้ป่วยที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล และ4) เป็ นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่กบั ครอบครัว และ5)
เป็ นผู้ป่วยทังเพศชายและหญิ
้
ง และ6) มีอายุตงแต่
ั ้ 20ปี ขึ ้นไป
การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
n

n
Z

Zβ
σ

2(Z  Zβ ) 2 σ 2
(μ 1  μ 2 ) 2

= ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
= ค่าจากตาราง Z ที่ความน่าจะเป็ น  ที่ความเชื่อมัน่ 90% กําหนดให้  = 0.10 = 1.282
= Power of test 80% กําหนดให้ β = 0.2 = 0.842
= ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรุ นแรงของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (PASI Score)
ก่อนและหลังเข้ าร่วม กระบวนการกลุม่ ช่วยเหลือตนเอง= 6.5 (Suthipinitharm, 2008)

2(1.282+0842) 2 (6.5) 2
แทนค่า n =
(5) 2
= 16
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง ได้ แก่กลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรม
การพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง จํานวน 16 คน และกลุ่มควบคุม ได้ แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง จํานวน 16 คน เพื่อ
เป็ นการชดเชยจํานวนจากการไม่มาตามนัดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มไว้
้
น
โดยคิดเปอร์ เซ็นต์การสูญหาย เท่ากับ 25 % ดังนันจะได้
้
กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 20 คน รวมทังหมดเป็
40 คนแต่ในการทดลองครัง้ นี ้ ได้ กลุ่มทดลอง จํานวน 10คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 16 คน รวม
ทังหมด
้
26คนแต่ตลอดโครงการวิจยั มีกลุม่ ทดลองมาร่วมกิจกรรมเพียง 6 คน กลุม่ ตัวอย่างขาดหายไป
จํานวน 4 คน ทําให้ เหลือกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมกิจกรรมเพียง 22 รายเท่านัน้ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่หายไป
มีสาเหตุ ดังนี ้
1. ผู้ป่วยมีอาการของโรคกําเริ บในวันที่เริ่มทําการทดอลง
2. ผู้ป่วยต้ องไปรับการตรวจตามนัดโรงพยาบาลอื่นในวันที่ทําการทดลอง
3. ผู้ป่วยติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
4. ผู้ป่วยมีความจําเป็ นต้ องกลับบ้ านต่างจังหวัด
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2.4 ขัน้ ตอนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
ั ้ และ
ผู้วิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่ตงไว้
เป็ นผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษา ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถาบันโรคผิวหนัง ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้
กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจรั ก ษาจากแพทย์ มี มี คุณ สมบัติ เ ดี ย วกัน หรื อ
คล้ ายคลึงกัน โดยแพทย์ท่ีทําการรักษาในสถาบันโรคผิวหนัง มีหลายกลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ อาจารย์แพทย์
2) กลุม่ แพทย์ประจําบ้ าน (Resident) ซึง่ จะมี 4 ชันปี
้ 3) กลุม่ แพทย์ปฏิบตั ิการ (Fellow) มี 2 ชันปี
้ ซึง่
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยกํ าหนดให้ แพทย์ ที่ตรวจรักษาผู้ป่วยเป็ นแพทย์ประจําบ้ าน เป็ นแพทย์ที่อยู่ชนั ้ ปี
เดียวกัน และมีประสบการณ์ ในการรักษาโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อกําหนดแพทย์ได้ แล้ ว
ผู้วิจยั ดําเนินการต่อดังนี ้
1. ประกาศรับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก
2. ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสสมัครเข้ าร่ วมโครงการ อธิ บายชี ้แจงวัตถุประสงค์ การปฏิบตั ิตวั
และให้ เซนต์ยินยอมเข้ าร่วมโครงการ
3. กํ าหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีวิธีการดังนีค้ ือการจับ
ฉลากเพื่อกําหนดหมายเลขการสมัครเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หมายเลข 1 เป็ นกลุ่มทดลอง
หมายเลข 2 เป็ นกลุม่ ควบคุม กําหนดจํานวนสมาชิกกลุม่ แต่ละกลุม่ จนครบตามกําหนด
4. ให้ ผ้ ปู ่ วยที่ร่วมโครงการทําแบบวัดก่อนการทดลอง
2.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือวัดต่างๆ ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนือ้ หาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้ นํามา
ปรับแก้ ให้ เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสและหลังจากนันได้
้ นําแบบวัดต่างๆ ไปให้
กลุม่ ตัวอย่างได้ ทําเพื่อประเมินความเข้ าใจ โดยมีแบบวัดดังนี ้
1. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
2. แบบวัดเจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
3. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
4. แบบวัดความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
5. โปรแกรมการพัฒ นาลัก ษณะทางจิ ต และพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง ประกอบด้ ว ย
โปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการ
ดูแลตนเอง และ แบบบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยใช้ การกํ ากับตนเอง (SelfRegulation)
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แต่ละแบบวัดมีรายละเอียด ดังนี ้
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น
จากการศึกษาแนวคิดของ Orem และพัฒนาจากงานวิจยั ของ กฤษณา คําลอยแก้ ว (2554), สมร
พรหมพิ ทัก ษ์ กุล (2553) และ อัญ ศิ นี ย์ นัน ตะสุค นธ์ (2555) รวมทัง้ จากข้ อ ค้ น พบของผู้วิ จัย จาก
การศึกษาในระยะที่ 1 ลักษณะของประโยคคําถามจะเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเองด้ านจิตใจ และการพักผ่อน แบบวัดประกอบด้ วย
ประโยคคําถาม 20 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตรวัด 5 ระดับ ตัง้ แต่ปฏิบัติมากที่ สุด ถึง ไม่ปฏิบัติเลย
(แสดงในภาคผนวก ข) มีพิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 20 – 100 คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
การให้ คะแนนข้ อคําถามเชิงบวก จะให้ ตงแต่
ั ้ 1 จนถึง 5 หากเป็ นข้ อคําถามเชิงลบ คะแนนจะ
กลับกัน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรมการดูแลตนเองมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่างคําถาม เช่น ให้ ท่านทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิของท่านมาก
ที่สดุ

ข้ อความ

ปฏิบัติ
เสมอๆ

ระดับความถี่ของพฤติกรรม
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
นานๆ
บ่ อยๆ บางครั ง้
ครั ง้

ไม่ ปฏิบัติ
เลย

0. ฉันกินผักและผลไม้ ที่มีวิตามินซีสงู เพื่อให้ ผิวหนังของ
ฉันแข็งแรง ไม่แพ้ ง่าย
00. ฉันดื่มนมเพื่อป้องกันกระดูกเสื่อมจากยาที่ใช้ ใน
การรักษา
000. ฉันนอนหลับน้ อยกว่า6 ชัว่ โมง

แบบวัดเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
แบบวัดเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส เป็ นแบบวัดที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้
จากการประยุกต์ใช้ แนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire, W. J.. 1985) ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2531) และพัฒนาจากงานวิจยั ของ จิราภรณ์ ชมบุญ (2555) , พัชรี ดวงจันทร์ (2552) และทําการ
เลือกมาแค่ 2 ด้ านที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย ได้ แก่ ด้ านความรู้ คิดเชิงประเมินค่า และด้ าน
อารมณ์ ความรู้ สึก ต่อการดูแลตนเองด้ านการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การดูแลตนเอง
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ด้ านจิตใจ และการพักผ่อน แบบวัดประกอบด้ วยประโยคคําถาม 20 ข้ อ แต่ละประโยคมีมาตรวัด 6
ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (แสดงในภาคผนวก ข) พิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 20-120 คะแนนรวมคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
การให้ คะแนนข้ อความเชิงบวก จะให้ ตงั ้ แต่ 1 – 6 หากเป็ นข้ อคําถามเชิงลบ คะแนนจะ
กลับกัน ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติตอ่ การดูแลตนเองมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
ตัวอย่างคําถาม เช่น
ให้ ท่านทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ไม่ เห็นด้ วย

ค่ อนข้ างไม่ เห็นด้ วย

ค่ อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

ข้ อความ

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

0. ฉันรู้ ว่าการกิ นอาหารที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค
ให้ กบั ฉัน
00.ฉันรู้ สึกเบื่อกับการต้ องเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้
โรคกําเริบ

แบบวัดการรับรู้ความสามารถของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
แบบวัดการรับรู้ ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ นแบบวัดที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ตามแนวคิดของโรคตุ่มนํ ้าพองใสและแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองของแบนดูรา
การรับรู้ ความสามารถ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ และความยากง่ายที่มีต่อ การทายา
การทําแผล การเจาะตุม่ นํ ้า และการประคบ แบบวัดประกอบด้ วยประโยคคําถาม 12 ข้ อ แต่ละประโยค
มีมาตรวัด 11 ระดับตังแต่
้ ทําไม่ได้ /ไม่มนั่ ใจ ถึง ทําได้ /มัน่ ใจที่สดุ (แสดงในภาคผนวก ข) พิสยั ของ
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 100 คะแนน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
การให้ ค ะแนนจะให้ ตัง้ แต่ 0 จนถึง 10 ผู้ที่ ได้ ค ะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผู้ที่ มี ก ารรั บรู้ ความ
สามารถในการดูแลตนเองสูงมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
ตัวอย่างคําถาม เช่น
ให้ ทา่ นทําเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตัวเลขที่ตรงกับระดับความสามารถและความมัน่ ใจของ
ท่านมากที่สดุ
0. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดเล็ก น้ อยกว่า 10% ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
1
2
3
4
5
6
7
9
ทําไม่ได้
ทําได้
ทําได้
ไม่มนั่ ใจ มัน่ ใจน้ อย
มัน่ ใจปานกลาง

00. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดกลาง 10-30% ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
1
2
3
4
5
6
7
9
ทําไม่ได้
ทําได้
ทําได้
ไม่มนั่ ใจ มัน่ ใจน้ อย
มัน่ ใจปานกลาง

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

แบบวัดความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดความซึมเศร้ าของเบ็ค (Beck) มาใช้ ซึง่ เป็ นแบบวัดที่สามารถใช้ ได้ กบั คน
ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 13 ปี ขึ ้นไป ทังคนปกติ
้
คนเจ็บป่ วยทัว่ ไป และผู้ป่วยเจิตเวท ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ .86 ใน
การทดสอบกับคนที่เป็ นจิตเวท .81ในการทดสอบกับคนที่ไม่ได้ เป็ นจิตเวท นอกจากนี ้ยังมีคนนําไปใช้
กับคนที่พิการ และทําการทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ เท่ากับ .89 แบบวัดประกอบด้ วยข้ อคําถาม 21 ข้ อ
้ 0 – 3 คะแนน (แสดงในภาคผนวก ข)
แต่ละข้ อเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้ อมีมาตรวัดตังแต่
พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 – 66 คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
การให้ คะแนนจะให้ ตงแต่
ั ้ 0 จนถึง 3 ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความซึมเศร้ าน้ อย
กว่าผู้ที่ได้ สงู
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ตัวอย่างคําถาม เช่น
ให้ ท่านทําเครื่ องหมาย X ลงบนตัวเลข ที่ตรงกับท่านมากที่สดุ
0.ความเศร้ าเสียใจ
00.ความรู้สกึ ผิด
0 ฉันรู้สกึ ผิด
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ซึมเศร้ า
1 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าเป็ นบางช่วง
1 ฉันรู้สกึ ผิดเป็ นบางครัง้
2 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าตลอดเวลาและไม่สามารถลืมมันได้
2 ฉันรู้สกึ ผิดเกือบตลอดเวลา
3 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าจนทนต่อไปไม่ได้ อีกแล้ ว
3 ฉันรู้สกึ ผิดตลอดเวลา
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ขัน้ ตอนของโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง (รายละเอียด ภาคผนวก จ)
1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
ระยะเวลา
กิจกรรม
เป้าหมาย
วิธีการ
3 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 1 เริ่ มต้ น
เพื่อเตรี ยมสมาชิกให้
1) ให้ สมาชิกได้ ทํา
รู้จกั กัน
พร้ อมในการเริ่มกลุม่
ความรู้จกั กัน
(Introduction)
2) ให้ สมาชิกจับคูต่ งั ้
คําถามกันและกัน
3) ให้ สมาชิกมาเล่าสู่
กันฟั ง
3 ชัว่ โมง
Session 2 สัญลักษณ์ เพื่อให้ สมาชิกได้ สํารวจ 1) ผู้นําเชิญชวนให้
ของฉัน (symbol of
ตนเอง และให้ สมาชิก
สมาชิกสํารวจตนเอง
me)
กล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเอง 2) แจกกระดาษวาด
สัญลักษณ์แทนตน
3) สรุปสิง่ ที่ได้
6 ชัว่ โมง
Session 3-4 ความ
เพื่อให้ สมาชิกสํารวจสิง่
1) ให้ สมาชิกเล่า
ทุกข์ในใจฉัน
ค้ างคาใจ เหตุการณ์
เรื่ องราวของความ
(disease in my
สําคัญเพื่อเข้ าใจและ
ทุกข์
mind)
ยอมรับ
2) ให้ สมาชิกเลือก
ความทุกข์ แล้ วเขียน
ลงกระดาษ

กระบวนการที่ใช้
ใช้ ทกั ษะ Facilitate
disclosure และ
Tuning in

ผลที่เกิดขึน้
- ผู้ป่วยได้ ทําความรู้จกั กัน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน

- ผู้ป่วยได้ เล่าลักษณะของ
ใช้ ทกั ษะ Facilitate
disclosure Facilitate ตัวเองให้ สมาชิกได้ ฟัง
interaction และ
Tuning in

หลักธรรม
-

ทุกข์ สมุทยั

- ผู้ป่วยได้ เล่าเกี่ยวกับชีวิต ทุกข์ สมุทยั
ใช้ ทกั ษะ Facilitate
disclosure Facilitate ตนเอง
interaction และ
Tuning in
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อลดความซึมเศร้ า (ต่ อ)
ระยะเวลา
กิจกรรม
เป้าหมาย
วิธีการ
กระบวนการที่ใช้
6 ชัว่ โมง Session 5-6 ความ เพื่อให้ สมาชิกได้ นึกถึงสิ่ง - ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิก ใ ช้ ทั ก ษ ะ Facilitate
ภาคภูมิใจของฉัน
ที่ ดี ลบความคิ ด ที่ ไ ม่ ดี นึ ก ถึ ง เรื่ องราวของ disclosure Facilitate
ออกไป
ความภาคภูมิใจของ interaction Facilitate
ตนเอง
growth และ Tuning
- ให้ สมาชิกได้ ร่วม in
บอกกล่าวและแสดง
ความคิดเห็นกับสิ่งที่
ภาคภูมิใจ
3 ชัว่ โมง Session 7 ให้ และรับ เพื่อสร้ างบรรยากาศกลุ่ม ให้ ส มาชิ ก นั่ง ล้ อ มวง ใ ช้ ทั ก ษ ะ Facilitate
(giving
and ที่ อ บอุ่ น ยอมรั บ ซึ่ ง กั น แ ล ะ ใ ห้ แ ต่ ล ะ ค น disclosure Facilitate
receiving)
แ ล ะ กั น แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก ล่ า ว ก า ร ข อ โ ท ษ interaction Facilitate
ขอบคุณ ให้ กํ า ลัง ใจ growth และ Tuning
กําลังใจ
ต่ อ สมาชิ ก แต่ ล ะคน in
จนครบทุกคน

ผลที่เกิดขึน้
หลักธรรม
- ผู้ป่วยมีกําลังใจเมื่อนึกถึง นิโรธ มรรค
ความภาคภูมใิ จ

- ผู้ป่วยได้ พลังและกําลังใจ นิโรธ มรรค
จากเพื่อนสมาชิก
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2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง
กระบวนการ
เป้าหมาย
กิจกรรม
ขันที
้ ่ 1 สร้ างความสนใจต่อ เพื่อให้ รับรู้ถึงความสําคัญของการดูแลตนเอง - ทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสรับรู้ถึงข้ อดี ประโยชน์
การดูแลตนเอง
ที่จะได้ รับของการดูแลตนเอง
- ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ขันที
้ ่ 2 สร้ างความเข้ าใจ
เพื่อให้ เข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
- ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสพูดถึงการทําความเข้ าใจ
ว่ า ต้ องดู แ ลตนเองอย่ า งไร ทํ า ไมต้ อ งมี ก ารดุ แ ล
ตนเอง
- เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อสงสัยในการดูแลตนเอง
ขันที
้ ่ 3 สร้ างการยอมรับ
เพื่อให้ เกิดการยอมรับในการที่จะดูแลตนเอง - ให้ ผ้ ูป่วยพูดถึงประโยชน์ ที่จะเกิดจากการดูแล
ตนเอง
ขันที
้ ่ 4 สร้ างการจดจําเปลี่ยน เพื่อให้ เกิดการจดจํา
- เน้ นยํ ้าบ่อยๆ เกี่ ยวกับความสําคัญในการดูแล
เจตคติ
ตนเอง
- ทบทวนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ขันที
้ ่ 5 การทําตามชักจูง
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยกระทําตามการชักจูง
- ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสได้ กระทําการดุแลตนเอง
- ให้ แต่ละคนตังเป
้ ้ าหมายของพฤติกรรมที่จะกระทํา

วิธีการ
การอธิบาย พูดคุย

การอภิปรายกลุม่ บรรยาย

ถามตอบ สนทนา
พูดคุย อธิบาย บอกกล่าว

ให้ กระทําพฤติกรรมการดุแล
ตนเอง
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3. แบบบันทึกและการสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยใช้ การกํากับตนเอง (Self-Regulation)

อาทิตย์

เสาร์

ศุกร์

พฤหัสบดี

พุธ

เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้
(ใน 1 สัปดาห์)

อังคาร

พฤติ กรรมที่สงั เกต

จันทร์

วัน
ประเมิ นตนเองว่าประสบ
ความสําเร็จหรือไม่

1. พฤติ กรรมการรับประทานอาหาร
รับ ประทานอาหารโปรตีน สูง เช่ น นม ไข่
เนื้อ เป็ นต้น
รับประทานอาหารทีป่ รุงสุกแล้ว
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่กระตุ้นอาการของ
โรค เช่น ผักและผลไม้ดอง ส้ม ตํา อาหาร
ทะเล เป็ นต้น
2. พฤติ กรรมการออกกําลังกาย
ออกกําลังกายโดยการเดิน
ออกกําลังกายโดยการแกว่งแขน
ออกกําลังกายโดยการวิง่ เบาๆ
(ทํา 30 นาที่ต่อเนื่ อง )

ทําทุกวัน

ทําได้ตามเป้าหมาย

ทําวันเว้นวัน

ทําไม่ได้ตามเป้าหมาย

การให้แสดง
ปฏิ กิริยาต่อตนเอง
ให้คาํ ชม การชม
ตนเอง อาการทีด่ ี
ของโรค

ทํา……วัน
ทําทุกวัน

ทําได้ตามเป้าหมาย

ทําวันเว้นวัน

ทําไม่ได้ตามเป้าหมาย

ทํา……วัน
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2.6 วิธีดาํ เนินการสร้ างเครื่องมือ
การสร้ างเครื่ องมือในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย การสร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสการสนับสนุนทางสังคม
ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส การรับรู้ความสามารถของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส โปรแกรมกลุม่ พัฒนาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดุแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใส มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. นําข้ อมูลที่ได้ จากระยะที่ 1 มาร่วมสร้ างเป็ นกรอบ และศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง และกิจกรรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
2. สร้ างกรอบแนวคิดในการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3. สร้ างกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
4. หาคุณภาพกิจกรรมที่สร้ างขึ ้น โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบและมีการทดลองใช้ (Try out)
าเนินกิจกรรมและดู
กับกลุม่ ตัวอย่างในสถานการณ์จริ งเพื่อตรวจสอบขันตอนและกระบวนการในการดํ
้
ความเหมาะสมของกิจกรรม อุปกรณ์ คําถามที่ใช้ ระยะเวลา
5. ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องของกิจกรรม
6. นํากิจกรรมที่แก้ ไขข้ อบกพร่องแล้ วไปใช้ จริ ง
2.7 การหาคุณภาพของแบบวัด
1. จากผลการวิเคราะห์ ดัชนี ความสอดคล้ องของแบบสอบถามจากการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแลตนเองการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองมีคา่ IOC ตังแต่
้
ระดับ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคําถามสําหรับใช้ ในการวิจยั มีความเหมาะสม (ภาคผนวก ก)
2. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใสเพื่อประเมินความเข้ าใจของข้ อคําถาม
2.8 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิตดิ งั นี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และจํานวนความถี่
2. ใช้ สถิตนิ อนพาราเมตริกในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างและทดสอบ
สมมุตฐิ านได้ แก่ Mann-Whitney U Test

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง”ประสบการณ์และการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส: การวิจยั แบบผสานวิธี” ในระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําความเข้ าใจในการให้
ความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองตามการ
รับรู้ของผู้ป่วย และ 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้า
พองใสและในระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ในการนําเสนอผลการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการนําเสนอเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
1.2 ความหมายประสบการณ์เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
และ ความหมายประสบการณ์ของการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้า
พองใส
1.4 แก่นประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและการดูแลตนเอง
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้
พองใส
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
2.2 ผลการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใส
แต่ละส่วนมีสาระสําคัญ ดังนี ้

ตอนที่ 1 ประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
ในการศึกษาระยะที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์
วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology) ซึง่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล มี 4 ขันตอน
้
โดยในขัน้ ของ Epoche หรื อ การพัก มูล บท (Bracketing) ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การละวางทัศ นคติ ความรู้
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ความคิด เพื่อผู้วิจยั จะได้ เตรี ยมตัวที่จะเปิ ดรับความรู้ ใหม่ๆ ที่มาจากประสบการณ์จากการศึกษา โดย
ไม่มีอคติหรื อไม่นําความรู้เดิมมากําหนดทิศทางในการรับรู้ นําความคิดความรู้สกึ ส่วนตัวออกจากเรื่ อง
ที่ศกึ ษา ดังนี ้
ตัวผู้วิจัยชื่อนายพสิษฐ์ เงางาม จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชัน้ หนึ่ง เริ่ มปฏิบตั ิงานตังแต่
้ ปี 2544 มาจนถึงปั จจุบนั รวมเวลา
ทังหมด
้
16 ปี ซึง่ สถาบันโรคผิวหนังเป็ นสถานพยาบาลของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ บริ การรักษา
ผู้ป่วยเฉพาะทางด้ านโรคผิวหนัง
หลังจากได้ ปฏิบตั งิ านในแผนกผู้ป่วยในทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใสว่า เป็ นโรคผิวหนังเรื อ้ งรังชนิดหนึง่ และยังไม่มีหนทางรักษาให้ หายขาดได้ มักจะเป็ นๆ หายๆ
เป็ นโรคที่สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ทุกเพศทุกวัย แต่สว่ นใหญ่พบในวัยผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็ นเพศหญิงหรื อ
เพศชายก็พบได้ พอๆ กัน ซึง่ อาการที่พบนัน้ พบได้ ตงแต่
ั ้ ระดับเล็กน้ อยจนถึงระดับรุ นแรง ซึง่ ผู้ป่วยแต่
ละรายที่เข้ ามานอนพักรักษาตัว ส่วนใหญ่มกั จะมีอาการที่ค่อนข้ างรุ นแรง และลักษณะของอาการที่
ผู้ป่วยเป็ นมักไม่แตกต่างกัน บางรายเป็ นครัง้ แรกก็จะรู้ สึกเครี ยด วิตกกังวล กลัว มากกว่าคนที่เคยมี
อาการหรื อเคยเป็ นมาก่อนแล้ ว บางรายมีอาการกลับเป็ นซํ ้า ซึง่ อาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ ในผู้ป่วยที่มี
อาการเล็กน้ อย มักจะได้ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรื อที่เรี ยกว่า OPD Case สําหรับผู้ป่วยที่มี
อาการตัง้ แต่ ร ะดับ ปานกลางจนถึ ง ระดับ รุ น แรง มัก จะได้ รั บ การรั ก ษาโดยการนอนรั ก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงของการติดเชื ้อและอาจภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ตามมาได้
ง่าย มีการรักษาพยาบาลที่ให้ ได้ แก่ การทําแผล การประคบ การเจาะตุม่ นํ ้า และการรักษาด้ วยยา และ
สิ่งที่ผ้ วู ิจยั ได้ ร้ ู ขณะให้ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสได้ แก่ ผู้ป่วยจะมีความเจ็บปวดแผล มี
นํ า้ เหลื อ งซึ ม แฉะตามร่ า งกาย มี ก ลิ่ น เหม็ น กลัว การทํ า ความสะอาดร่ า งกาย กลัว การทํ า แผล
รับประทานอาหารไม่คอ่ ยได้ เพราะเจ็บแผลในปาก นอนไม่หลับ ทํากิจกรรมต่างๆ ด้ วยตัวเองได้ น้อยลง
ซึม ฯลฯ
ผู้วิจัยคิดว่าโรคตุ่มนํา้ พองใสเป็ นโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งและน่าจะส่งผลให้ ผ้ ูป่วยมีความ
ทุกข์ทรมาน เพราะเป็ นโรคที่ส่งผลกระทบหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการดําเนินชีวิต การทํางาน
การอยู่ในสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ กับตัวผู้ป่วยที่ เป็ นโรคนี ้ นอกจากนี ใ้ นเรื่ องของการดูแล
รักษาพยาบาลที่ให้ ก็เป็ นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ อาการของโรคทุเลาลงได้ แต่ก็เป็ นเพียงวิธีการที่จะช่วย
บรรเทาอาการของโรคเท่านันไม่
้ ได้ ทําให้ โรคหายขาด แต่สงิ่ สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําให้ อาการของ
โรคสงบหรื อไม่เกิ ดอาการกํ าเริ บได้ ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะขึน้ อยู่กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยด้ วย หาก
ผู้ป่วยดูแลเอาใจใส่ตนเองดี ปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาของแพทย์ ก็จะทําให้ ลดความรุนแรงของโรคที่จะ
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เกิดตามมาได้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเพิ่มขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องโรค อาการ
การรักษา ปั จจัยกระตุ้นต่างๆ
อาการเหล่านี ้ทําให้ ผ้ วู จิ ยั รู้สกึ ว่าผู้ป่วยคงจะได้ รับความทุกข์ทรมานเป็ นอย่างมาก และเป็ นสิง่
คุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย เพราะอาการเหล่านี ้จะดีขึ ้นเหรื อทุเลาลงได้ ก็ตอ่ เมื่อ สามารถควบคุมอาการ
ได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ รวมทังจากการปฏิ
้
บตั ิตวั ของผู้ป่วยเองด้ วย และการรักษาต้ องใช้ ระยะ
เวลานานกว่าอาการจะดีขึ ้นหรื อควบคุมอาการได้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความรู้ สกึ สงสาร เห็นใจต่อผู้ป่วยที่
เป็ นโรคนี ้การที่ผ้ วู ิจยั ได้ คลุกคลีอยู่กบั ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมาเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ ร้ ู สึกคุ้นเคย
กั บ ผู้ ป่ วยโรคตุ่ ม นํ า้ พองใส ซึ่ ง บางรายก็ ยัง มี ชี วิ ต ถึ ง ปั จจุ บัน บางรายก็ จ ากโลกนี ไ้ ปแล้ วจาก
ภาวะแทรกซ้ อนของโรค
ดังนันในการพั
้
กวางมูลบท (Bracketing) ของผู้วิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทําการพักวางมูลบทโดย
ผู้วิจยั ใช้ การถามคําถามแบบปลายเปิ ด ไม่ใช้ คําถามนํา ในระหว่างการสัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วย เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ได้ สะท้ อนความรู้สกึ ที่มีตอ่ อาการความเจ็บป่ วยของตัวเอง ระหว่างการวิเคราะห์หาแก่นก็พยายามที่จะ
มุง่ ทําความเข้ าใจประสบการณ์ของผู้ป่วย โดยไม่นําเอาความคิดความเชื่อของตัวเองเข้ ามาตัดสิน
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ในการคัดเลือก มีจํานวน 10
คน มีข้อมูลทัว่ ไป ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 4 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นาม
สมมุติ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ
(ปี )
41
41
36
36
44
40
37
33
33
53

ระดับ
การศึกษา
ไม่ได้ ศกึ ษา
ม. 3
ม. 6
ปวช
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.6

สถานภาพ

ภูมิลาํ เนา

สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
โสด
โสด
สมรส
สมรส
สมรส
หม้ าย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
สุพรรณบุรี
นครปฐม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
ประจวบฯ

ระยะเวลาการ
เจ็บป่ วย
7 เดือน
8 ปี
6 ปี
7 ปี
9 ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
1 ปี
11 ปี

จากตาราง 4 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใสที่เคยมีประสบการณ์ การเจ็บป่ วยและมีประสบการณ์ ในการดูแลตนเองจํานวนทังหมด
้
10
คน โดยเป็ นเพศชาย จํานวน 3 คน และเป็ นเพศหญิง จํานวน 7 คน มีอายุระหว่าง 33 – 53 ปี มีระดับ
การศึก ษาตัง้ แต่ ไม่ มี ก ารศึก ษาจนถึ ง ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ส ถานภาพส่ว นใหญ่ คื อ สมรส และมี
ภูมิลําเนาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่นําเข้ ามาศึกษาในครัง้ นี ้ มีระยะเวลาการ
เจ็บป่ วยด้ วยโรตุม่ นํ ้าพองใส ระหว่าง 7 เดือนจนถึง 11 ปี
1.2 ความหมายประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสและประสบการณ์
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
จากผลการศึ ก ษาความหมายประสบการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วยด้ วยโรคตุ่ ม นํ า้ พองใสและ
ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ทําให้ ได้ ประเด็นความหมายของการเจ็บป่ วย
และการดูแลตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะ ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและการดูแลตนเอง

คุณลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30-35
36-40
41 ขึ ้นไป
ระยะเวลาเจ็บป่ วย
3ด.- 3ปี
4 – 7 ปี
8 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ช
ปริญญาตรี

Themeด้ านการเจ็บป่ วย
สภาวะที่ไม่ พงึ ปรารถนา
สภาวะแปลกแยก
ท้ อแท้ สนิ ้
อายและกลัว เหมือนเป็ นคน
ทรมาน กลัว
หวัง
ถูกรั งเกียจ แปลกประหลาด

Theme ด้ านการดูแลตนเอง
เอาใจใส่ ในการ
สนใจในการ
รั บประทาน
ออกกําลังกาย
อาหาร

เอาใจใส่ ด้าน
จิตใจ

เอาใจใส่ ในการ
พักผ่ อน

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
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จากตาราง 5 เป็ นผลของการศึกษาที่ผ่านกระบวนการในขัน้ การจํ ากัดขอบเขตข้ อมูล
(Horizonalization) ให้ เหลือประโยคข้ อความสําคัญมาแล้ ว และนํามาสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันการตั
้
ดทอน (Reduction) ข้ อมูลที่มีความซํ ้าซ้ อนทิ ้งไป จนได้ กลุ่มความหมายที่เป็ นประเด็นสําคัญ
(meaning unit/themes) มีรายละเอียดดังนี ้
ความหมายประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ข้อค้ นพบเกี่ ยวกับการให้ ความหมายของคําว่า การเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ที่นอกเหนือจากความหมายโดยทัว่ ไป เป็ นความหมายในบริ บทของการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เป็ นการให้ ความหมายจากทัศนะของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส เมื่อพิจารณา
จากทัศนะของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสแล้ ว สามารถแบ่งความหมายของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส ออกได้ เป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนรับรู้ ว่าเป็ นโรค คือ หลงเชื่อว่าตนเองเป็ นคนที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี และช่วงที่ 2 ช่วงรับรู้ว่าป่ วยเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสแล้ ว ซึง่ แบ่งความหมาย ได้
เป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่ 1) ภาวะที่ไม่พงึ ปรารถนา ประกอบด้ วยความหมายย่อย คือ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง
ทรมาน และ กลัว 2) สภาวะแปลกแยก ประกอบด้ วยความหมายย่อย คือ อายกลัวถูกรังเกียจ เหมือน
เป็ นคนแปลกประหลาด
ช่ วงที่ 1 ช่ วงก่ อนรับรู้ ว่าเป็ นโรค
โรคตุม่ นํ ้าพองใสไม่ได้ เป็ นโรคที่เป็ นมาตังแต่
้ กําเนิด ซึง่ ส่วนใหญ่อาการของโรคมักจะเกิดขึ ้น
ตามมาภายหลังแล้ ว ซึง่ แต่ละคนอาจจะเกิดขึ ้นในช่วงอายุที่แตกต่างกันไปและสามารถเกิดขึ ้นได้ กบั ทุก
เพศทุกวัย โดยช่วงก่อนที่ผ้ ปู ่ วยจะเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสหรื อมีอาการของโรคตุม่ นํ ้าพองใสนัน้ ทุกคนจะ
มีสภาพร่ างกายที่เหมือนคนปกติทั่วไป สามารถทํากิจกรรมต่างๆ สามารถดําเนินชีวิตหรื อใช้ ชีวิตใน
สังคมได้ ตามปกติ ทํ าให้ ผ้ ูป่วยเกิ ดทัศนะเกี่ ยวกับตนเองว่า เป็ นคนที่ ไม่เคยเจ็ บป่ วย ตนเองเป็ นที่
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ให้ ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสให้ ความหมายในช่วงก่อนการรับรู้ว่าเป็ นโรค คือ
หลงเชื่อว่าตนเองเป็ นคนที่มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี
เชื่อว่ าตนเองเป็ นคนที่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงดี
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่ให้ ความหมายในช่วงก่อนรับรู้ ว่าเป็ นโรค คือเชื่อว่า
ตนเองเป็ นคนที่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงดี เป็ นการให้ ความหมายจากการที่ ผ้ ูป่วยสามารถที่จะไป
ทํางานได้ ตามปกติ ไม่เคยมีอาการของเจ็บป่ วยใดๆ เมื่อไม่มีอาการของการเจ็บป่ วยใดๆ จึงคิดว่า
ตนเองมีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่จําเป็ นที่จะต้ องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพของตนเอง และไม่มี
ใครรายงานเลยว่าเคยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้ วไม่พบความผิดปกติ และไม่มีหลักฐานที่แสดง
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ว่าตนเองเป็ นโรค ทําให้ ผ้ ปู ่ วยคิดจะทําอะไรก็ทํา หรื อรับประทานอะไรได้ ตามใจของตนเอง โดยที่ทําไป
แล้ วไม่เคยมีผลเสียเกิ ดขึน้ กับตน ตามมา บางคนบอกไม่ได้ ออกกํ าลังกายเลยเพราะคิดว่าตนเอง
แข็งแรงดี การไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยกถือว่าตนแข็งแรง
“ก่อนที ่เป็ นโรคคิ ดว่าตัวเองแข็งแรงมาก ไม่ค่อยได้ออกกํ าลังกาย แต่ว่าคื อเป็ นคนที ่กินแล้วไม่อ้วน
ระบบเผาผลาญดีอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ค่อยเป็ นโรคอะไรอยู่แล้ว ไม่เคยนอนโรงพยาบาล ตัง้ แต่เกิ ดมาไม่เคย
นอนโรงพยาบาลก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงมาตลอด (G)”
“ก่อนหน้าทีจ่ ะเป็ นโรคนีร้ ่ างกายแข็งแรงดี ไม่ค่อยเป็ นอะไร ทํางานได้ตามปกติ เลย (C)”

ช่ วงที่ 2 รั บรู้ ว่าป่ วยเป็ นโรคตุ่มนํา้ พองใส
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสที่ให้ ความหมายในช่วงการรับรู้ว่าป่ วยเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ น
การให้ ความหมายจากทัศนะของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสหลังจากที่มีอาการของโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกิดขึ ้น
แล้ ว ซึง่ พบประเด็นหลัก และประเด็นรองของประสบการณ์การเจ็บป่ วย ดังนี ้
1. ภาวะที่ไม่ พงึ ปรารถนา
ภาวะที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา เป็ นความคิ ด ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ มาโดยมี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นกับตัวผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสในช่วงของการรับรู้วา่ เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสแล้ ว
ซึง่ ช่วงนี ้เป็ นช่วงที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการแสดงของโรคเกิดขึ ้น เช่น การมีแผล การมีต่มุ นํ ้า การมีนํ ้าเหลืองซึม
แฉะตามร่างกาย ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเจ็บปวด ไม่สบายตัว ไม่สามารถทํากิจกรรมได้ เหมือนเดิม ต้ อง
คอยสังเกตและระมัดระวังสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับตัวเองมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของอาการแสดง
ของโรคที่เกิดขึ ้นแล้ ว ยังมีเหตุการณ์ของการรักษาด้ วยวิธีการต่างๆ อีกด้ วย ซึง่ การรักษาเมื่อผู้ป่วยเป็ น
แผล คือการรักษาด้ วยการทําแผล ซึง่ ในการทําแผลผู้ป่วยจะมีความรู้สกึ เจ็บปวด แม้ วา่ จะทําด้ วยความ
นุ่มนวล เบามือแล้ วก็ ตาม และยาทาแผลที่ ผ้ ูป่วยได้ รับก็ทําให้ ผ้ ูป่วยมีอาการแสบร้ อนที่ แผล ทํ าให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้สกึ ที่ไม่ต้องการกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ เหล่านี ้โดยภาวะที่ไม่พงึ ปรารถนา
ประกอบด้ วย ประเด็นย่อยต่างๆ ดังนี ้
1.1 ท้ อแท้ สิน้ หวัง
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส หมายถึง
ท้ อแท้ สิ ้นหวัง เป็ นมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่มองว่า เมื่อเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสแล้ วไม่มีทาง
รักษาให้ หายขาดได้ เหมือนไม่มีหวังในการรักษา เหมือนหลงอยู่ในความมืดหาทางออกไม่ได้ แม้ แต่
แพทย์เองก็ยงั ไม่สามารถบอกได้ ว่าโรคนี ้จะหายขาดหรื อไม่ เหมือนเป็ นการรอคอยแบบไม่มีเป้าหมาย
ต้ องอยู่อย่างไร้ เป้าหมาย และพอเป็ นโรคนี ้ทําให้ ตวั เองขาดโอกาสในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการ
ทํางานหาเลี ้ยงชีพและครอบครัว ความสามารถในการเป็ นที่พึ่งให้ กบั คนในครอบครัวลดลงหรื อไม่ได้

120
เลย เหมือนเป็ นภาระให้ กบั คนอื่น การที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถทําอะไรได้ เหมือนอย่างที่เคยทํามาก่อน ไม่
เหมือนคนปกติทวั่ ไป ทําให้ ตนเองรู้ สกึ เหมือนเป็ นคนไม่มีค่า ซึง่ ความท้ อแท้ สิ ้นหวังในผู้ป้วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใสไม่ ว่ า จะเป็ นเพศอะไรก็ ต ามความรู้ สึก นี ก้ ็ พ บได้ เ หมื อ นกัน แม้ ก ระทั่ง อายุที่ ต่ า งกัน และ
ระยะเวลาการเป็ นโรคที่แตกต่างกัน ความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังก็ยงั พบได้
“พอเป็ นโรคนี ้ ทําอะไรก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติ เหมื อนคนอื น่ ไม่ได้ แล้วเราจะอยู่ทําไม ตายดีกว่า มัน
ท้อแท้ (F)”
“รู้ สึกไม่อยากทํ าอะไรแล้ว ตายก็ ตาย ไม่อยากอยู่ ไม่อยากมี ชีวิต แย่แล้วก็จะปล่อยแล้ว ไม่ สู้ต่อ
(C)”

1.2 ทรมาน
มุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง
ทรมาน เป็ นความหมายในความคิดความรู้ สึกของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสต่อการเจ็บป่ วย ซึ่งพบใน
ผู้ป่วยเพศหญิ ง ที่มีอายุแตกต่างกัน รวมทัง้ มีระยะเวลาของการเจ็บป่ วยแตกต่างกันอีกด้ วย ความ
ทรมานเป็ นความรู้ สึกของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เกี่ยวกับพยาธิสภาพและอาการแสดงของการเป็ น
โรคตุ่มนํ ้าพองใส ได้ แก่ การมีแผลและมีนํ ้าเหลืองซึม เมื่อผู้ป่วยเป็ นแผลทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการเจ็บปวด
แสบร้ อน เหม็น เน่า จากนํ า้ เหลื อง ช่ว ยเหลือตัว เองได้ น้ อยลง เจ็ บ ตามเนื อ้ ตามตัว ไม่ส ามารถทํ า
กิจกรรมได้ เหมือนเดิม ทําให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ ทรมานกับอาการที่เป็ นเหล่านี ้ และนอกจากนี ้การสวมใส่เสื ้อผ้ า
ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทําตามปกติได้ เพราะเสื ้อผ้ าที่มีลกั ษณะหยาบแข็งจะทําให้ ผิวหนังหรื อแผลถลอก
เพิ่มได้ และขณะที่เป็ นแผลและมีนํ ้าเหลืองเมื่อใส่เสื ้อผ้ ามักติดกับแผล ทําให้ มีอาการเจ็บทุกครัง้ เมื่อ
ถอดเสื ้อผ้ าก็ลําบาดเพราะเสื ้อผ้ าติดหับแผล การนอนพักผ่อนได้ น้อยลง เนื่องจากไม่สามารถเอนตัวลง
นอนกับที่นอนได้ บางครัง้ ต้ องนอนในท่านั่ง เพราะมีอาการเจ็บแสบ และปวดแผล อาการเหล่านีจ้ ะ
ยังคงอยูเ่ ป็ นเวลานานจนกว่าแผลจะหายดีหรื อสามารถควบคุมอาการได้
“แสบไปหมดทัง้ ตัว นอนไม่ได้ นํ้าเหลืองติ ดตามเสือ้ ผ้า ทรมานสุดๆ ศีรษะเหม็นเน่าจากนํ้าเหลือง (G)”
“เป็ นแผลทีห่ ลังอ่ะคือนอนไม่ได้เลย พอนอนปุ๊ ปมันติ ดหลังเลย เจ็บอ่ะ มันทรมานค่ะ (I)”

จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คือ
ความรู้ สึกทรมานนัน้ จะเห็น ได้ ว่า ความรู้ สึกทรมานเป็ นความความรู้ สึก ที่ เ กิ ดขึน้ ภายในความคิด
ความรู้ สึกของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ส่วนใหญ่ในการศึกษาในครัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะ
ด้ านต่างๆ ของกลุม่ ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คุณลักษณะทางด้ านเพศนันจากการศึ
้
กษาพบว่าเกิดขึ ้นใน
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ผู้ป่วยที่เป็ นเพศหญิงเป็ นส่วนใหญ่ ที่มองประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสว่า เป็ นความ
ทรมานมากกว่าเพศชาย แต่เมื่อพิจารณาในด้ านคุณลักษณะด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ าน
เพศแล้ ว คุณลักษณะของผู้ป่วยที่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุในช่วงต่างๆ ก็ยงั พบว่า ความรู้ สกึ ทรมานก็เป็ น
ความหมายของผู้ป่วยในช่วงอายุตา่ งๆ ที่มีประสบการณ์ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส และหาก
มองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะ
เห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมากหรื อน้ อย หรื อจะมีระดับ
การศึกษาอย่างไรก็ตาม ความรู้ สึกทรมานกับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ก็ยงั เป็ นความหมาย
เกิดขึ ้นในความคิดความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสเช่นเดียวกัน
1.3 กลัว
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส หมายถึง กลัว เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่
นํ ้าพองใส ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็ นคนที่มีอายุมากหรื ออายุน้อย มีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสที่แตกต่างกันไปก็ตามทุกคนต่างก็มีความรู้ สึกกลัวกับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคนีซ้ ึ่งเป็ นความหมายที่
เกิดขึ ้นหลังจากที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับประสบการณ์วิกฤตของชีวิตในการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสทังในช่
้ วง
ที่มีอาการแสดงของโรค เช่น กลัวที่จะต้ องมาเสียเวลาในการรักษา กลัวที่จะต้ องรับความเจ็บปวดจาก
การทําแผล กลัวที่จะต้ องมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล กลัวที่จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรื อ
เป็ นความกลัวที่เกิดขึ ้นในช่วงที่อาการของโรคสงบแล้ ว ผู้ป่วยก็ยงั คงมีความรู้สกึ กลัวเนื่องจากผู้ป่วยไม่
รู้วา่ อาการของโรคจะกําเริ บได้ อีกเมื่อไหร่ กลัวการกระทําที่ผิดพลาดของตนจากการใช้ ชีวิตในแต่ละวัน
โดยไม่ได้ ตงใจแล้
ั้
วทําให้ อาการของโรคกําเริบ กลัวอาการแสดงและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดกับตนเอง
แม้ กระทัง่ กลัวสิ่งแวดล้ อมรอบตัว อุปกรณ์เครื่ องใช้ ต่างๆ สารเคมี ที่อาจจะมีผลกระตุ้นหรื อทําให้ โรค
กําเริบได้
“กลัวกลับไปแย่ๆ เหมื อนตอนสภาพที เ่ ห่อๆ แล้วเราทําอะไรไม่ได้ (C)”
“ตอนทีเ่ ป็ นตุ่มนํ้า น่ากลัวนะ มันเหวอะไปหมดเลย (I)”

จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คือ
ความรู้ สึกกลัว จะเห็นได้ ว่าความรู้ สึกกลัวของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส เป็ นความความรู้ สึกที่เกิดขึ ้น
ภายใต้ ค วามคิด ความรู้ สึก ของผู้ป่วยที่ เ ป็ นโรคตุ่ม นํ า้ พองใส ส่ว นใหญ่ ใ นการศึก ษาในครั ง้ นี ้ เมื่ อ
พิจารณาจากด้ านคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสแล้ ว คุณลักษณะทางด้ านเพศ
ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เป็ นความรู้ สึกกลัว ส่วนใหญ่พบใน
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ผู้ป่วยที่เป็ นเพศหญิงเป็ นส่วนใหญ่ ไม่พบในผู้ป่วยที่เป็ นเพศชาย แต่เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้ านอื่นๆ
นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว คุณลักษณะของผู้ป่วยที่เป็ นเพศหญิงที่มีช่วงอายุต่างๆ ที่มี
ประสบการณ์ ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส และหากมองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่าง
กันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะเห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมากหรื อน้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม ความรู้ สกึ กลัวกับ
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้ สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ น
โรคตุม่ นํ ้าพองใสเช่นเดียวกัน
2. สภาวะแปลกแยก
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้
้
่มีอาการแสดงของโรค
พองใส หมายถึง สภาวะแปลกแยก เป็ นมุมมองหรื อทัศนะที่เกิดขึ ้น ทังในขณะที
และหลังจากที่อาการของโรคสงบแล้ ว ซึ่งในช่วงที่มีอาการแสดงของโรค ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสจะมี
ความสงสัยในอาการที่เป็ นของตน ซึ่งอาการที่เกิดขึ ้นมักจะมีลกั ษณะที่คล้ ายกับอาการของโรคหลาย
โรค เช่น อาการของโรคอีสกุ อีใส อาการของงูสวัด หรื ออาการเหมือนถูกนํ ้ามันกระเด็นใส่แล้ วพองขึ ้นมา
เป็ นตุ่มนํ ้า ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีความรู้ สึกว่ามันเป็ นโรคที่แปลก ไม่เคยพบเห็นมาก่อน และการเกิดโรคนี ้พบ
เพียง 1 ในแสนคน และความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นภายหลังจากอาการของโรคสงบแล้ ว ซึ่งอาการของโรค
ในช่วงที่สงบหรื อในช่วงที่อาการไม่กําเริ บ ได้ แก่ รูปร่าง การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
ของสิผิวดําคลํ ้าไม่สวยงาม ผิวบาง การทิ ้งรอยโรคไว้ ไม่เหมือนโรคอื่นๆ การอยูใ่ นสังคมแออัดไม่ได้ การ
มีภมู ิต้านทานตํ่าเสี่ยงต่อติดเชื ้อได้ ง่ายว่าจะเป็ นจากจากสิง่ แวดล้ อมและคนอื่นได้ ซึง่ สภาวะแปลกแยก
ประกอบด้ วย ประเด็นย่อย ดังนี ้
2.1 อายและกลัวถูกรังเกียจ
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส หมายถึง อายกลัวถูกรังเกียจ ในทัศนะของความอายกลัวถูกรังเกียจนัน้ เป็ นความหมายที่
้
ง กับผู้ป่วยอายุตา่ งๆ ทังในผู
้ ้ ป่วยที่มีระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่ตา่ งกัน
เกิดขึ ้นกับทังเพศชายและเพศหญิ
ไป ซึง่ ความหมาย อายกลัวถูกรังเกียจ เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากพยาธิสภาพและอาการแสดงของโรค
ตุ่มนํ ้าพองใสทังในช่
้ วงที่มีอาการแสดงของโรค ซึ่งช่วงที่มีอาการของโรคเกิดขึ ้นจะทําให้ เห็นรอยโรค
ตามร่ างกาย ดูน่าเกลียด ไม่สวยงาม สูญเสียภาพลักษณ์ ทําให้ ผ้ คู นที่พบเห็นและไม่ร้ ู เกี่ยวกับอาการ
ของโรคตุม่ นํ ้าพองใส ก็มกั จะไม่อยากเข้ าใกล้ เนื่องจากคิดว่าเป็ นโรคติดต่อ รวมทังโรคตุ
้
ม่ นํ ้าพองใสจะ
มีกลิ่นเหม็นของนํ ้าเหลืองและในช่วงที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการของโรคสงบแล้ วมักจะมีรอยโรคหลงเหลือให้ เห็น
อยูต่ ามผิวหนังและร่างกาย เช่น ผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปมีลกั ษณะดําด่างและคลํ ้าจากการหายของแผล
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และมีผิวแตกลาย นอกจากนี ้ผู้ป่วยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของโรคที่เรี ยกว่ากลิ่นสาบหนู ซึง่ ทุกคนมักจะมี
กลิ่นนี ้ และจากการได้ รับยารักษาโรคเพื่อควบคุมอาการ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีสภาพของรู ปร่ างและใบหน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น หน้ าอ้ วนกลมเหมือนพระจันทร์ ตัวอ้ วนบวม ลักษณะต่างๆ เหล่านี ้ ทําให้ ผ้ ปู ่ วย
ขาดความมัน่ ใจ อาย ไม่อยากออกไปพบปะผู้คน ไม่ต้องการให้ คนมองและถาม และกลัวถูกรังเกียจ
“รู้สึกอาย เห็นเพือ่ นก็ไม่กล้าทักเพราะเขาไม่รู้จกั โรคนี ้ ไม่เข้าใจ เขาก็จะถาม 100 คนก็จะถาม 100
คน กลัวเขารังเกี ยจเรามากว่า มี ทงั้ ตุ่ม ทัง้ เลื อด กลิ่ น เลยไม่อยากพูดเลย ไม่อยากคุย ไม่อยากเจอ ไม่
อยากทักเลย (C)”
“บางทีเดิ นไปไหนนะคนมอง เป็ นอะไรคนชอบถามว่าเป็ นอะไรๆ งี ้ บางที เราก้อาย (B)”

2.2 เหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส หมายถึง เหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด เป็ นการให้ ความหมายของผู้ป่วยที่มีอายุแตกต่าง
กัน และมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ นความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้นหลังจากที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสอยู่ในช่วงที่มีอาการแสดงของโรคเกิดขึ ้น และเป็ นโรคที่รักษา
ไม่หายขาด เมื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาลมักจะถูกเป็ นเป็ นเคสกรณีศกึ ษาของแพทย์ จะมีแพทย์
จํานวนมากมาดูและศึกษาเกี่ยวกับโรคนอกจากเป็ นความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นในช่วงที่มีอาการแสดงของโรค
แล้ ว ยังมีช่วงที่อาการของโรคสงบแล้ วอีกด้ วย ซึง่ ในช่วงที่อาการของโรคสงบ เนื่องจากได้ รับการรักษา
และสามารถควบคุมอาการของโรคได้ แล้ ว ผลที่ตามมา จากการหายของโรค และจากการรักษาโรค
ได้ แก่ ทําให้ มีสภาพร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ทังรู้ ปร่ าง ผิวพรรณ ทําให้ ผ้ คู นทัว่ ไปที่พบเห็นต่างก็จ้อง
มองมาเป็ นตาเดียวกันด้ วยความสงสัย และมักมีคนเข้ ามาถามว่าเป็ นอะไรมากมายเพื่อคลายความ
สงสัย แม้ กระทัง่ การมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลก็ตามจะมีความรู้สกึ ว่าโรคตุม่ นํ ้าพองใสไม่เหมือนโรค
อื่นๆ การถูกจ้ องมองจากผู้ป่วยด้ วยกันเอง ทําให้ ผ้ ูป่วยมีความรู้ สึกเหมือนเป็ นตัวแปลกประหลาด
นอกจากนี ้การใส่หน้ ากากเพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งแวดล้ อม การสวมเสื ้อผ้ าที่คลุมมิดชิดตังแต่
้ ศีรษะ
จรดปลายเท้ าเวลาที่ต้องออกนอกบ้ าน ทําให้ ผ้ คู นที่พบเห็นเกิดความสงสัยและจ้ องมองจนทําให้ ผ้ ปู ่ วย
เกิดความรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นคนแปลกประหลาด
“มันเหมื อนกับว่า เราเป็ นโรคที ่แปลกประหลาด แล้วคุณหมอก็มาเยอะมาก มันแปลกอ่ะเหมื อนเรา
เป็ นตัวแปลกอะไรสักตัวนึงอะไรประมาณนี ้ (C)”
“คิ ดว่าเราเป็ นโรคทีแ่ ปลกเพราะมันไม่เคยเป็ นมันเป็ นผืน่ ที ผ่ ิ ว ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็ นโรคทีแ่ ปลก (D)”
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จากมุม มองด้ า นความหมายของประสบการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส คื อ
ความรู้ สึกเหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด จะเห็นได้ ว่าความรู้ สึกเหมือนเป็ นคนแปลกประหลาดของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ นความความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นภายใต้ ความคิดความรู้ สึกของการเจ็บป่ วยด้ วย
โรคตุ่ม นํ า้ พองใส เมื่ อ พิ จ ารณาจากด้ า นคุณ ลัก ษณะต่า งๆ ของกลุ่ม ผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสแล้ ว
คุณลักษณะทางด้ านเพศนัน้ ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ที่เป็ นความรู้สกึ เหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด พบได้ ทงในผู
ั ้ ้ ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง และเมื่อ
ุ ลักษณะด้ านอายุของ
พิจารณาคุณลักษณะด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ผู้ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุตา่ งๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ของการเป็ นผู้ป่วย
โรคตุ่มนํ ้าพองใส และหากมองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะเห็นได้ วา่ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสมาก
หรื อน้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม ความรู้สกึ เหมือนเป็ นคนแปลกประหลาดที่เป็ นผู้ป่วย
ด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสเช่นกันไม่วา่ จะเป็ นบริ บทหรื อสถานการณ์ไหนก็ตาม
ความหมายของประสบการณ์ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาประสบการณ์ อีกด้ านของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ซึง่ เป็ น
สิ่งที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพราะเมื่อคนเรามีการเจ็บป่ วยสิ่งที่
หลีกหนี ไม่ได้ เลยก็ คือเรื่ องของการดูแลตนเองที่ ต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้ วยกัน ซึ่งการดูแลตนเองนัน้
นอกจากจะต้ องดูแลตนเองทัง้ ในภาวะปกติแล้ ว ยังต้ องมีการดูแลในภาวะของการเป็ นโรคหรื อการ
เจ็บป่ วยอีกด้ วย ดังนันการดู
้
แลตนเองในภาวะที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นการ
ดูแลตนเองในภาวะที่มีการเจ็บป่ วย แต่ละคนอาจจะมีวิธีการดูแลตนเองที่แตกต่างกันไป แต่ผลลัพธ์ ที่
ได้ ไม่แตกต่างกัน คือ ทําให้ ภาวะของการเจ็บป่ วยลดลง มีอาการของโรคที่ไม่รุนแรง หรื อทําให้ โรคของ
ตนเองสงบ รวมถึ ง ทํ า ให้ สุข ภาพร่ า งกายของตนเองแข็ ง แรงตามมาอี ก ด้ ว ย เพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่อยู่ในภาวะของการเจ็บป่ วยหรื อเป็ นโรค คนที่อยู่ใน
ภาวะของการเจ็บป่ วย ทุกคนจะให้ ความสําคัญกับการดูแลตนเอง ซึ่งการดูแลตนเองในมุมมองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสนัน้ ทุกคนจะผ่านการลองผิดลองถูกมา
จนกระทั่งท้ ายที่สุดก็ จะรู้ ว่าการดูแลตนเองอย่างไรจึงจะทําให้ อาการเจ็บป่ วยของตนนัน้ ไม่มีความ
รุนแรง ไม่ทําให้ อาการกําเริ บอาจจะมีทงการดู
ั้
แลตนเองที่ดี ซึง่ ความหมายในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส ได้ ให้ ไว้ เป็ น 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
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1. เอาใจใส่ ในการรับประทานอาหาร
ในเรื่ องอาหาร อาหารเป็ นปั จจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทกุ คนไม่ว่าคนคนนันจะ
้
อยู่ในภาวะที่ปกติหรื ออยู่ในภาวะที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพก็ตาม เพราะอาหารเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
สําหรับร่ างกายของมนุษย์เราทุกคน ร่ างกายต้ องการสารอาหาร เกลือแร่ และวิตามินต่างๆ เพื่อไป
ซ่อ มแซม สร้ างเสริ ม สุข ภาพร่ า งกายให้ สมบูร ณ์ แข็ง แรง แต่ใช่ ว่ า อาหารทุก อย่า งทุก ประเภทจะมี
ประโยชน์ กับทุกคนเสมอไป ซึ่งอาหารชนิดเดียวกัน คนเราอาจรับประทานได้ ไม่เหมือนกัน บางคน
รั บประทานแล้ วอาจทํ า ให้ สุขภาพดี แต่บางคนรั บประทานแล้ วอาจเกิ ดอาการแพ้ ห รื อกระตุ้น การ
เจ็บป่ วยของตนที่เป็ นอยู่ก็ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสการรับประทานอาหารแต่ละชนิดแต่
ละประเภทจึงต้ องรับประทานด้ วยความระมัดระวัง ซึ่งผู้ป่วยไม่ร้ ู เลยว่าอาหารประเภทไหนบ้ างที่เมื่อ
รับประทานเข้ าไปแล้ วจะเกิดโทษกับตัวเอง อาหารประเภทไหนบ้ างทีจะกระตุ้นอาการของโรค จึงทําให้
ผู้ป่วยต้ องคอยเอาใจใส่และใส่ใจในรายละเอียดของอาหารที่จะรับประทานเข้ าไป เพื่อป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อโรคและการเจ็บป่ วยของตนเองที่เป็ นอยู่
อย่างเช่นผู้ป่วยบางรายต้ องคอยสังเกตตนเองอยู่เสมอหลังจากที่รับประทานอาหารต่างๆ
เข้ าไปแล้ ว คอยสังเกตว่าหลังจากรับประทานอาหารประเภทนี ้เข้ าไปแล้ วส่งผลกระตุ้นอาการของโรค
หรื อการเจ็บป่ วยของตนหรื อไม่ เพื่อเป็ นการป้องกันและจะได้ ระมัดระวังในการรับประทานในครัง้ ต่อไป
“จะคอยสังเกตตัวเองว่า เวลาเรากิ นอะไรมันถึงขึ้นอะไรงี ้ (H)”

การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ผู้ป่วยจะได้ รับการรักษาด้ วยยากดภูมิ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมี
ภูมิต้านทานโรคตํ่าลงหรื อมีภมู ิค้ มุ กันร่ างกายตํ่าลง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ง่าย เช่น
การติดเชื ้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นพวกเชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อไวรัส แม้ กระทัง่ การติดเชือ้ พยาธิ ดังนัน้ ในการ
รับประทานอาหารผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสจึงจําเป็ นต้ องใส่ใจในเรื่ องของความสะอาดของอาหาร ไม่
รับประทานอาหารที่สกุ ๆ ดิบ จึงต้ องเอาใจใส่บางครัง้ ต้ องลงมือประกอบอาหารด้ วยตัวเองเพื่อความ
แน่ใจว่าอาหารที่ทํานันสะอาดและสุ
้
กเพียงพอ เพราะการมีพยาธิจะทําให้ การรักษาโรคได้ ผลไม่ดี
“อาหารการกิ นต้องสะอาด ทําเองให้สกุ พวกแหนม พวกสุกๆ ดิ บๆ ห้ามกิ น (A)”

ในการดําเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ซึง่ จากเดิมก่อนที่จะป่ วยเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสผู้ป่วยสามารถที่จะรับประทานอาหารอะไรก็ได้ ตามที่ตนเองต้ องการ โดยไม่สง่ ผลอะไรต่อตนเอง แต่
เมื่อเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสแล้ ว การดําเนินชีวิตแบบเดิมจึงถูกจํากัดลง เปลี่ยนไปจากเดิมโดย
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สิ ้นเชิง ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตแบบเดิมได้ อีกต่อไป จึงต้ องหันมาเอาใจใส่ และระมัดระวังเรื่ องของ
การรับประทานอาหารเพิ่มขึ ้น ต้ องคอยระมัดระวังเรื่ องของอาหารที่จะรับประทานเข้ าไป
เพราะมีอาหารหลายอย่างเมื่อรับประทานเข้ าไปแล้ วอาจส่งผลทําให้ อาการของโรคกําเริ บขึ ้นมาได้ เช่น
พวกอาหารหมักดองเป็ นต้ น
“การใช้ชีวิตก็ตอ้ งระมัดระวังเรื ่องอาหารการกิ น จากทีเ่ ราเคยชอบของหมักดอง เราก็ตอ้ งไม่ทานมัน
เลิ ก (D)”

ดังนันการรั
้
บประทานอาหารเป็ นสิง่ ที่สําคัญต่อผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส นอกจากจะช่วยใน
การบํารุงร่างกายให้ แข็งแรงแล้ ว ยังช่วยทําให้ โครงสร้ างของผิวหนัง การหายของแผล การฟื น้ ฟูตนเองมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย การที่ ผ้ ูป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสให้ ความสํ า คัญ สนใจและสัง เกตเรื่ อ งของการ
รับประทานอาหารที่จะช่วยส่งเสริ มเรื่ องโรคที่เป็ นและสุขภาพทัว่ ไป เนื่องจากอาหารบางชนิดอาจจะมี
ประโยชน์ และบางชนิดอาจจะเป็ นโทษต่อโรคที่เป็ น เช่น อาหารทะเล อาหารหมักดอง อาหารแสลง
ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลทําให้ เกิดการกระตุ้นอาการของโรคได้ เมื่อมีอาการกําเริ บ ความทุกข์ทรมาน ความ
ท้ อแท้ ความกลัว ก็ อาจตามมาหลอกหลอนผู้ป่วยอีกได้ เพราะฉะนัน้ การเอาใจใส่คอยสังเกตและ
ระมัดระวังอาหารที่ ตนเองรั บประทาน ก็ สามารถที่จะป้องกันการกํ าเริ บของโรคที่อาจเกิ ดจากการ
กระตุ้นจากอาหารที่รับประทานได้
2. สนใจในการออกกําลังกาย
ในช่วงก่อนการรั บรู้ ว่าเป็ นโรคตุ่มนํา้ พองใส ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสส่วนใหญ่จะไม่ให้
ความสําคัญต่อการออกกําลังกายมากนัก เพราะคิดว่าตนเองเป็ นคนที่มีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรงดีอยู่
แล้ ว คงไม่ มี โ อกาสที่ จ ะเป็ นอะไรง่ า ยๆ ซึ่ ง เป็ นความคิ ด ที่ ผิ ด ๆ เพราะเป็ นเหมื อ นการไม่ มี ก าร
เตรี ยมพร้ อมรั บกับสถานการณ์ ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ในชี วิตของตน เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ขึน้ มาทํ า ให้ ก าร
เจ็บป่ วยมีความรุ นแรงกว่าปกติเพราะสภาพร่างกายไม่มีความพร้ อม เมื่อผ่านเข้ ามาสูช่ ่วงของการเป็ น
โรคตุ่ม นํ า้ พองใสแล้ ว ผู้ป่ วยได้ มี ก ารออกกํ า ลัง กาย ซึ่ง แต่ล ะคนอาจจะมี วิ ธี ก ารออกกํ า ลัง กายที่
้
แตกต่างกันไป หลังจากออกกําลังกายแล้ ว ทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเห็นว่า การออกกําลังกายนันมี
ความสําคัญและจําเป็ นเพราะผลที่ตามมา คือ อาการของโรคที่เกิดขึ ้นดูเบาบาง ไม่มีความรุ นแรง หรื อ
ทําให้ อาการของโรคสงบได้ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยใส่ใจในการออกกําลังกายมากขึ ้น ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่อาจจะ
มองได้ วา่ การการออกกําลังกายเป็ นสิ่งที่จําเป็ นและสําคัญต่อผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส และสืบเนื่องจาก
ผู้ป่วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสได้ รั บยากดภูมิ ค้ ุม กัน ในการรั ก ษาเป็ นเวลานาน ทํ า ให้ ภูมิต้ า นทานโรคใน
ร่ างกายตํ่าลง เสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ง่าย ไม่ว่าจะเป็ นการติดเชือ้ กระดูกผุง่าย

127
กล้ ามเนื อ้ อ่อนแรงฯลฯ การออกกํ าลังกายด้ วยวิธีการต่างๆ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสจะช่วยเพิ่ม
ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ ามเนือ้ เมื่อร่ างกายแข็งแรงก็จะสามารถป้องกันการติดเชือ้ ได้ ลด
อาการกําเริ บของโรคได้ และสามารถที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ จากโรคและจากการรักษาได้ ดี
ขึ ้น
“หลังจากที ่รู้ว่าเป็ นโรคนี ้แล้วก็ พยายามออกกํ าลังกายมากขึ้ น คื อพยายามออกกํ าลังกายทุกวัน
พอออกกําลังกายมันช่วยทําให้เราแข็งแรงนะไม่ค่อยเหนือ่ ยแล้ว (G)”

วิธีการออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสแต่ละคน อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กับ ความเหมาะสมและสภาพร่ า งกายของแต่ล ะคน ผู้ป่ วยบางคนอาจใช้ วิ ธี ก ารแกว่ง แขน
เนื่องจาก ทําได้ ง่ายไม่ย่งุ ยาก ทําได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา เมื่อทําแล้ วก็ทําให้ ร้ ู สกึ ว่าร่ างกายของตนแข็งแรง จึง
หันมาดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ อาการของโรคแย่ลง
“ออกกํ าลังกายด้วยการแกว่งแขนประมาณพันครั้งต่อวัน มันจะได้ทําให้สขุ ภาพเราดี ขึ้น ถ้าเรามัว
แต่แบบนอนซมไม่ได้ทําอะไรให้ตวั เองดีขึ้น มันก็จะแย่ลงๆ มันก็ตอ้ งดูแลตัวเอง (D)”

มีผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสบางราย หลังจากได้ รับการรักษาแล้ ว รู้ สึกว่าตนเองเหมือนมี
ผลข้ างเคียงจากการรักษา เช่น มือชา เป็ นตะคริ ว ซึง่ ลักษณะอาการเหล่านี ้ อาจจะเกิดจากยากดภูมิที่
ใช้ ในการรักษาก็ได้ ผู้ป่วยจึงหันมาออกกําลังเพื่อป้องกันการเกิดอาการเหล่านี ้ หลังจากที่ได้ ออกกําลัง
กายแล้ วทําให้ ร่างกายดูแข็งแรง สดชื่น
“พยายามออกกํ าลังกาย ออกกํ าลังกายมันทํ าให้เราสดชื ่น มี เรี ่ ยวแรง ถ้าไม่ออกทํ าให้เหนื ่อยง่าย
มื อจะชาเป็ นตะคริ ว เหมื อนเลื อดสูบฉีดไม่ดี (A)”

การใส่ใจในการออกกําลังกาย ไม่วา่ จะเป็ นในคนปกติทวั่ ไป หรื อคนที่อยู่ในภาวะเจ็บป่ วย
เป็ นสิง่ ที่สําคัญและจําเป็ น เพราะนอกจากจะทําให้ สขุ ภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้ ว ยังสามารถที่จะ
เป็ นเกราะป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาได้ แต่ต้องออกกําลังกายตามความ
เหมาะสมกับสภาพร่ างกายที่เป็ นอยู่ เพราะการออกกําลังกายหักโหมเกินไป แทนที่จะได้ รับผลดี แต่
อาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่นกัน
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3. เอาใจใส่ ด้านจิตใจ
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายประสบการณ์การดูแลตนเอง
หมายถึง เอาใจใส่ด้านจิตใจ จิตใจไม่สามารถที่จะแยกออกจากกายของคนเราได้ เมื่อไหร่ ที่จิตใจของ
เราป่ วยกายก็ป่วยด้ วย เมื่อไหร่ ที่กายป่ วยจิตของคนเราก็ป่วยด้ วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้ จิตใจจึงเป็ น
ส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการเจ็บป่ วย จิตใจจึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการกําเริ บของโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสเช่น มีผ้ ปู ่ วยหลายรายเมื่อมีความเครี ยด ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจเกิดขึ ้น อาการ
ของโรคตุ่มนํ ้าพองใสก็มกั จะแสดงอาการออกมาให้ เห็น และการที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสปล่อยปละ
ละเลยสภาพจิตใจของตนเองให้ จมอยูก่ บั ความทุกข์ ความเครี ยดหรื อความไม่สบายใจต่างๆ ความทุกข์
ความเครี ยด หรื อความไม่สบายใจเหล่านัน้ จะส่งผลทําให้ อาการของโรคกําเริ บขึ ้นมาได้ ดังนันผู
้ ้ ป่วย
โรคตุม่ นํ ้าพองใสจึงหันมาเอาใจใส่ในการดูแลด้ านจิตใจของตัวเองมากขึ ้นและคอยเอาใจใส่ดแู ลจิตใจ
ของตนเองให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดี เพื่อลดและป้องกันการกําเริ บของโรคที่เป็ น ซึง่ วิธีการที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส ใช้ ในการเยียวยาและดูแลจิตใจของตัวเอง เช่น การทําสมาธิ การสวดมนต์ไหว้ พระ การปรึกษา
คนใกล้ ชิด หรื อการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทํา ก็จะทําให้ จิตใจสงบขึ ้น เมื่อจิตใจที่สงบ สบายใจ ผ่อน
คลายก็จะส่งผลทําให้ อาการของโรคสงบลงได้ เช่นกัน
“พยายามไม่เครี ยด ทําใจให้สบาย อย่าคิ ดมาก ไม่ตอ้ งกังวล (นาง B)”

ซึง่ ในการเอาใส่ใจด้ านจิตใจของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสนัน้ มีผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสบาง
รายได้ ใช้ วิธีการ คือ การพาตัวเองเข้ าพึ่งทางธรรม โดยการเข้ าวัด ปฏิบตั ิธรรม เพื่อเป็ นการเยียวยา
อารมณ์ความรู้ สึกของตนเอง เกี่ยวกับความทุกข์ใจที่มีต่อสภาพการเจ็บป่ วยของตนเอง หลังจากที่ได้
ปฏิบตั แิ ล้ วก็ทําให้ มีความรู้สกึ สบายใจขึ ้น ไม่จมอยูก่ บั ความทุกข์ที่มีให้ ตนเองปล่อยวางในเรื่ องของการ
เจ็บป่ วยที่เป็ นอยูไ่ ด้
“ไปปฏิ บตั ิ ธรรม ไปอยู่กบั ตัวเอง ไปพิจารณาตัวเอง มันก็โอเคขึ้น (H)”

วิธีการเอาใจใส่ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสยังมีวิธีการต่างๆ อีกมากมายที่จะช่วย
บรรเทาความทุกข์ในใจ บรรเทาความเครี ยดความไม่สบายใจให้ ลดลง เพื่อป้องกันไม่ให้ ส่งผลกระทบ
ต่อกระตุ้นอาการกําเริ บของโรคได้ ซึ่งวิธีการเอาใจใส่ด้านจิตใจนอกจากการเข้ าวัด ฟั งธรรมแล้ วยังมี
การสวดมนต์ ก่อนนอน การทํ าอารมณ์ ให้ มันแจ่มใส เหล่านี ล้ ้ วนเป็ นวิธีการของผู้ป่วยแต่ละคนได้
นํามาใช้ กบั ตนเอง เพื่อการดูแลด้ านจิตใจของตนเองให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดี
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“บางที ก็ฟังธรรมะ สวดมนต์ตอนกลางคืน ทําอารมณ์ให้มนั แจ่มใส เช่น คิ ดอะไร ดูอะไรทีม่ นั ตลกๆ
(D)”
“ช่วงที เ่ ครี ยด สวดมนต์เกื อบทุกวัน แต่ปกติ เราเป็ นคนที ม่ ี ความเชื อ่ เรื ่องนีอ้ ยู่แล้ว ไหว้พระสวดมนต์
อยู่แล้ว มันก็เป็ นทีพ่ ึ่งทางใจของเรา ช่วยทําให้จิตใจเสงบ (G)”

ดังนัน้ การเอาใจใส่ด้านจิตใจ จึงเป็ นการดูแลตนเองที่มีความจําเป็ นและสําคัญอีกด้ าน
หนึ่งของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ที่จะทําให้ อาการของโรคตุ่มนํ ้าพองใสสงบหรื อมีอาการกําเริ บเพิ่มขึ ้น
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะทางด้ านจิตใจของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเช่นเดียวกัน การมีสภาพจิตใจที่เข้ มแข็ง ไม่
อ่อนไหวง่ายกับสถานการณ์ ต่างๆ ก็ จะทําให้ ผ้ ูป่วยเกิดความทุกข์ ใจน้ อย อาการของโรคก็จะไม่ถูก
กระตุ้นจากภาวะด้ านจิตใจ แต่ถ้าหากเมื่อใดที่ผ้ ปู ่ วยมีสภาพจิตใจที่ยํ่าแย่ ผลที่จะตามมาคือ อาจจะ
กระตุ้นทําให้ อาการของโรคกําเริ บขึ ้น มาได้
4. เอาใจใส่ ในการพักผ่ อน
ในมุมมองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสในการให้ ความหมายการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้
พองใส หมายถึง เอาใจใส่ในการพักผ่อน การพักผ่อนเป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่สําคัญสําหรับผู้ป่วยที่เป็ นโรค
ตุม่ นํ ้าพองใส เนื่องจากการพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลให้ ร่างกายของผู้ป่วยได้ รับการเยียวยา ซ่อมแซม
และได้ พกั อย่างเต็มที่ ทําให้ ร่างกายมีความสดชื่น ไม่เกิดอาการเมื่อยล้ า ซึง่ จะมีผลต่อภูมิต้านทานโรค
ในร่างกายอีกด้ วย เมื่อร่างกายได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ ก็จะทําให้ อาการของโรคสามารถทุเลาลงได้ การ
พักผ่อนที่ดีที่สดุ สําหรับผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสคือ การนอนหลับอย่างเพียงพอนัน่ เอง มีผ้ ปู ่ วยหลายราย
ที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว เป็ นเสาหลัก ต้ องทํางานหนัก ทําให้ ตวั เองไม่ได้ รับการพักผ่อน
อย่างเพียงพอ ทําให้ การเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงมากขึ ้น เพราะการอดหลับอดนอนหรื อการนอนหลับที่
ไม่เพียงพอ จะส่งผลทําร่างกายอ่อนเพลีย ต่อมใต้ สมองทํางานผิดปกติ และเป็ นสาเหตุของการเป็ นโรค
ต่างๆ เพิ่มขึน้ ทํ าให้ เกิ ดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ เพิ่มขึน้ อีกด้ วย เมื่อไหร่ ที่ร่างกายอ่อนแอ ก็จะทําให้
อาการของโรคพร้ อมที่จะกําเริบได้ ทกุ ขณะ ดังนันการพั
้
กผ่อนนอนหลับที่เพียงพอก็จะช่วยทําให้ สขุ ภาพ
ร่างกายดีขึ ้น อาการของโรคก็สงบได้ ดีขึ ้น
“พักผ่อนให้เพียงพอกับร่ างกาย ตอนกลางคืนนอนวันละ 6 ชัว่ โมง นอนกลางวันบ้าง (D)”
“พักผ่อนมากๆ อย่านอนดึก ถ้านอนดึกมันจะมี ผลต่อร่ างกายเรานอนให้ได้มากที ่สดุ ไม่อดหลับอด
นอน (A)”
“เราอาจจะพักการออกไปข้างนอก แล้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอ (G)”

การเอาใจใส่ในการพัก ผ่อ นจึง เป็ นสิ่ง ที่ สํา คัญ และจํ า เป็ นมากอี ก วิ ธี ห นึ่ง สํ า หรั บ การ
นํามาใช้ ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเพราะการพักผ่อนที่ดีและเพียงพอนอกจากจะทํา
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ให้ สขุ ภาพร่างกายที่ดีแล้ ว ยังส่งผลไปถึงสุขภาพจิตที่ดีอีกด้ วย เมื่อมีทงสุ
ั ้ ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดร
ก็จะทําให้ มีสภาพร่ างกายที่พร้ อมจะต่อสู้กบั ปั ญหาต่างๆ รวมทังโรคภั
้
ยไข้ เจ็บของตนเองอีกด้ วย และ
ยังส่งผลที่ได้ ต่อการเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสนัน่ ก็คือ ทําให้ อาการของโรคไม่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นและ
อาการของโรคสงบหรื ออาจมีอาการเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
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ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้วยโรคตุ่มนํ้าพองใสและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคตุ่มนํ้าพองใส

ประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส

ช่วงก่อนรับรู้ว่าเป็ นโรค
เชื่อว่ าตนเอง
เป็ นคนที่มี
สุขภาพร่ างกาย
ที่แข็งแรงดี

ช่วงรับรู้ว่าเป็ นโรค
สภาวะที่ไม่ พึง
ปรารถนา
- ท้ อแท้ สิ ้นหวัง
- ทรมาน
- กลัว

สภาวะแปลก
แยก
- อายและกลัว
ถูกรังเกียจ
- เหมือนเป็ น
คนแปลก
ประหลาด

ประสบการณ์ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส

เอาใจใส่ในการ
รับประทาน
อาหาร

สนใจในการ
ออกกําลัง
กาย

เอาใจใส่ด้าน
จิตใจ

เอาใจใส่ในการ
พักผ่อน

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
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1.3 แก่ นประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสและการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา แบบอุตรวิสยั เป็ นแนวทางใน
การทําความเข้ าใจประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์ การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของมุสทากัส (Moustakas, 1994: 120- 153)
ในการหาแก่ น ประสบการณ์ ใ นงานวิจัยครั ง้ นี ้ นั่น ก็ คื อขัน้ ตอนของการสร้ างจิ น ตนาการที่ ห ลากหลาย
(Imaginative variation) และสังเคราะห์ (synthesis) ให้ เป็ นแก่นของประสบการณ์ในงานวิจยั นี ้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้
ทําการพรรณนาในประเด็นความหมายที่ได้ จากประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสและการ
ดูแ ลตนเอง โดยพรรณนาในเชิ ง ความแตกต่า งในบริ บ ทด้ า นเพศ อายุ ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ วย ระดับ
การศึกษา และนอกจากเงื่อนไขด้ านคุณลักษณะต่างๆเหล่านี ้แล้ ว ยังมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเจ็บด้ วย
ป่ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสและการดูแลตนเอง ได้ แก่ การสนับสนุน ทางสัง คมจากบุคคลในครอบครั ว เป็ น
ลักษณะที่ผ้ ปู ่ วยมีความรู้ สกึ ว่าตนได้ รับความรัก ความห่วงใย การเอาใจใส่ จากสมาชิกในครอบครัวทําให้
ผู้ป่วยรู้ สึกว่า ตนเองมี คุณค่า มี กํ า ลัง ใจที่ จ ะต่อสู้กับโรคและการเจ็ บป่ วยที่ กํ า ลัง เผชิ ญอยู่ และช่ว ยลด
ความเครี ยดในขณะที่เจ็บป่ วยได้ ซึ่งบุคคลภายในครอบครัวนัน้ อาจจะเป็ น บิดา มารดา สามี ลูก เป็ นต้ น
เป็ นบุคคลที่คอยอยู่เคียงข้ าง คอยช่วยเหลือด้ านต่างๆ ให้ กับผู้ป่วย ประกอบด้ วย 1) การสนับสนุนด้ าน
อารมณ์ความรู้ สกึ การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวของตนเองในด้ านความ
ห่วงใย ความรักและความผูกพัน รวมทังความเห็
้
นอกเห็นใจจากบุคคลในครอบครัวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ น
พ่อ แม่ พี่น้อง สามี หรื อลูก ที่แสดงออกถึงความรัก ความเข้ าใจ ความห่วงใย ซึ่งอาจจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของการการพูดให้ กําลังใจ การดูแลเอาใจใส่โดยการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน การอยู่เป็ นเพื่อน
คอยเฝ้าดูแลไม่ว่าในยามที่เจ็บป่ วยหรื ออาการดีแล้ ว นอกจากนีย้ งั มีเรื่ องของการไม่ทอดทิง้ ให้ ผ้ ูป่วยอยู่
เพียงลําพังจนทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตัวเองโดเดี่ยวไม่มีใคร ไม่เหลือใคร
“พีน่ อ้ งก็ให้กําลังใจ เพราะว่าตอนเป็ นนี ม่ นั แย่มาก สภาพจิ ตใจแย่มาก ต้องการกําลังใจสําคัญที ส่ ดุ
นะ (G)”
“ได้กําลังใจจากทางบ้าน เขาก็พูดให้กําลังใจเราอะไรงี ้ ก็อยู่ของเรามาเรื ่อยๆ ดูแลตัวเองมา ตอนนี ้
มันก็ดีขึ้นๆ (B)”

2) การสนับสนุนด้ านกระทําเพื่อช่วยเหลือ เป็ นการที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสได้ รับการช่วยเหลือจาก
บุคคลในครอบครัวในด้ านการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน การได้ รับการดูแลเมื่อยังมีอาการแสดงของ
โรค เช่น ในส่วนที่ตวั ผู้ป่วยไม่สามารถทําได้ ด้วยตนเอง ก็จะได้ รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัว ใน
เรื่ องของการทําแผล และการทายา และบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือในด้ านของอาหารที่รับประทาน
การจัดหาอาหารมาให้ และคอยควบคุม คอยเตือนในเรื่ องของการรับประทานอาหาร
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“สามี และลูกชายช่วยในการทายา สามี ทําแผล เขาเชี ย่ วชาญมากค่ะ (D)”
“ครอบครัวก็ช่วยในเรื ่องอาหารการกิ น เขาก็ดูให้เราควบคุมให้ (A)”
“ตรงไหนที ่เราทํ าเองไม่ได้ก็จะให้แฟนเราทํ า ก็มีถุงมื อมี อะไรให้ แฟนเป็ นคนช่วยทํ าตัง้ แต่แรกเลย
ช่วยประคบทีห่ ลังทีเ่ ราทําไม่ถึง แฟนก็จะช่วยทําตลอด (B)”

และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว เป็ นความรู้ สึกที่ ผ้ ูป่วยได้ รับการเอาใจใส่
ความห่วงใย ได้ รับการช่วยเหลือ และได้ รับกําลังใจจากบุคคลที่ไม่ได้ อยู่ในครอบครัวของตนเอง ทําให้
ผู้ป่วยมีกําลังใจต่อสู้กับการเจ็บป่ วยและสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ดีขึ ้น เช่น เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน
พยาบาล ขณะที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ประกอบด้ วย 1) การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร การได้ รับ
การสนับสนุนด้ านข้ อมูลจากเพื่อนร่ วมงาน เจ้ าหน้ าที่ เกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่และได้ รับการให้ คําแนะนํา
เกี่ยวกับสถานบริการในการรักษาเพื่อให้ ได้ รับการรักษาที่ถกู ต้ องเหมาะสม
“รุ่นพีผ่ มก็แนะนําว่าลองมาสถาบันโรคผิ วหนังดูสิ เอ็งอาจจะเป็ นแพ้ภูมิตวั เองก็ได้ ก็เลยมาตรวจที ่
สถาบันโรคผิ วหนัง ก็เลยเจาะชิ้ นเนือ้ ไปก็เลยรู้ว่าเป็ นไอ้ต่มุ นํ้าพองใส (E)”

และ 2) การสนับสนุนด้ านอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นการได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลนอกครอบครัวของ
ตนเองในด้ า นความห่ ว งใย ความรั ก และความผูก พัน รวมทัง้ ความเห็ น อกเห็ น ใจจากบุค คลนอก
ครอบครัวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ที่แสดงออกถึงความรัก
ความเข้ าใจ ความห่วงใย ซึง่ อาจจะแสดงออกมาในลักษณะของการการพูดให้ กําลังใจ การดูแลเอาใจ
ใส่โดยการช่วยเหลือกิจวัตรประจําวัน การให้ คําปรึกษา การบริ การรักษา นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของการ
ไม่ทอดทิ ้งให้ ผ้ ูป่วยอยู่เพียงลําพังจนทําให้ เกิดความรู้ สึกว่าตัวเองโดเดี่ยวไม่มีใคร ไม่เหลือใคร ทําให้
ผู้ป่วยมีกําลังใจที่จะต่อสู้ตอ่ ไปและมีแรงใจในการที่จะดูแลตนเองให้ ดีขึ ้นจากโรคที่เป็ นอยู่
“พี ่พยาบาลก็ คอยให้ยาเราตลอด แล้วก็ บอกว่าเนี ่ยคนอื ่นเขาก็ เป็ นเยอะกว่ าเราอี กนะอะไรงี ้ ให้
กําลังใจเรา ก็ดีขึ้น (C)”
“เพื ่อนก็ มาให้กําลังใจ มาเล่ นมาอะไรอย่างงี ้ แล้วก็ พาออกไปเที ่ยว ไปพบปะผู้คนอะไรงี ้ พาไป
โรงพยาบาลที ม่ ี คนป่ วยเยอะๆ แล้วก็บอกว่า เนีย่ ไม่ได้มีแต่เรานะที เ่ ป็ น บางคนก็เยอะกว่าเราอี กอะไรงี ้
มันก็ดีขึ้น สภาพจิ ตใจก็ดีขึ้น (H)”

จากประสบการณ์และเงื่อนไขดังกล่าว ทําให้ ค้นพบแก่นประสบการณ์ของการเจ็บป่ วยและ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามบริ บทและสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป ได้ แก่ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง อายและกลัวถูกรังเกียจ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร สนใจในการ
ออกกําลังกาย เอาใจใส่ด้านจิตใจ และเอาใจใส่ในการพักผ่อน ซึง่ ได้ พรรณาความหมายแต่ละประเด็น
ดังนี ้
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ความท้ อแท้ สิน้ หวัง
จากมุมมองด้ านความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส คือ ความรู้ สึก
ท้ อแท้ สิน้ หวัง จะเห็ น ได้ ว่าความรู้ สึก ท้ อแท้ สิน้ หวัง เป็ นความความรู้ สึก ที่ เ กิ ดขึน้ ภายในความคิด
ความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะด้ านต่างๆ ของกลุม่ ผู้ป่วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใส ไม่ว่าจะเป็ นคุณลักษณะทางด้ านเพศ ซึง่ จะเห็นได้ ว่าไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็ นเพศชายหรื อเพศ
หญิ ง การมี ความรู้ สึกท้ อแท้ สิ ้นหวัง ก็ พบได้ ทัง้ เพศชายและเพศหญิ งเหมือนกัน และเมื่อพิจารณา
คุณลักษณะด้ านอายุของผู้ป่วยที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน ก็ยงั พบว่า ความรู้ สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังในช่วงอายุ
ต่างๆ ก็ยงั มีความรู้ สึกนี ้อยู่ และหากมองด้ านระยะเวลาของการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
รวมถึงระดับการศึกษาที่ผ้ ปู ่ วยมีอยูซ่ งึ่ ไม่วา่ ผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสมาก
หรื อน้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม ความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังก็ยงั เกิดขึ ้นในมุมมองของการ
เป็ นผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
อายและกลัวถูกรั งเกียจ
จากมุม มองด้ า นความหมายของประสบการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส คื อ
ความรู้ สึกอายกลัวถูกรังเกียจ จะเห็นได้ ว่าความรู้ สึกอายกลัวถูกรังเกียจของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
เป็ นความความรู้ สึกที่เกิ ดขึน้ ภายใต้ ความคิดความรู้ สึกของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส เมื่อ
พิจารณาจากด้ านคุณลักษณะต่างๆ ของกลุม่ ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสแล้ ว คุณลักษณะทางด้ านเพศนัน้
ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เป็ นความรู้ สกึ อายกลัวถูก
รั ง เกี ย จ พบได้ ทัง้ ในผู้ป่ วยที่ เ ป็ นเพศชายและเพศหญิ ง และเมื่ อ พิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะด้ านอายุของผู้ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศ
หญิงที่มีช่วงอายุต่างๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส และหาก
มองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะ
เห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมากหรื อน้ อย หรื อจะมีระดับ
การศึกษาอย่างไรก็ ตาม ความรู้ สึกอายกลัวถูกรั งเกี ยจที่ เป็ นผู้ป่วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส ก็ ยังเป็ น
ความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสเช่นกัน
เอาใจใส่ ในการรั บประทานอาหาร
จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คือ การเอา
ใจใส่ในการรับประทานอาหาร จะเห็นได้ ว่าการให้ ความหมาย การเอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ นการให้ ความหมายที่เกิดจากความความรู้ สึกความคิดความรู้ สึกของ
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การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เมื่อพิจารณาจากด้ านคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใสแล้ ว คุณลักษณะทางด้ านเพศนัน้ ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสที่เป็ นการเอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร พบได้ ทงในผู
ั ้ ้ ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง
และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะด้ าน
อายุของผู้ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุต่างๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ของการ
เป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส และหากมองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้า
พองใส รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะเห็นได้ วา่ ไม่วา่ ผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสมากหรื อน้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม การเอาใจใส่ในการรับประทานอาหารของ
ผู้ป่วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุ่ม
นํ ้าพองใสเช่นกันไม่วา่ จะเป็ นบริ บทหรื อสถานการณ์ไหนก็ตาม
สนใจในการออกกําลังกาย
จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใส คือ การ
สนใจในการออกกําลังกาย จะเห็นได้ ว่าการให้ ความหมาย การสนใจในการออกกําลังกาย ของผู้ป่วย
โรคตุม่ นํ ้าพองใส เป็ นการให้ ความหมายที่เกิดจากความความรู้สกึ ความคิดความรู้สกึ ของการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เมื่อพิจารณาจากด้ านคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสแล้ ว
คุณลักษณะทางด้ านเพศนัน้ ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ที่เป็ นการสนใจในการออกกําลังกาย พบได้ ทงในผู
ั ้ ้ ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิง และเมื่อพิจารณา
คุณลักษณะด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะด้ านอายุของผู้ป่วยที่
เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุตา่ งๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส และหากมองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึง
ระดับการศึกษา ก็จะเห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมากหรื อ
น้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม การสนใจในการออกกําลังกาย ของผู้ป่วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้ สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสเช่นกันไม่
ว่าจะเป็ นบริ บทหรื อสถานการณ์ไหนก็ตาม
เอาใจใส่ ด้านจิตใจ
จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คือ การเอา
ใจใส่ด้านจิตใจ จะเห็นได้ ว่าการให้ ความหมาย การเอาใจใส่ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เป็ น
การให้ ความหมายที่เกิดจากความความรู้ สกึ ความคิดความรู้ สกึ ของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
เมื่อพิจารณาจากด้ านคุณลักษณะต่างๆ ของกลุม่ ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสแล้ ว คุณลักษณะทางด้ านเพศ
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นัน้ ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เป็ นการเอาใจใส่ด้าน
จิ ต ใจ พบได้ ทั ง้ ในผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นเพศชายและเพศหญิ ง และเมื่ อ พิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะด้ านอายุของผู้ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศ
หญิงที่มีช่วงอายุต่างๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส และหาก
มองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึงระดับการศึกษา ก็จะ
เห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมากหรื อน้ อย หรื อจะมีระดับ
การศึกษาอย่างไรก็ตาม การเอาใจใส่ด้านจิตใจของผู้ป่วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่
เกิ ด ขึ น้ ในความคิ ด ความรู้ สึ ก ของผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นโรคตุ่ม นํ า้ พองใสเช่ น กั น ไม่ ว่ า จะเป็ นบริ บ ทหรื อ
สถานการณ์ไหนก็ตาม
เอาใจใส่ ในการพักผ่ อน
จากมุมมองด้ านความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส คือ การเอา
ใจใส่ในการพักผ่อน จะเห็นได้ ว่าการให้ ความหมาย การเอาใจใส่ในการพักผ่อน ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส เป็ นการให้ ความหมายที่เกิดจากความความรู้ สึกความคิดความรู้ สึกของการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
ตุ่ ม นํ า้ พองใส เมื่ อ พิ จ ารณาจากด้ านคุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆ ของกลุ่ ม ผู้ ป่ วยโรคตุ่ ม นํ า้ พองใสแล้ ว
คุณลักษณะทางด้ านเพศนัน้ ในการให้ ความหมายของประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ที่เป็ นการเอาใจใส่ในการพักผ่อน พบได้ ทัง้ ในผู้ป่วยที่เป็ นเพศชายและเพศหญิ ง และเมื่อพิจารณา
คุณลักษณะด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากคุณลักษณะด้ านเพศแล้ ว ยังมีคณ
ุ ลักษณะด้ านอายุของผู้ป่วยที่
เป็ นเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุต่างๆ กัน ที่เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ของการเป็ นผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส และหากมองด้ านระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมถึง
ระดับการศึกษา ก็จะเห็นได้ ว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมากหรื อ
น้ อย หรื อจะมีระดับการศึกษาอย่างไรก็ตาม การเอาใจใส่ในการพักผ่อน ของผู้ป่วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใส ก็ยงั เป็ นความหมายที่เกิดขึ ้นในความคิดความรู้สกึ ของผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสเช่นกันไม่ว่าจะ
เป็ นบริบทหรื อสถานการณ์ไหนก็ตาม

ตอนที่ 2 การพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํา้ พองใส ระยะที่ 2
จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ได้ ข้อค้ นพบโครงสร้ างการรับรู้ ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วย
โรคตุ่มนํ ้าพองใสคือ ความกลัว ความทุกข์ทรมาน และ ความท้ อแท้ สิ ้นหวัง ซึ่งในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้
เลือกความหมายประสบการณ์ที่เป็ นความท้ อแท้ สิ ้นหวัง มาเป็ นตัวที่ต้องได้ รับการพัฒนาต่อในระยะที่
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2 ด้ วยโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยนิยามความท้ อแท้ สิ ้น
หวังให้ เป็ นตัวแปรความซึมเศร้ าและได้ ข้อค้ นพบโครงสร้ างการรับรู้ ประสบการณ์การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ได้ แก่ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร ใส่ใจในการออกกําลังกาย เอาใจใส่
ด้ านจิตใจ และเอาใจใส่ในการพักผ่อน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นําพฤติกรรมการดูแลตนเองทัง้ 4 ด้ าน มาพัฒนา
ด้ วยโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสด้ วยเทคนิคการเตือนตนเอง
(Self-Regulation) ในกลุม่ ทดลองโดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2 ดังนี ้
ตาราง 6 จํานวนและร้ อยละของลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมโปรแกรมฯ
ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่ าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ระยะเวลาการเจ็บป่ วย
1-5 ปี
5-7 ปี
7-10 ปี
> 10 ปี ขึ ้นไป
สถานภาพ
สมรส
โสด
หย่า
หม้ าย
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริ ญญาตรี

กลุ่มทดลอง (n=6)
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม (n=16)
จํานวน
ร้ อยละ

รวม (n= 22)
จํานวน
ร้ อยละ

0
6

0
100

3
13

18.80
81.20

3
19

13.64
86.36

0
3
0
3

0
50.00
0
50.00

1
4
6
5

50.00
25.00
37.50
31.30

1
7
6
8

4.55
31.82
27.27
36.36

1
3
2
0

16.70
50.00
33.30
0

8
2
1
5

50.00
12.50
6.30
31.30

9
5
3
5

40.90
22.73
13.64
22.73

1
3
1
1

16.70
50.00
16.70
16.70

10
3
0
3

62.50
18.80
0
18.80

11
6
1
4

50.00
27.27
4.55
18.18

4
2

66.70
33.30

14
2

87.50
12.50

18
4

81.82
18.18
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จากตาราง 6 เป็ นข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จํ านวน
ทังหมด
้
22 คน ซึง่ ป่ วยเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 86.36 และมีอายุ
อยู่ระหว่าง 51-60 ปี และรองลงมาคือ อายุ ระหว่าง 31-40 ปี ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาการป่ วยเป็ น
โรค 1-5 ปี มากที่สดุ รองลงมาคือ เป็ นโรคมากกว่า 5-7 ปี และมากกว่า 10 ปี ตามลําดับ มีสถานภาพ
ส่วนส่วนใหญ่คือ สมรส คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาคือโสด คิดเป็ นร้ อยละ27.27 ส่วนระดับการศึกษา
ของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนมากตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 81.82
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของความซึมเศร้ า พฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแล
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนทดลอง โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test
ตัวแปร
ความซึมเศร้ า
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การับรู้ความสามารถของตน

กลุ่ม

N

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

6
16
6
16
6
16
6
16

ค่ าเฉลี่ยอันดับ
(mean rank)
14.92
10.22
11.25
11.59
8.92
12.47
9.92
12.09

Z

Sig.

-1.515

.130

-.111

.912

-1.146

.252

-.703

.482

จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของความซึมเศร้ า พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส ก่อนการทดลอง พบว่า ทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนของ
ความซึมเศร้ า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการ
รับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสไม่แตกต่างกัน แสดงว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก่อนได้ รับโปรแกรมการพัฒนามีคณ
ุ ลักษณะที่เหมือนกัน
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของความซึมเศร้ า ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลังการ
ทดลอง โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test
ตัวแปร
ความซึมเศร้ า

กลุ่ม

N

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

6
16

ค่ าเฉลี่ยอันดับ
(mean rank)
6
13.56

Z

Sig.

-2.439

.015

จากตาราง 8 แสดงผลวิเคราะห์คะแนนของความซึมเศร้ า พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลอง
หลังจากที่ได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีคะแนนความ
ซึมเศร้ าแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับ
โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้ ผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมี
ความซึมเสร้ าลดลง
จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้ เ ข้ า ร่ วมกลุ่ม พัฒนาตนและการให้ ปรึ กษาเชิ ง
จิตวิทยาแนวพุทธ มีความซึมเศร้ าลดลง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงได้ ทํา
การสัมภาษณ์ ผ้ ูป่วยหลังร่ วมกิ จกรรมครั ง้ นี จ้ ะเห็น ได้ ว่า ความซึมเศร้ านัน้ เป็ นภาวะเบี่ยงเบนทาง
อารมณ์ที่เริ่ มต้ นจากการสูญเสียความหวังจากการเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส เนื่องจากโรคตุม่ นํ ้าพองใสเป็ น
โรคเรื อ้ รัง รักษาไม่หายขาด และไม่มีใครสามารถบอกได้ ว่าจะหายหรื อไม่แม้ แต่กระทัง่ แพทย์ผ้ ใู ห้ การ
รักษาเอง เมื่อผู้ป่วยไม่ได้ รับคําตอบเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่ว่าจะหายหรื อไม่หาย ซึง่ การหายจากโรคเป็ น
สิ่งที่ผ้ ปู ่ วยทุกคนคาดหวังและต้ องการ แต่ความเป็ นจริ งแล้ วโรคนี ้ยังไม่มีทางที่จะรักษาให้ หายขาดได้
ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยผิดหวังและหมดกําลังใจ ทําให้ เกิดความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังในชีวิตตามมา เมื่อผู้ป่วยเกิด
ความรู้ สึกท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทําให้ ผ้ ปู ่ วยคิดกับตนเองในทางลบและ การมองโลกในแง่ร้าย จนกระทัง่ เกิด
ความรู้ สึกที่จะทําร้ ายตนเองได้ ซึ่งความคิดความรู้ สึกเหล่านี ้ล้ วนเป็ นอาการของความซึมเศร้ า ดังนัน้
การแก้ ปัญหาที่จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยลดความซึมเศร้ าลงได้ และทําให้ ผ้ ปู ่ วยสบายใจมากขึ ้น ก็คือ ต้ องทําให้
ผู้ป่วยเกิดกําลังใจและลดความทุกข์ภายในใจเพื่อให้ สบายใจ เมื่อผู้ป่วยมีกําลังใจและความสบายใจ
แล้ วก็จะทําให้ เกิดพลังที่จะต่อสู้ตอ่ ไปลดความท้ อแท้ สิ ้นหวังลงได้ ทําให้ ความซึมเศร้ าลดลงตามไปด้ วย
ดังนัน้ กระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่ ใช้ ในการพัฒนาใน
งานวิจยั นี ้จึงสามารถช่วยทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดกําลังใจและมีความสบายใจมากขึ ้น ดังเช่นคําบอกกล่าวของ
ผู้ป่วยที่ได้ เข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (ภาคผนวก ค)
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“การได้ มาครัง้ นี ้ทําให้ ได้ มาเรี ยนรู้ชีวิตแต่ละคน รู้ความสุข ความทุกข์ของแต่ละคนว่าเป็ นยังไง ทําให้
เราแบบมีกําลังใจ ที่จะต้ องสู้ต่อไป เพราะคนอื่นเขาลําบากกว่าเราเขายังสู้เลย แล้ วเราไม่ได้ เป็ นอะไร
มากเลยแล้ วทําไมเราจะสู้ไม่ได้ ” (K)
“ตอนนี ร้ ้ ู สึกสบายใจขึน้ ค่ะ หลังจากเข้ าร่ วมกิจกรรมแล้ วทําให้ ร้ ู สึกว่าทําอะไรได้ มากขึน้ รู้ สึกว่า
สุขภาพดีขึ ้นด้ วย” (L)
“รู้ สกึ ว่าเจอใครหลายคนรู้ สกึ สบายใจขึ ้น เราไม่ได้ เป็ นโรคนี ้คนเดียว มันรู้ สกึ สบายใจ ดีขึ ้น ทําใจได้
เยอะ” (N)
“รู้สกึ ว่าเรามีกําลังใจมากขึ ้น เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะดูแค่ตวั เราคนเดียว คือเราไม่ได้ มองถึง
คนอื่นเลยว่าคนอื่นเป็ นยังไงบ้ าง คือเหมือนเรามองที่ตวั เราคนเดียวว่าเราเจ็บว่าเราทรมาน เหมือนว่าเรา
มีกําลังใจที่จะอยูท่ ี่จะต่อสู้กบั มันมากขึ ้น” (O)

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนของพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแลตนเอง และ
การรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมโดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test
ตัวแปร

กลุ่ม

N

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

6
16
6
16
6
16

เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การับรู้ความสามารถของ
ตนต่อการดูแลตนเอง

ค่ าเฉลี่ยอันดับ
(mean rank)
18.58
8.84
18.58
8.84
17.58
9.22

Z

Sig.

-3.138

.002

-3.140

.002

-2.699

.007

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแล
ตนเอง และการรั บรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส หลัง การ
ทดลอง พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่า กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) ทําให้
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมีเจตคติต่อการดูแลตนเอง มีการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้นมากกว่ากลุม่ ควบคุม
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ของกลุม่ ทดลองหลัง
ได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed
Rank Test

ตัวแปร

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ

6
0

ความซึมเศร้ า

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank )
3.50
0.00

Z

Sig

-2,201

.028

จากตาราง 10 แสดงผลผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ป่วยกลุม่ ทดลองมีคะแนนของความซึมเศร้ า
ภายหลังจากได้ รับโปแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ มีคะแนนความ
ซึมเศร้ าแตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใสที่ เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ วทํ าให้ มีความ
ซึมเศร้ าลดลง
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ของกลุม่ ทดลองระหว่าง
ก่อนทดลองและ หลังทดลอง ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง

การรับรู้ความสามารถของตน
ต่อการดูแลตนเอง

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ
บวก
ลบ
เท่ากัน
บวก
ลบ

6
0
5
0
1
6
0

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank )
3.00
0.00
3.00
0.00
3.50
0.00

Z

Sig

-2.032

.042

-2.023

.043

-2.207

.028
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จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนของพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแลตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคตุ่มนํ ้าพองใส ภายหลังจากได้ รับโปรแกรมการปรับการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองมีคะแนนแตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้ป่วยโรค
ตุ่ม นํ า้ พองใส หลัง ได้ รั บ การเปลี่ ย นเจตคติ แ ละการกํ า กั บ ตนเอง (Self-regulation) ทํ า ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเจตคติ การรับรู้ความสามารถของตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้น
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ของกลุม่ ทดลองใน
ระยะติดตาม 1 สัปดาห์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการทดลอง ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank
Test

ตัวแปร
ความซึมเศร้ า

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ

0
6

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank )
0.00
3.50

Z

Sig

-2.201

.028

จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนความซึมเศร้ า ในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์
พบว่า คะแนนความซึมเศร้ าของกลุ่มทดลองในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ มีคะแนนความซึมเศร้ า
แตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า หลังจากที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้ ความซึมเศร้ าลดลง แม้ ว่า
ระยะเวลาจะผ่านไปแล้ ว 1 สัปดาห์ก็ตาม
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ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ของกลุม่ ทดลองระหว่าง
ระยะติดตามผล 1 สัปดาห์กบั ก่อนทดลอง ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง

การรับรู้ความสามารถของตนต่อ
การดูแลตนเอง

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ
บวก
ลบ
เท่ากัน
บวก
ลบ

6
0
5
0
1
6
0

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank )
3.00
0.00
3.00
0.00
3.50
0.00

Z

Sig

-2.201

.028

-2.201

.028

-2.207

.027

จากตาราง 13 สแดงผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแล
ตนเอง และการรั บรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ในระยะ
ติดตามผล 1 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนของพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแล
ตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส แตกต่างจาก
ก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลของการได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจต
คติและการกํ ากับตนเอง (Self-regulation) ทําให้ ผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมีเจตคติต่อการดูแลตนเอง
การรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้นแม้ ว่าระยะเวลา
จะผ่านไปแล้ ว 1 สัปดาห์ก็ตาม
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ของกลุม่ ทดลอง
ระหว่างระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ กับ หลังทดลองทันที ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ตัวแปร
ความซึมเศร้ า

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ

1
5

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank )
3
3.6

Z

Sig

-1.590

.112

จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนความซึมเศร้ า ในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์
พบว่ากลุม่ ทดลองมีคะแนนของความซึมเศร้ าในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ มีคะแนนไม่แตกต่างกันกับ
ระยะหลังทดลองทันที แสดงว่า ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสหลังได้ รับโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้ ไม่มีความซึมเสร้ าแล้ วหรื อมีความซึมเศร้ าอยู่ในระดับที่ปกติคงที่
แล้ ว
ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ระหว่าง ระยะติดตามผล 2
สัปดาห์ กับระยะติดตามผล1สัปดาห์ ของกลุม่ ทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนต่อ
การดูแลตนเอง

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ
บวก
ลบ
บวก
ลบ
เท่ากัน

6
0
6
0
4
1
1

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
Z
(Mean Rank )
3.50
-2.201
0.00
3.50
-2.226
0.00
3.25
-1.490
2

Sig
.028
.026
.136
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จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแล
ตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ระหว่างระยะ
ติดตามผล 2 สัปดาห์ กับระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติ
ต่อการดูแลตนเอง มีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ น คะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนต่อการดุแลตนเอง ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า หลังจากที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับโปรแกรมการ
เปลี่ย นเจตคติและการกํ า กับตนเอง(Self-regulation) ทํ า ให้ ผ้ ูป่วยมี เจตคติต่อ การดูแลตนเองและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้นแม้ วา่ จะผ่านมา 2 สัปดาห์ แต่การรับรู้ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสมีคะแนนไม่แตกต่างกัน แสดงว่า การรับรู้ความสามารถของตน
ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ มีคะแนนไม่เพิ่มสูงขึ ้นจาก
ระยะติดตามผล 1 สัปดาห์
ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดุแลตนเอง เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการ
รับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง ระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง ของกลุม่ ควบคุม
ด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
เจตคติตอ่ การดูแล
ตนเอง
การรับรู้
ความสามารถของตน
ต่อการดูแลตนเอง

อันดับตาม
เครื่องหมาย

N

บวก
ลบ
เท่ากัน
บวก
ลบ
เท่ากัน
บวก
ลบ
เท่ากัน

4
4
8
4
8
4
4
4
8

ค่ าเฉลี่ย
อันดับ
(Mean Rank)
4.88
4.13

Z

Sig

-.211

.833

6.13
6.69

-1.139

.255

3.38
5.63

-.632

.528

จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแล
ตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส พบว่า กลุ่ม
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ควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจตคติต่อการดูแลตนเอง และการรับรู้ความสามารถตนใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทังก่
้ อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน แสดงว่า กลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) ทําให้ เจตคติต่อ
การดูแลตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น
ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ระหว่างก่อนทดลอง
และหลังทดลอง ของกลุม่ ทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนความซึมเศร้ า
ก่ อนทดลอง หลังทดลอง
(A)
(B)
39
4
14
4
15
3
34
26
25
6
20
4
N=6

อันดับที่ของ
ผลต่ าง
ความ
Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
-35
-10
-12
-8
-19
-16
T=0*

1
5
4
6
2
3

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก
ลบ
1
5
4
6
2
3

*มีนยั สําคัญระดับ .05
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ า พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มรวม 6 คนมี
คะแนนของความซึมเศร้ า ภายหลังได้ รับโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธมีคะแนนแตกต่างจากระยะก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้ป่วยที่
ได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ทําให้ ความซึมเศร้ าลดลง
(ภาคผนวก ค)
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ระหว่างหลังทดลอง
ทันทีกบั ระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ ของกลุม่ ทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

อันดับที่ของ
คะแนนความซึมเศร้ า
ผลต่ าง
ความ
หลังทดลอง ระยะติดตามผล Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
(A)
1 สัปดาห์ (B)
4
2
-2
5
4
0
-4
2
3
6
3
3
26
0
-26
1
6
3
-3
4
4
1
-3
3
N=6
T=0

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก
ลบ
5
2
1
1
4
3

จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนความซึมเศร้ า พบว่า ผู้ป่วยกลุม่ รวม 6 คนมีคะแนนของ
ความซึมเศร้ า ในระยะติดตามผล1 สัปดาห์ ภายหลังได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมีคะแนนไม่แตกต่างกันกับหลังทดลองทันที แสดงว่า ผลของการได้ รับ
โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธทําให้ ความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสยังลดลงแม้ วา่ จะผ่านไป 1 สัปดาห์ (ภาคผนวก ค)
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ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสระหว่าง
ก่อนทดลองกับระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ ของกลุม่ ทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนพฤติกรรมการดูแล
อันดับที่ของ
ตนเองฯ
ผลต่ าง
ความ
ก่ อนทดลอง ระยะติดตามผล Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
(A)
1 สัปดาห์ (B)
69
77
+8
2
66
78
+12
4
78
79
+1
1
47
73
+28
5
55
87
+32
6
75
83
+8
3
N=6
T=0*

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก
ลบ
2
4
1
5
6
3

*มีนยั สําคัญระดับ .05
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส พบว่า ผู้ป่วยกลุม่ รวม 6 คนมีคะแนนของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลของการได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเอง (Self-regulation)
ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้นจากก่อนทดลองแม้ วา่ เวลาจะผ่านไป 1 สัปดาห์
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสระหว่าง
ระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ กับ ระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon
Signed Rank Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองฯ
อันดับที่ของ
ผลต่ าง
ความ
ระยะติดตาม ระยะติดตาม
Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
ผล 1 สัปดาห์ ผล 2 สัปดาห์
(A)
(B)
77
88
+11
1
78
82
+4
5
79
81
+2
6
73
83
+10
2
87
94
+7
4
83
92
+9
3
N=6
T=0*

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก
ลบ

1
5
6
2
4
3

*มีนยั สําคัญระดับ .05
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส พบว่า ผู้ป่วยกลุม่ รวม 6 คนมีคะแนนของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกับระยะติดตามผล 1 สัปดาห์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงว่า ผลของการได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเอง ทําให้ ผ้ ปู ่ วย
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้นจากก่อนทดลองแม้ วา่ เวลาจะผ่านไป 2 สัปดาห์
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสระหว่าง
ก่อนทดลองกับระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ ของกลุม่ ทดลองด้ วยวิธี Wilcoxon Signed Rank
Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนเจตคติต่อการดูแล
อันดับที่ของ
ผลต่ าง
ตนเองฯ
ความ
Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
ก่ อนทดลอง ระยะติดตามผล
(A)
1 สัปดาห์ (B)
96
111
+15
4
95
105
+10
5
107
107
0
6
62
100
+38
1
91
114
+23
2
93
115
+22
3
N=6
T=0*

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก

ลบ

4
5
6
1
2
3

*มีนยั สําคัญระดับ .05
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มรวม 6 คน มีคะแนนของเจตคติต่อการดูแลตนเอง ภายหลังได้ รับโปรแกรม
การเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเองในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ มีคะแนนแตกต่างกับระยะก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า โปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีเจตคติที่ดีตอ่ การดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้น
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคตุม่ นํ ้าพองใสระหว่างก่อนทดลองกับระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ ของกลุม่ ทดลอง ด้ วยวิธี
Wilcoxon Signed Rank Test

ผู้ป่วย
คนที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนการรับรู้ ความสามารถ
อันดับที่ของ
ของตนต่ อการดูแลตนเองฯ ผลต่ าง
ความ
ก่ อนทดลอง ระยะติดตามผล Di=Bi-Ai
แตกต่ าง
(A)
1 สัปดาห์ (B)
84
94
+10
5
66
95
+29
3
76
86
+10
6
38
65
+27
4
53
97
+44
1
59
90
+31
2
N=6
T=0*

อันดับตาม
เครื่องหมาย
บวก
ลบ
5
3
6
4
1
2

จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส พบว่า ผู้ป่วยกลุม่ รวม 6 คน มีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเอง ในระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ มีคะแนนการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสแตกต่างจากระยะก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่ า ผลของโปรแกรมการกํ า กับ ตนเอง (Self-regulation) ทํ า ให้ ผ้ ูป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองเพิ่มสูงขึ ้น

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาประสบการณ์ และการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส: การวิจยั แบบผสานวิธี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 เป็ น
การศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใส โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อทําความเข้ าใจการให้ ความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วย
และการดูแลตนเอง รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ อง ตามการรับรู้ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เป็ นการศึกษา
เชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental phenomenology) ของฮุสเซิร์ล
(Husserl) และใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส
จํานวนทังหมด
้
10 คน และระยะที่ 2 เป็ นการนําข้ อค้ นพบจากการศึกษาระยะที่ 1 มาสร้ างโปรแกรม
การพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส ประกอบด้ วย
โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติ
และการกํากับตนเอง (Self-regulation) ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในครัง้ นี ้ เป็ นผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส ไม่มี
ภาวะแทรกซ้ อนใดๆ ไม่มีอาการกําเริ บของโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่ วมโปรแกรม เป็ นผู้ป่วยที่เข้ า
รับการรักษาในโรงพยาบาล มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป ทังเพศชายและหญิ
้
ง ที่มีความยินดีและเต็มใจเข้ า
ร่ วมโปรแกรมตลอดการทดลอง จํานวน 22 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 6 คน และกลุ่ม
ควบคุมจํานวน 16 คน ทัง้ นีก้ ลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มได้ รับโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ร่ วมกับการรักษาตามปกติ สําหรับกลุ่มควบคุม
ได้ รับเฉพาะการรักษาตามปกติจากโรงพยาบาล
ตัวแปรตามที่ศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ตัวแปรทางจิต ซึง่ ประกอบด้ วย 1) ความซึมเศร้ า 2) เจต
คติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส 3) การรับรู้ ความสามารถตนต่อการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ตัวแปรทางพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ในการวิจยั ในระยะที่ 2 ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั เชิงทดลองในรูปแบบ Pretest-Posttest Control group
Design โดยเริ่มจากการลดความซึมเศร้ าและตามด้ วย การเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแลตนเอง การกํากับ
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
เครื่ องมือในการวิจยั ในระยะที่ 2 ประกอบด้ วย1) โปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส 2) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคตุ่ม นํ า้ พองใส แบบวัด เจตคติต่ อ การดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส แบบวัด การรั บ รู้

155
ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส และแบบวัดความซึมเศร้ า 3) แบบ
สัง เกตและบัน ทึ ก พฤติ ก รรมการดูแ ลตนเอง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบNon
Parametric คือ Mann-Whitney U Test และทําการสรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ การวิจัยในระยะที่ 1
วัตถุ ประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่ อทํ าความเข้ าใจการให้ ความหมายประสบการณ์ การ
เจ็บป่ วย และการดูแลตนเอง รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ อง ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสรุ ปได้ ว่า
การให้ ความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่
1) ช่วงก่อนรับรู้ ว่าเป็ นโรค คือ ผู้ป่วยเชื่อว่าตนเองเป็ นคนที่มีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรงดี และ 2) ช่วงที่
รับรู้วา่ เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส การให้ ความหมายประสบการณ์การเจ็บป่ วยประกอบด้ วย 2 ประเด็นหลัก
ได้ แก่ 1) สภาวะที่ไม่พึงปรารถนา ประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทรมาน และกลัว 2)
สภาวะแปลกแยก ประกอบด้ วยประเด็นย่อย ได้ แก่ อายและกลัวถูกรังเกียจ และ เหมือนเป็ นคนแปลก
ประหลาด และในการให้ ค วามหมายประสบการณ์ ก ารดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส
ประกอบด้ วย 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร 2) ใส่ใจในการออกกําลังกาย 3)
เอาใจใส่ด้านจิตใจ และ 4) เอาใจใส่ในการพักผ่อน เมื่อพิจารณาความหมายของประสบการณ์ร่วมกับ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องทําให้ ได้ แก่นประสบการณ์การเจ็บป่ วยและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพอง
ใส เมื่อพิจารณาเงื่ อนไขที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายในครอบครั ว
ประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และ การสนับสนุนด้ านการกระทําเพื่อช่วยเหลือ 2)
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร
และการสนับสนุนด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และเงื่อนไขด้ านคุณลักษณะต่างๆ ได้ แก่ เพศ อายุ ระยะเวลา
การเจ็บป่ วย และระดับการศึกษา แม้ ว่าโครงสร้ างเหล่านี ้จะแตกต่างกันอย่างไร ก็ยงั ทําให้ ความหมาย
ประสบการณ์ด้าน ท้ อแท้ สิ ้นหวัง อายและกลัวถูกรังเกียจ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร สนใจใน
การออกกําลังกาย เอาใจใส่ด้านจิตใจ และ เอาใจใส่ในการพักผ่อน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทหรื อ
สถานการณ์ตา่ งๆ
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ภาพประกอบ 6 แก่นประสบการณ์การเจ็บป่ วยและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
สรุ ปและอภิปรายผลระยะที่ 1
จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า โครงสร้ างการรับรู้ ประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพอง
ใสแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนการรับรู้ ว่าเป็ นโรค ได้ แก่ เชื่อว่าตนเองเป็ นคนที่มีสขุ ภาพร่ างกาย
แข็งแรงดี และช่วงรับรู้ ว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส ได้ แก่ ภาวะที่ไม่พึงปรารถนา ประกอบด้ วย
ความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทรมาน กลัว และสภาวะแปลกแยก ประกอบด้ วย อายและกลัวถูกรังเกียจ และ
เหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด เป็ นการให้ ความหมายประสบการณ์ในช่วงของการรับรู้ ว่าตนเองป่ วย
เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส ในด้ านภาวะที่ไม่พงึ ปรารถนาที่ประกอบด้ วย ท้ อแท้ สิ ้นหวัง ทรมาน และกลัว
การให้ ค วามหมายผ่า นประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการที่
ร่างกายป่ วยเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นจากการเจ็บป่ วยทางกาย ความเจ็บป่ วยทาง
กายเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุคคล เช่นทําให้ มีความเครี ยด ไม่ว่าความรุ นแรงจะไม่
เท่ากันก็ตาม ย่อมมีผลต่อสภาพจิตของบุคคลนัน(สุ
้ ภาพ หวังข้ อกลาง, 2554) และขณะเจ็บป่ วยบุคคล
จะรู้สกึ ว่าตนเองถูกคุกคาม และจะต้ องสูญเสียความปกติสขุ ในชีวิตประจําวัน และมักคาดหวังในสิ่งที่
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ไม่ร้ ูไปในทางที่เลวร้ าย ทําให้ บคุ คลวิตกกังวล กลัว โกรธ รู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวัง ซึมเศร้ า ก้ าวร้ าว นอนไม่
หลับ หรื อมีอาการของโรคจิต โรคประสาทถึงขันฆ่
้ าตัวตายได้ (นัชชา เลื่อยไธสง, 2554)
ซึ่ ง ความทุ ก ข์ ท รมานเป็ นความเจ็ บ ปวดทางอารมณ์ ร่ า งกายหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ เป็ น
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เป็ นอัตนัย เป็ นผลจากการตอบสนองของมนุษย์ที่ซบั ซ้ อน ประกอบด้ วย
ด้ านร่ างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ (Wright. 2005 อ้ างใน อรุ ณี ศรี นวล, 2555) ในด้ านการมี
บาดแผลตามร่ างกาย ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยมีความรู้ สึกเจ็บปวด เป็ นประสบการณ์ ของความไม่สบายทัง้
ความรู้ สึกและอารมณ์ที่สมั พันธ์ กบั ความจริ ง หรื อมีโอกาสเกิดความปวด ที่เกี่ยวข้ องกับมิติต่างๆ คือ
ด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์จิตใจ ด้ านสติปัญญาและพฤติกรรม (Petpichetchai, W.. 2001, ยศพล
เหลืองโสมนภาและ ศรี สดุ า งามขํา, 2556)
มีการศึกษาในผู้ป่วยโรคผิวหนังที่ทําการศึกษาในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีลกั ษณะคล้ ายกับ
การศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย เช่ น การศึ ก ษาของจริ น ยา แก้ วแทน (2551) ที่ ไ ด้ กล่ า วถึ ง ประเด็ น ของ
ประสบการณ์ ชีวิ ตของผู้ป่วยโรคสะเก็ ดเงิ นว่า ผู้ป่วยต้ องอยู่กับโรคนี ไ้ ปตลอดชี วิต ซึ่งผู้ป่วยมี การ
สะท้ อนความรู้สกึ ว่าต้ องอยู่อย่างทุกข์ทรมานและอยู่อย่างท้ อแท้ สิ ้นหวังไม่อยากมีชีวิต แม้ ว่าอาการจะ
สงบแล้ วก็ตาม และจากการให้ ความหมายในด้ าน สภาวะแปลกแยก ประกอบด้ วย อายกลัวถูกรังเกียจ
และเหมือนเป็ นคนแปลกประหลาด เป็ นภาวะที่เกิดขึ ้นในด้ านความรู้ สึกภายหลังจากอาการของโรค
สงบแล้ ว เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงด้ า นร่ า งกาย ภาพลัก ษณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป ซึ่ง ลัก ษณะคล้ า ยกับ
การศึกษาของจริ นยา แก้ วแทน (2551) ในประเด็นของประสบการณ์ ชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
หลัง จากอาการสงบแล้ ว คื อ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นร่ า งกาย รอยโรคที่ ห ลงเหลื อ และผิ ว หนัง ที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ ผ้ ูป่วยเกิดความอาย ไม่กล้ าที่จะออกไปพบปะผู้คนภายนอกได้ เช่นเดิม ชี วิต
เหมือนอยูใ่ นโลกแคบ และไม่กล้ าออกไปเผชิญโลกภายนอกอยูแ่ บบปกปิ ดตัวเอง
นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิ จัย หลายเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ เ จ็ บ ป่ วยเรื อ้ รั ง เช่ น
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เป็ นแผล ของ แมดจา (Madjar I. 1991) ได้ ทําการศึกษา
เชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ซึง่ เป็ นการศึกษาประสบการณ์ความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้ ของ
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่ามี ประสบการณ์ของความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้ มีความหมาย 4
ประเด็น คือ 1) ความเจ็บและความปวดทําให้ มีความทรมาน 2) เหมือนเป็ นการมอบร่ างกายให้ กบั คน
อื่น 3) ความคาดหวังและประสบการณ์ของภาวะที่เป็ นแผล และ4) ความเจ็บปวดทําให้ ร่างกายและ
การพูดถูกจํากัด นอกจากนีย้ งั ให้ ความหมายในเชิงความเจ็บปวดคือเหมือนเป็ นการถูกลงโทษที่ไม่
สามารถหลีก เลี่ ยงได้ ในความหมายของการสูญเสียและการค้ น หาการฟื ้น ตัว ด้ า นความรู้ สึกของ
ร่ างกายตนเอง และเป็ นเหตุการณ์เฉพาะบุคคล ตามการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ด้านพื ้นที่และ
เวลา ซึ่งคล้ ายกับงานของผู้วิจยั ตรงที่ ผู้ป่วยเป็ นแผลเช่นเดียวกันและมีสาเหตุแตกต่างกัน แต่การให้
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ความหมายของประสบการณ์ มีความคล้ ายคลึงกัน คือ มีความรู้ สึกทรมานจากอาการแสดงของโรค
และการศึกษาของ จอห์นสัน, สเตนเบิร์ก และฟริ ชแมน (Jonsson C. A.; Stenberg A ;& Frisman H.
G. 2011) เป็ นการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่เป็ นมะเร็ งทวารหนักหลังได้ รับการผ่าตัดใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธิบายประสบการณ์หลังผ่าตัดใหม่ของผู้ป่วยว่าเป็ นอย่างไร ซึง่ ในการศึกษานี ้ พบแก่น
ของปรากการณ์ คือ การฟื น้ กลับมาหลังจากการผ่าตัด สูญเสียการควบคุมตนเอง กลัวแผล และ แผล
รอยต่อลําใส้ ใหญ่ มีความคล้ ายกับงานของผู้วิจยั ตรงที่ผ้ ปู ่ วยมีความรู้ สกึ กลัวเป็ นความกลัวที่เกิดจาก
อาการแสดงของการเจ็บป่ วยที่มีแผล และการศึกษาของ เวลบอน จูลี่ และโมเซรี่ โจแอน (Wellborn,
Julie ;& Moceri, Joane T.. 2014 ) ได้ ศกึ ษาประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีแผลจากความผิดปกติของ
หลอดเลื อ ด ซึ่ง เป็ นแผลเรื อ้ รั ง ร่ ว มกับ ศึก ษาผลกระทบที่ สัม พัน ธ์ กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยให้ ความหมายเป็ น 4 ด้ าน ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางด้ านอารมณ์
ด้ านร่ างกาย และการใช้ ชีวิตในสังคม ได้ แก่ มีความกังวลด้ านความรู้ เรื่ องโรค ความไม่สขุ สบายด้ าน
ร่ า งกาย ความไม่ ส ะดวกในการมาพบแพทย์ แ ละการรั ก ษาบ่ อ ยๆ และการแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการของโรค ซึ่งในการศึกษานีม้ ีความคล้ ายกับงานของผู้วิจัยตรงที่ ความไม่สุขสบายด้ าน
ร่างกายและไม่ร้ ูกี่ยวกับโรค
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่ วยโรคเรื อ้ รังของผู้ป่วยที่เป็ นโรคไต เช่นงาน
ของฮีทเตอร์ ลินเซย์ และคณะ (Heather Linsay et al.. 2014) ได้ ทําความเข้ าใจประสบการณ์การ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังในผู้ป่วยที่ต้องล้ างไต ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยให้ ความหมาย 3 ประเด็น ได้ แก่
การอยู่แบบท้ าทายกับการเป็ นโรคไตวายเรื อ้ รั ง การเปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกายและรู ปร่ าง และเป็ น
ประสบการณ์การเจ็บป่ วยและสัมพันธภาพทางสังคม ผู้ป่วยมองว่าการเจ็บป่ วยเป็ นตัวที่ทําให้ ขดั ขวาง
ความรู้สกึ และสัมพันธภาพทางสังคมลดลงด้ วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของผู้วิจยั ที่ ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใส มีสมั พันธภาพทางสังคมลดลงเพราะกลัวเรื่ องติดเชื ้อ และอายกลัวคนรังเกียจ และการศึกษาของ
ซิน หงเจียง และคณะ (Hsin-Hung Chiang et al.. 2017) ได้ ศกึ ษาประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มีปัญหา
โรคไตเรื อ้ รังที่ต้องรับประทานอาหารโปรตีนตํ่า ผลการศึกษาพบความหมาย 4 ประเด็น ได้ แก่ สับสน
เรื่ องการจํากัดอาหาร ทรมานกับการอดอาหาร กังวลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความตาย และ ความ
สดชื่นในชีวิตและแรงจูงใจในการรับประทานอาหารโปรตีนตํ่า เป็ นมุมมองด้ านความรู้ สึกของผู้ป่วย
เกี่ยวกับการดูแลรักาโรคที่เป็ น ซึ่งคล้ ายกับงานของผู้วิจยั คือ มีความทรมานจากโรค และท้ อแท้ ที่จะ
รักษาโรคที่เป็ นอยู่
และจากความหมายประสบการณ์ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส พบว่ามี 4
ประเด็น ได้ แก่ เอาใจใส่ในการรับประทานอาหาร สนใจในการออกกําลังกาย เอาใจใส่ด้านจิตใจ และ
เอาใจใส่ในการพักผ่อน ซึง่ ประเด็นความหมายทัง้ 4 ด้ านนี ้ เป็ นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็ นสําหรับ
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ผู้ป่วยที่เป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพราะหากผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสไม่ให้ ความสําคัญ จะส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วย
เกิดการกําเริบของโรค หรื อผู้ป่วยที่มีอาการอยู่แล้ วจะยิ่งทําให้ อาการของโรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น
เนื่องจากเป็ นโรคเรื อ้ รังไม่หายขาด จากแนวคิดของการดูแลตนเองของโอเร็ ม (Orem. 2001) ได้
กล่าวถึงการดูแลตนเองที่จําเป็ นเมื่อมีปัญหาด้ านสุขภาพ เป็ นการดูแลตนเองที่เกิดขึ ้นเนื่องจากความ
ผิดปกติของโครงสร้ างและการทําหน้ าที่ร่างกายของมนุษย์ ผลที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคและการ
บาดเจ็บ ผลที่เกิดจากการวินิจฉัยโรคและการรักษาของแพทย์ เป็ นการดูแลตนเองที่จําเป็ นในภาวะ
การฟื น้ ฟูและป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น รับรู้ และสนใจป้องกันดูแลความไม่สขุ สบายทังทาง
้
กาย และใจจากโรค รวมทังเป็
้ นการปรับบทบาทของตนเองให้ เหมาะสมในการพึง่ พาตนเองและบุคคล
อื่น นอกจากนี ้ยังเป็ นการเรี ยนรู้ที่จะมีชีวิตกับผลของการเจ็บป่ วยรักษารูปแบบการดําเนินชีวิตที่สง่ เสริม
พัฒนาการของตนให้ ดีที่สดุ ตามความสามารถที่เหลืออยู่ จะเห็นว่าการดูแลตนเองในประเด็นนี ้ บุคคล
จะต้ องมีความสามารถในการผสมผสานความต้ องการการดูแลตนเองในประเด็นอื่นๆเข้ าด้ วยกัน เพื่อ
จัดระบบการดูแลตนเองทังหมดที
้
่จะช่วยป้องกันอุปสรรค หรื อบรรเทาเบาบางผลที่เกิดจากพยาธิสภาพ
การวินิจฉัยและการรักษาต่อพัฒนาการของตนเอง มีงานวิจยั ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่ มี ความสอดคล้ องกับการศึกษาของผู้วิจัย เช่ นงานวิ จัยของ ธนภรณ์ สนิ ทอิทร์ (2552) ได้ ศึก ษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ HIV โดยการส่งเสริ มสุขภาพตนเอง เช่น การรับประทาน
อาหาร การพักผ่อน การออกกําลังกาย การจัดการความเครี ยด เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นด้ านที่มีความสําคัญ
สําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ HIV ที่จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาพร่ างกายแข็งแรงลดความรุ นแรงและอาการของ
โรคได้
นอกจากนี ย้ ังมี การศึก ษาพฤติก รรมการดูแลตนเองที่ มี ความสํา คัญกับการเจ็ บป่ วยของ
ตนเอง ซึ่งมี ความคล้ ายกับการศึกษาของผู้วิจัย เช่นการศึกษาของกาญจนา บริ สุทธิ์ (2553) เป็ น
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน ซึ่งพฤติกรรมการดูแลตนเองที่มีผล
ทําให้ การเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่มีอาการดีขึ ้น ซึง่ ผู้ป่วยจะต้ องมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านต่างๆ ดังนี ้คือ
การรับประทานอาหาร การออกกําลัง เป็ นต้ น และยังมีการศึกษาของกฤษณา คําลอยฟ้า (2554) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานเช่นกัน ซึ่งพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่สําคัญต่อการเจ็บป่ วยที่ เป็ นอยู่ ได้ แก่ การดูแลตนเองด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม เป็ นต้ น
ในด้ านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง เป็ นส่วนที่มีความสําคัญต่อ
การดูแลตนเองและการเจ็บป่ วย ซึง่ จะเป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถดําเนินชีวิตและสามารถเผชิญกับ
การเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่ได้ เช่น การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งมีการศึกษาที่มีความคล้ ายกับงาน
ของผู้วิจยั เช่นงานของ ฟอสทีน และเจนเนตตา (Faustine W.;& Jeanetta, C S.. 2016) ได้
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ทําการศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่รอดชีวิตจากการเป็ นมะเร็ งเต้ านม ซึ่ง
ประเด็น ความหมาย 3 ประเด็น ได้ แก่ 1) ผลกระทบต่อการมี ชีวิตรอด สัมพันธภาพ 2) ระบบการ
สนับสนุน และ3) ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการมีชีวิตรอด กลุม่ ตัวอย่างให้ ความหมายของการวินิจฉัยโรคและ
การรักษาว่าเหมือนการเดินทางที่ เต็มไปด้ วยความเครี ยด และต้ องการที่จะปรั บเปลี่ยนอย่างมาก
นอกจากนี ้ การสนับสนุนจากครอบครัวเป็ นตัวช่วยทําให้ เกิดความเข้ มแข็ง และอดทนต่อการรักษาใน
ระยะต่างๆ มีความคล้ ายกับงานของผู้วิจัยที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมทัง้ ภายในครอบครัวและ
ภายนอกครอบครัวมีผลต่อการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง ซึง่ การศึกษาของ ลิเซ และคณะ ( Linsey
H. et al.. 2014) ก็พบว่าสัมพันธภาพทางสังคมก็มีส่วนต่อการเจ็บป่ วยเช่นกัน รวมทังงานของเจฟ
้
เฟอรรี่ (Jefferries J.H. 2008) ได้ ทําการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่เป็ นมะเร็ งที่อวัยวะเพศ
โดยมี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อทํ า ความเข้ า ใจมุม มองในการรั ก ษาและรู ป แบบการพัฒ นาการปฏิบัติก าร
พยาบาล ผลการศึกษาพบว่า มีการให้ ความหมาย 4 ประเด็น คือ เป็ นการค้ นหา การอยู่อย่างลําพัง
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง และความสัมพันธ์กบั วิชาชีพ และพบว่ามีการรวมกันของ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ร่ างกาย สัมพันธภาพ เวลา และพื ้นที่ และมีปัจจัยที่มีผลร่ วม คือ ครอบครัว เพื่อน และเจ้ าหน้ าที่ด้าน
สุขภาพ
จากงานวิจยั เชิงปริ มาณก่อนหน้ านี ้ก็พบเช่นเดียวกับงานของผู้วิจยั ที่พบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมเป็ นปั จจัยที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีกําลังใจที่จะอดทนและต่อสู้กบั การเจ็บป่ วย แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น
ได้ แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายในครอบครัว ประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ านอารมณ์
ความรู้ สึ ก และ การสนั บ สนุ น ด้ า นการกระทํ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ 2) การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจาก
บุคคลภายนอกครอบครั ว ประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสาร และ การสนับสนุนด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ การสนับสนุนทางสังคมเป็ นเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่ดี
การสนับสนุนด้ านอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นแรงสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ ห่วงใย ความ
รักและความผูกพัน การเห็นอกเห็นใจจากบุคคลรอบข้ าง ไม่ว่าจะเป็ นจากครอบครัว เพื่อน เจ้ าหน้ าที่
ทางการแพทย์ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้ องกับบุคคลและส่งผลให้ บคุ คลเกิดการ
กระทํ าในทางบวกทัง้ ความคิด ความรู้ สึกและการกระทําในการที่ จะดูแลตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ป่วยได้ รับ
ปั จจัยเหล่านี ้จะทําให้ มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่ออุปสรรคและการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้น ทําให้ มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองเพื่ อให้ มี สุข ภาพที่ ดีและป้องกัน ไม่ให้ อ าการแย่ลง เช่น การศึก ษาของวรายุท ธ วงศ์ บ า
(2552) ได้ นําตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์มาใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และยังเป็ น
ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลและพยากรณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีและการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์
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(2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการได้ รับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังมี
การศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมของสมร พรหมพิทกั ษ์ กลุ (2553) ที่สมั ภาษณ์
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพคือ ครอบครัวและพยาบาล
เยี่ยมบ้ าน เมื่อผู้ป่วยได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้ านนี ้จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาในต่างประเทศ Muhlenkamp; & Sayles (1986) และ Habbard,
Muhlenkamp, Brown (1984) ได้ ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวก และเป็ นตัวแปรที่ทํานายการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพได้ ดี
ที่สดุ ทังยั
้ งมีความสัมพันธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมต่อการปฏิบตั เิ พื่อดูแลตนเอง
แรงสนับ สนุน ทางสัง คมด้ า นข้ อ มูลข่า วสาร เป็ นแรงสนับ สนุน ที่ เ กิ ด จากการได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นจากการแสวงหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆด้ วยตนเอง หรื อจาการได้ รับ
คําแนะนําจากเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ แล้ วมีผลต่อการกระทําของบุคคลเพื่อให้ สุขภาพของตนเอง
เป็ นไปในทางที่ ดี ซึ่ง การได้ รั บ ข้ อ มูล ข่า วสารที่ ดี และถูก ต้ อ ง จะมี ป ระโยชน์ ต่อผู้ป่ วยในการที่ จ ะ
ตัดสินใจเลือกแนวทางและข้ อมูลที่เหมาะกับตนเองไปปฏิบตั เิ พื่อการดูแลตนเอง เช่นการศึกษาของวรา
ยุท ธ วงศ์ บ า (2552) ได้ นํ า ตัว แปรแรงสนับ สนุน ทางสัง คมด้ า นข้ อ มูล ข่ า วสารมาใช้ ใ นการศึก ษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เป็ นวัณโรค พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และยังเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลและพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีเช่นเดียวกับ
การศึกษาของธนภร สนิ ทอินทร์ (2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการได้ รับคําแนะนํ าจาก
เจ้ าหน้ าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และยังเป็ นตัวแปรร่ วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีอีกด้ วยนอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาของอัญศินีย์นนั ตะสุคนธ์ (2555) ซึ่งทําการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจ พบว่า การได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ งานของ
ผู้วิจยั ผู้ป่วยเมื่อได้ รับข้ อมูลข่าวสารแล้ วทําให้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถกู ต้ องและดีขึ ้น
แรงสนับสนุนทางสังคมด้ านเครื่ องมือ เป็ นแรงสนับสนุนทางสังคมในการให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านสิ่งของ เวลา เงิน การให้ บริ การและการกระทําเพื่อช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วยได้ รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมด้ านเครื่ องมือ จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีการกระทําที่จะดูแลตนเองเพื่อคงไว้ ซงึ่ สุขภาพที่แข็งแรง หรื อเพื่อ
ไม่ให้ อาการเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงมากขึน้ วรายุทธ วงศ์บา(2552) ได้ นําตัวแปรแรงสนับสนุนทาง
สัง คมด้ า นเครื่ อ งมื อ มาใช้ ใ นการศึก ษาพฤติก รรมการดูแ ลตนเองในผู้ป่ วยที่ เ ป็ นวัณ โรค พบว่ า มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และยัง เป็ นตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลและ
พยากรณ์ ที่ดีและการศึกษาของธนภร สนิทอินทร์ (2552) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมในการเข้ าร่ วม
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กิจกรรมกลุม่ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื ้อเอดส์ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ การวิจัยในระยะที่ 2
การศึกษาในระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทาง
จิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ดังนี ้
วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาของผลโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธต่อความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสรุ ปได้ ว่า
ตอบสมมติฐานที่ 1 ผลของคะแนนความซึมเศร้ าหลังได้ รับโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในกลุม่ ทดลองลดลงจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ .05
ตอบสมมติฐานที่ 2 หลังการทดลอง ผลของคะแนนความซึมเศร้ าระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับ
ตนเอง (Self-regulation) ต่อเจตคติต่อการดูแลตนเอง การรับรู้ ควาสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสรุ ปได้ ว่า
ตอบสมมติฐานที่ 3 ผลของคะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส เจต
คติต่อการดูแลตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
หลังได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) มีคะแนนแตกต่างจาก
ก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตอบสมมติฐานที่ 4 หลังการทดลอง ผลของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุม่ นํ ้าพองใส เจตคติตอ่ การดูแลตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคตุ่ม นํ า้ พองใส หลัง ได้ รั บ โปรแกรมการเปลี่ ย นเจตคติ แ ละการกํ า กับ ตนเอง (Self-regulation)
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพรวมใน ระยะที่ 2
ก่ อนทดลอง

หลังการทดลอง

ตัวแปร

Ex

Co

Z

Sig

Ex

Co

Z

Sig

Depress
Attitude
SE
SC

14.92
8.92
9.92
11.25

10.22
12.47
12.09
11.59

-1.515
-1.146
-.703
-.111

.130
,252
.482
.912

6.00
18.58
17.58
18.58

13.56
8.84
9.22
8.84

-2.439
-3.140
-2.699
-3.138

.015*
.002**
.007**
.002**

หมายเหตุ
Depress คือ ความซึมเศร้ า
Attitude คือ เจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุมนํ ้าพองใส
SE คือ การรับรู้ควาสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
SC คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
Ex คือ กลุม่ ทดลอง
Co คือ กลุม่ ควบคุม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ระหว่ างก่ อน
ทดลองกับหลัง
ทดลอง
Z
Sig
-2.023 .043*
-2.207 .028*
-2.032 .042*

ระหว่ างก่ อนทดลอง
กับระยะติดตามผล 1
สัปดาห์
Z
Sig
-2.201
.028*
-2.201
.028*
-2,207
.027*
-2.201
.028*

ระหว่ างระยะติดตาม
ผล 2 สัปดาห์ กับ 1
สัปดาห์
Z
Sig
-2,226
.028*
-1.490
1.36
-2.201
.028*

ระหว่ าง
ก่ อนทดลองกับหลังการ
ทดลอง
Z
Sig
-1.139
.255
-.632
.528
-.211
.833

Z คือ ค่าสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
Sig คือ ระดับนัยสําคัญ
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สรุ ปและอภิปรายผลจากการวิจัยระยะที่ 2
จากผลการวิจัยพบว่ า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่ างที่เข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ มีคะแนนความซึมเศร้ าระหว่ างก่ อนทดลองกับหลังทดลอง และ
ระหว่ างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีคะแนนแตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ ีระดับ
.05 กล่าวคือ มีคะแนนความซึมเศร้ าหลังทดลองตํ่ากว่าช่วงก่อนทดลอง แสดงว่าผู้ป่วยมีความซึมเศร้ า
ลดลง จากการที่ ความซึมเศร้ าลดลง เกิดจากกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ โดยเริ่ มจากการให้ ผ้ ปู ่ วยได้ สร้ างสัมพันธภาพ แนะนําตัว และได้ สนทนาทักทายกับ
เพื่อนสมาชิกในกลุม่ ด้ วยกัน ทําให้ ผ้ ปู ่ วยทุกคนมีความคุ้นเคยกันมากขึ ้น รู้จกั กันมากขึ ้น หลังจากนันจึ
้ ง
ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ จินตนาการสร้ างสัญลักษณ์แทนตนเองแล้ วมาเล่าให้ เพื่อนๆในกลุม่ ฟั ง และให้ เพื่อนๆทุกคน
ได้ พูดคุยแสดงความคิดเห็นและให้ กําลังใจ และตามด้ วยการให้ ผ้ ูป่วยทุกคนได้ พูดถึงโรคที่ ตัวเอง
เป็ นอยู่ เมื่อพูดเสร็ จแล้ วก็ให้ เพื่อนๆในกลุ่มกล่าวแสดงความคิดเห็นและให้ กําลังใจ หลังจากนัน้ ให้
ผู้ป่วยทุกคนได้ พดู ถึงสิง่ ที่ตนเองภาคภูมิใจ พูดถึงสิง่ ดีดีที่ตวั เองได้ รับ จนกิจกรรมสุดท้ ายให้ และรับ โดย
ผู้ป่วยทุกคนต้ องพูดให้ กําลัง ขอบคุณ ขอโทษ ซึง่ กันและกัน ซึง่ ในระหว่างการทํากลุม่ ผู้ให้ คําปรึกษาย
ได้ ใช้ กระบวนการที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความทุกข์ใจลดลง คือกระบวนการที่ประกอบด้ วย 1) Tuning in คือ
การเชื่ อมตนของผู้ให้ คําปรึ กษาเข้ ากับโลกของผู้รป่ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ผู้ให้ คําปรึ กษาเปิ ดใจรั บรู้
เรื่ องราวและภาวะทุกข์ร้อนใจของผู้ป่วยได้ อย่างเข้ าใจลึกซึ ้งและชัดเจนแจ่มแจ้ ง เมื่อเชื่อมตนเข้ ากับ
ผู้ป่วยไปเรื่ อยๆ ผู้ป่วยจะเล่าเรื่ องของตัวเองลึกลงไปเรื่ อยๆ เช่นกัน การจะทําเช่นนี ้ได้ ผู้ให้ คําปรึ กษา
ต้ องมีใจที่โล่ง ว่าง สะอาด และนิ่ง และอาศัยการฝึ กฝนทักษะ บ่มเพาะประสบการณ์อย่างเข้ มข้ นผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 2) Identify Split คือ การค้ นหาปมประเด็นแห่งความทุกข์ใจของผู้ป่วย
ซึง่ เป็ นความไม่ลงรอยระหว่างความเชื่อ ความปรารถนาของตนกับความเป็ นจริ ง จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้ให้
คําปรึ กษาที่จะต้ องใช้ การมองปั ญหาของผู้ป่วยอย่างชัดเจน มีสติ สงบ อาศัยไตรสิกขา และจิตใจที่
อ่อนโยน เข้ าใจ และยอมรับผู้ให้ ป่วยอย่างไม่เกี่ยงงอน เป็ นเพื่อนร่วมทางเดินที่ดีไปกับผู้ป่วย เพื่อที่จะ
สามารถน้ อมนําและชี ้รอยแยกให้ ผ้ ปู ่ วยได้ เห็น ตระหนักรู้ และเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ งและ 3) Realization
คือ ภาวะที่ผ้ ูให้ บริ การอาศัยกระบวนการแห่งปั ญญา เมื่อผู้ป่วยเห็นปมแห่งความทุกข์นนั ้ ๆ แล้ ว จึง
อาศัยความเข้ าใจโลกและชีวิตอย่างลึกซึ ้ง พาผู้ป่วยออกจากความยึดมัน่ ถือมัน่ (อวิชชา) มาสู่ความ
จริ ง (สัมมาทิฏฐิ ) เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดปั ญญาที่มนั่ คงขึ ้น มีความเข้ มแข็งแห่งสติและสมาธิเพิ่มมากขึ ้น จน
ฟื น้ มาอยู่กบั ความเป็ นจริ งได้ อย่างอิ่มเอิบ ทําให้ ป่วยเกิดคุณลักษณะ 8 ประการ ได้ แก่ 1) Awareness
คือ เกิดการตระหนักรู้ ในสิ่งที่ตนกําลังเผชิญอยู่ 2) Exploration คือ ได้ สํารวจตนเองทัง้ ในแง่ของ
อารมณ์ ความรู้ สึกของตนเอง กับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้น 3) Examination คือ ได้ ตรวจสอบความคิด
ความรู้ สึก และการกระทําของตนเองถึงสิ่งที่ เผชิญอยู่ตามความเป็ นจริ ง 4) Correction คือ ได้
ใคร่ครวญสิ่งที่ผ่านมา ยอมรับ และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขตนเอง 5) Development คือ ได้ ตระหนักรู้
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ในด้ า นการพัฒ นาตนเองไปในทางที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละงอกงามให้ สอดคล้ อ งกับ ความเป็ นจริ ง 6)
Realization คือ ได้ เกิดกระบวนการทางปั ญญา เกิดความเข้ าใจชีวิตและโลกตามความเป็ นจริ ง
สามารถยอมรับและอยูก่ บั ความเป็ นจริ งได้ อย่างอิ่มเอิบ
ซึ่งผู้ให้ คําปรึ กษายึดหลักอริ ยสัจ
4 เป็ นหลักธรรมในการให้ คําปรึ กษา โดยอริ ยสัจ4
ประกอบด้ วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรคพระธรรมปิ ฏก (ยุวดี เมืองไทย, 2551)
1. ทุกข์ หมายถึง (สภาวะแห่งความทุกข์ ทนได้ ยาก) สภาวะธรรมดาที่เกิดขึ ้นเมื่อเผชิญกับ
ความไม่เที่ยง การไม่สามารถยึดสิง่ ต่างๆ ไว้ ได้ หรื ออยากให้ เป็ นไปตามที่ใจตนต้ องการ และความทุกข์
สามารถเกิดขึ ้นในทุกขณะ
2. สมุทยั หมายถึง (เหตุแห่งทุกข์) สาเหตุที่ทําให้ ทุกข์เกิดขึ ้น ได้ แก่ ความอยากของตนเอง
เป็ นที่ตงั ้ ทําให้ เกิดความคับข้ องใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ ้นจะเป็ นแบบไหน แต่ความ
ทุกข์ยอ่ มมีที่มาเดียวกัน ได้ แก่ ความต้ องการหรื อความคาดหวังที่ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงและทุก
สิ่งที่ไม่ไม่เป็ นอย่างที่ใจต้ องการ ดังนันเมื
้ ่อรู้ทกุ ข์และสาเหตุแห่งทุกข์แล้ ว ก็จะไปสู่การละและกําจัดได้
ในที่สดุ
3. นิโรธ หมายถึง ภาวะที่หมดปั ญหา เป็ นภาวะที่เกิดหลังจากที่กําจัดความอยาก (ความดับ
ทุกข์) ของตนแล้ วเป็ นภาวะที่จิตใจเบาสบายไม่มีสงิ่ ใดมาทําให้ ขนุ่ มัว หรื ออาจเรี ยกสันๆ
้ ว่านิพพาน
4. มรรค หมายถึง เป็ นทางสายกลาง เพื่อกําจัดสาเหตุแห่งปั ญหา (ทางแห่งความดับทุกข์)
เพื่อไปสู่นิโรธซึ่งมีแปดองค์ประกอบที่นําไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้ องดีงาม เช่นมีความคิด ค่านิยม
ความเชื่อที่ดีงาม สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง และการพูด การกระทําที่ดี สุจริ ต ไม่เบียดเบียน มีความ
สร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิมพนิต คอนดี (2558) ได้ ทําการลดความซึมเศร้ าในผู้ป่วยที่เป็ น
มะเร็ ง โดยใช้ กลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ พบว่า คะแนนความซึมเศร้ า
แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001และคะแนนความซึมเศร้ าแตกต่างจาก
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากผลการวิจัยที่พบว่ า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสหลัง
ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) มีคะแนนแตกต่ าง
จากก่ อนทดลองและแตกต่ างจากกลุ่มควบคุมอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ ีระดับ .05 เป็ นผล
จากการนําเทคนิคการกํากับตนเอง (Self-Regulation) มาใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แบนดูรา (Bandura. 1986) เชื่อว่า พฤติกรรมไม่ได้ เป็ นผลมาจากการเสริ มแรงและการลงโทษจาก
ภายนอกเท่านัน้ แต่คนเราสามารถทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด และการกระทําของตนเอง
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ด้ วยผลการกระทําที่หามาเพื่อตนเอง ซึง่ ความสามารถดังกล่าว แบนดูรา เรี ยกว่าเป็ นการกํากับตนเอง
แต่การกํากับตนเองนัน้ ไม่สามารถบรรลุได้ ด้วยอํานาจทางจิต แต่ต้องมีการฝึ กฝนและพัฒนา การมี
ความตังใจและความปรารถนาที
้
่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนันยั
้ งไม่เพียงพอหากขาดวิธีการที่จะนําไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลง ซึง่ การกํากับตนเองมีกลไกที่ประกอบด้ วย 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) จุดเริ่ มต้ นที่สําคัญของการกํ ากับตนเอง
คือ บุคคลจะต้ องรู้ ว่ากําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็ จส่วนหนึ่งมาจากความชัดเจน สมํ่าเสมอ และ
ความแม่นยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง กระบวนการนี ้ แบนดูรา ได้ เสนอว่าควรมีการพิจารณา 4
ด้ า น คื อ 1) ด้ านการกระทํ า บุคคลควรสัง เกตตนเองในมิติด้า นการกระทํ าของตน ได้ แก่ มิติด้า น
คุณภาพ อัตราความเร็ ว ปริ มาณ ความริ เ ริ่ ม ความสามารถในการเข้ าสังคม จริ ยธรรมและความ
เบี่ยงเบน การจะเลือกสังเกตที่มิติใดนัน้ ขึ ้นกับเป้าหมายผู้สงั เกตและลักษณะของพฤติกรรมเป็ นหลัก
2) ด้ านความสมํ่าเสมอ 3)ด้ านความใกล้ เคียง และ 4) ด้ านความถูกต้ อง นอกจากนี ้การสังเกตตนเอง
ยังทําหน้ าที่ 2 อย่าง คือ เป็ นตัวให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการกําหนดมาตรฐานของการกระทําที่มีความ
เป็ นไปได้ จริ ง และ 2) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่กระทําอยู่ การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่นการวินิจฉัยตนเอง ปั จจัยทางด้ านการจูงใจตนเอง ซึง่
แบนดูรา (Bandura. 1986) ได้ กล่าวว่า คนเราจะเกิดแรงจูงใจตนเองนันน่
้ าจะขึ ้นอยูก่ บั สิง่ ต่างๆต่อไปนี ้
ช่วงเวลาระหว่างการเกิ ดพฤติ กรรมและการบันทึกพฤติ กรรมตนเอง ถ้ าช่วงเวลาระหว่าง
การเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมนันสั
้ น้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น
คนเราให้ ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการกระทําอย่างทันทีทนั ใดจะทําให้ เกิดความรู้ สึกต่างๆ เช่น
พอใจไม่ พอใจ ก็ จะส่ง ผลให้ คนเราตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมตนเองหรื อไม่ เช่น
ต้ องการลดความอ้ วน การบันทึกจํานวนแคลอรี่ อาหารที่รับประทานแต่ละมื ้ออย่างทันที ส่งผลให้ ทํา
พฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเกิดขึ ้นได้ ดีกว่าบันทึกในช่วงก่อนนอนแต่ละวัน
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ข้ อมูลป้อนกลับที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ ควรเป็ น
ข้ อมูลป้อนกลับที่มีความชัดเจนว่าพฤติกรรมเป้าหมายนันได้
้ ก้าวหน้ าไปแค่ไหนแล้ ว
้
กรรมเป้าหมายและ
ระดับของแรงจู งใจ คนที่ มีแรงจูงใจสูง ก็ จะมีแนวโน้ มที่ จะตังพฤติ
ประเมินความก้ าวหน้ าด้ วยตนเอง ทําให้ การสังเกตตนเอง มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าคนที่ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
คุณค่าของพฤติ กรรมที ่สงั เกต พฤติกรรมที่ สงั เกตมีคุณค่ามากปฏิกิริยาการตอบสนอง
ุ ค่าหรื อมี
ย่อมสูง จึงนําไปสู่การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากพฤติกรรมที่สงั เกตไม่มีคณ
คุณค่าน้ อย บุคคลก็จะไม่สนใจต่อการพัฒนาพฤติกรรม
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การเน้นที ่ความสํ าเร็ จหรื อความล้มเหลว การเน้ นการสังเกตความสําเร็ จของการแสดง
พฤติกรรม จะทําให้ เกิดการเพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการมากกว่าที่จะไปสังเกตความล้ มเหลวของการแสดง
พฤติกรรม
ระดับความสามารถในการควบคุม หากบุคคลรับรู้ ว่าอยู่ในความสามารถที่จะควบคุมได้
ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดีกว่า คนที่ร้ ูสกึ ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมได้
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) นอกจากข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตแล้ ว จะต้ อง
มีกระบวนการตัดสิน จึงจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และข้ อมูลดังกล่าวนันต้
้ องเป็ นที่พงึ
พอใจหรื อไม่พึงพอใจ จึงจะทํ าให้ เกิ ดการตัดสิน โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ มาจากการสอน
โดยตรง การประเมิน การตอบสนองของสังคมต่อพฤติกรรมนันๆ
้ และจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งแบน
ดูรา ให้ ความสําคัญมากกับการถ่ายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบ นอกจากนี ้ยังมีปัจจัย
ที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการตัดสิน คือ การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม ประกอบด้ วย การ
เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานทางสังคม การเปรี ยบเทียบทางสังคม การเปรี ยบเทียบกับตนเอง และการ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจจะไม่ส่งผล หากพฤติกรรมที่ตดั สินนัน้ ไม่มีคุณค่าพอต่อ
ความสนใจของบุคคล อย่างไรก็ตาม การที่บคุ คลจะตอบสนองอย่างไรต่อกระบวนการตัดสินใจ ขึ ้นอยู่
กับการอนุมานสาเหตุในการกระทํา บุคคลจะรู้ สกึ ภูมิใจ ถ้ าความสําเร็ จมาจากความสามารถและการ
กระทําของตน และไม่พงึ พอใจนักหากการกระทํานันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายนอก
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) ขึน้ อยู่กับสิ่งล่อใจในการที่จะนําไปสู่ผล
ทางบวก ผลที่ได้ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ หรื อเป็ นสิง่ ที่ตนเองพึงพอใจ ส่วนมาตรฐานภายในบุคคล ทําหน้ าที่
เป็ นเกณฑ์ให้ บุคคลคงระดับการแสดงออก และเป็ นตัวจูงใจให้ บคุ คลกระทําพฤติกรรมไปสู่มาตรฐาน
ดังกล่าว
สอดคล้ องกับการศึกษาของ กุสมุ า สุริยา (2550) ได้ ทําการศึกษาเชิงทดลองในกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นพยาบาลเกี่ยวกับการลดนํ ้าหนัก โดยใช้ แนวคิดการกํากับตนเองร่ วมกับการสนับสนุนทางสังคม
ผลพบว่ากลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และยังมีการศึกษาของสุรีพร แสงสุวรรณ (2554) ที่ทําการศึกษาเชิง
ทดลองเช่นเดียวกันแต่ทําในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนํ ้าตาล
ในเลือดได้ จึงได้ นําวิธีการกํากับตนเองมาใช้ เพื่อทําให้ ผ้ ปู ่ วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ ้าตาลใน
เลือดได้ ผลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนีย้ ังมีการศึกษาของ ปราณี ลอยหา (2550) ทํ าการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้
อยูใ่ นภาวะปกติ เป็ นการศึกษาเชิงทดลอง ผลพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองและ
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สูง กว่ า กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ที่ ร ะดับ .05 และการศึก ษาของจิ น ตนา มะโนน้ อ ม (2552)
ทําการศึกษาการออกกําลังต่อการควบคุมนํ ้าหนักของวัยผู้ใหญ่ที่มีนํ ้าหนักเกินมาตรฐาน เป็ นการเชิง
ทดลองเช่นเดียวกันและได้ นําการกํากับตนเองมาใช้ ในการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดทอง
กลุ่ม ทดลองมี พ ฤติ ก รรมการออกกํ า ลัง ดี ก ว่ า กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
นอกเหนือจากการการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพแล้ ว ยังมีการนําการกํากับตนเองไปใช้ ในการ
พัฒนาพฤติกรรมในแบบอื่นอีกด้ วยเช่น การศึกษาของศิริลกั ษณ์ ศรี กนั ต์ (2552) ได้ ทําการศึกษาเชิง
ทดลองโดยการนําการกํ ากับตนเองไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้ านการเรี ยนของ
นักเรี ยน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมมีความรับผิดชอบทังโดยรวมและรายด้
้
าน
สูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของ ทาวาโกะลิซาเด และคณะ (Tavakolizadeh J. et al.. 2014) ได้
ศึกษาการกํากับตนเองในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็ นศึกษาเชิงทดลอง โดย
แบ่งการทดลองออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเปรี ยบเทียบก่อนหลัง พบว่า กลุ่มทดลองที่ฝึก
การกํากับตนเองมีระดับนํ ้าตาลในเลือดลดลง พฤติกรรมด้ านการรับประทานอาหาร และเพิ่มการมี
กิจกรรมทางด้ านร่ างกายมากขึ ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .001 และ.001
ตามลําดับ และการศึกษาของ ปาร์ ค และจุน (ParkYi ;& Jun MH.. 2000) ได้ ศกึ ษาการกํากับตนเองใน
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองเช่นเดียวกัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็ นกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ที่ได้ รับการกํากับตนเองมีการเพิ่มขึ ้นของคะแนนด้ าน
ความรู้ การรั บ รู้ ความสามารถของตน.และผลการดูแ ลตนเองแตกต่า งจากกลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 004, .0001 และ.0001ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ปาร์ ค
ยองกิม และ หง โยชิน (Park Youngim ;& Hong YeoShin. 2014) ได้ ศกึ ษาผลของการกํากับตนเองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ หลังจากได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเอง ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้ การรับรู้
ความสามารถ และผลการดูแลตนเอง แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .011,
.001, .0001 ตามลําดับและหลังได้ รับโปรแกรมค่าความดันโลหิตและนํ ้าหนักลดลงจากก่อนทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .0001
จากผลการวิจัยพบว่ า เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสหลังจาก
ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติและการกํากับตนเอง (Self-regulation) มีคะแนนแตกต่ าง
จากก่ อนทดลองอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติของแมคไกวร์
(McGuire. 1969: 101) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันสร้
้ างความสนใจ เป็ นการทําให้ บคุ คลรับรู้
ถึงความสําคัญ ข้ อดี ประโยชน์ของข้ อความหรื อสารชักจูง เมื่อบุคคลสนใจแล้ วจึงเข้ าสู่ขนที
ั ้ ่ 2) สร้ าง
ความเข้ าใจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น การซักถามข้ อสงสัย เมื่อบุคคลเกิดความเข้ าใจ
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แล้ วจึงจะทําให้ เกิดการยอมีรับซึง่ เข้ าสูข่ นที
ั ้ ่ 3) สร้ างการยอมรับ โดยการให้ บคุ คลได้ แสดงความคิดเห็น
อภิปรายกลุ่มพูดถึงประโยชน์ ที่จะได้ รับกับตนเอง เมื่อบุคคลยอมรั บแล้ วจึงทําให้ เข้ าสู่ขนั ้ ที่ 4) การ
จดจําการเปลี่ยนเจคติ การทําให้ เกิดการจดจําเช่น การเสนอสารนันบ่
้ อยๆจะช่วยทําให้ ความจําเนื ้อหา
นันติ
้ ดทานาน และนําไปสู้ขนสุ
ั ้ ดท้ ายคือขันที
้ ่ 5) การกระทําตามการชักจูง การเปลี่ยนเจตคติในขัน้
ความสนใจ ความเข้ าใจ การยอมรั บ เป็ นการเปลี่ยนแปลงเจตคติในระดับจิตใจของผู้รับ ส่วนขัน้
ความจําและการกระทําเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ ซึ่งเมื่อแยกเป็ นองค์ประกอบ ตาม
แนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire. 1985) คือ 1)องค์ประกอบด้ านความรู้ เชิงประเมินค่า (Cognitive
component) หมายถึง บุคคลมีความรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็ นประโยชน์หรื อโทษ หรื อด้ านดีและเลว ขึ ้นอยู่
กับพื ้นฐานของบุคคลที่ได้ รับความรู้สงิ่ หนึง่ สิง่ ใดที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงหรื อไม่ความรู้เชิงประเมิน
ค่าจึงเป็ นต้ นกําเนิดของเจตคติของบุคคล 2) องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (Affective Component) คือ
เป็ นความรู้ สึกของบุคคลเกี่ยวกับ ความชอบ ไม่ชอบ พอใจไม่พอใจ กับสิ่งต่างๆเมื่อบุคคลได้ รับรู้ ถึง
ประโยชน์ หรื อโทษ หรื อสิ่งที่ดีไม่ดีของสิ่งต่างๆเหล่านัน้ ความรู้ สึกของบุคคลจะเกิดขึ ้นอัตโนมัติและ
สอดคล้ องกับความรู้ เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านัน้ 3) องค์ประกอบด้ านความพร้ อมกระทํา
หรื อมุ่งกระทํา (Behavioral Component) คือ การที่บุคคลมีความพร้ อมในการช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่งเสริมสิง่ ที่บคุ คลเหล่านันชอบ
้
พอใจ และพร้ อมที่จะทําลายหรื อเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่พอใจ ซึง่ จะเกิดขึ ้น
ภายหลังเมื่อมีความรู้ เชิงประเมินค่า และมีความรู้ สึกชอบ หรื อไม่ชอบสิ่งต่างๆซึ่งเป็ นความโน้ มเอียง
หรื อความพร้ อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับความรู้ สึก องค์ประกอบนี ้เป็ นความรู้ สึก
ภายในจิตใจของบุคคลยังไม่ปรากฏออกมาเป็ นพฤติกรรม หากจะเกิดเป็ นพฤติกรรมได้ ต้องขึ ้นอยู่กบั
ลักษณะของตัวเองและความสามารถในการควบคุมตนเองได้ ตามเจตคติของตนการเปลี่ยนเจตคติ ถือ
เป็ นสิง่ ที่สําคัญที่จะก่อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกิดพฤติกรรมทางบวก
ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ทําการเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสด้ วยการให้
ความรู้ เกี่ ยวกับโรคตุ่มนํา้ พองใสคือโรคที่ผ้ ูป่วยเป็ น ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ พัฒนาการของโรค อาการที่
สําคัญ ให้ ความรู้ถึงประโยชน์ในการดูแลตนเองและโทษในการดูแลตนเองที่ไม่ถกู ต้ อง จากผลของการ
ให้ ค วามรู้ ได้ มี ง านวิ จัย หลายเล่ม ที่ นํ า การให้ ค วามรู้ ไปใช้ ใ นการพัฒ นาหรื อ เปลี่ ย นเจตคติ เช่ น
การศึกษาของ ซามีร่า (Samira Beiranvand, et al.. 2015) ได้ ทําการศึกษาเพื่อเปลี่ยนเจตคติของ
ผู้ป่วยเบาหวาน โดยการให้ โปรแกรมการเรี ยนรู้ แบ่งกลุม่ การทดลองออกเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ควบคุม
เป็ นกลุ่มที่ได้ รับการดูแลทั่วไปตามปกติ และกลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการเรี ยนรู้ ได้ แก่
ได้ รับแผ่นพับ สอน บรรยาย การอภิปรายถามตอบ ดูการนําเสนอ สาธิตและฝึ กทักษะ และการศึกษา
ของทิเทียน (TitienSiwiHartayu, et al.. 2012) ได้ ทําการเปลี่ยนเจตคติของผู้ป่วยเบาหวานในการดูแล
ตนเอง โดยการให้ การเรี ยนรู้ ด้ วยวิธี CBIA (Community Based Interactive Approach)ซึง่ เป็ นการให้
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การเรี ยนรู้ ที่ครอบคลุมทังผู
้ ้ ป่วย ครอบครัว เพื่อน ผู้ดแู ล เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งกลุ่ม
การทดลองออกเป็ นสองกลุ่มด้ วยกัน คือ กลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ รับการให้ ความรู้ ด้วยวิธี CBIA
และกลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มที่ได้ รับการให้ ความรู้ ด้วยวิธี CBIA ได้ แก่ (1) แผ่นพับการแนะนํากิจกรรม
ต่างๆ (2) แผ่นพับที่ระบุประเด็นต่างๆของโรคเบาหวาน (3) แผ่นพับเกี่ยวกับโรคเบาหวาน (4) แผ่นพับ
เกี่ยวกับรู ปแบบชีวิตด้ านสุขภาพ (5) แผ่นพับเกี่ยวกับการออกกําลังกาย (6) แผ่นพับเกี่ยวกับการดูแล
เท้ า และ (7) โปรแกรมด้ านโภชนาการ ซึง่ เป็ นแผ่นพับที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้ านโรคเบาหวาน
และวิ ถี ชี วิ ต ด้ า นสุข ภาพของประชาชนที่ เ ป็ นโรคเบาหวาน และการศึ ก ษาของฟลาเวี ย (Flavia
Fernanda Luchetti Rodrigues, et al.. 2009) ได้ ทําการเปลี่ยนเจตคติโดยการให้ โปรแกรมการให้
ความรู้ เรื่ องโรคเบาหวาน เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาที่ทําการเปลี่ยนเจตคติในผู้ป่วยที่เป็ น
โรคหัวใจ คือ เอลี (Ali Navadian, et al.. 2015) ทําการเปลี่ยนเจตคติ โดยการให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรงพยาบาลที่มีผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคหัวใจ ซึง่ ผลที่ได้ พบว่า
้
่มแล้ ว คะแนนมีความแตกต่าง
เจตคติมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างของทังสองกลุ
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจตคติในผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจ เช่นการศึกษา
ของ นาวีเดียน และคณะ (Navidian A. et al.. 2015) และเซอราจี และคณะ (Seraji M. et al. 2013)
ได้ ทําการศึกษาเชิงทดลองแบ่งการทดลองออกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้ รับ
การเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเองโดยการให้ ความรู้ เรื่ องโรค ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้ รับการ
เปลี่ยนเจตคติโดยการให้ ความรู้ มีคะแนนเจตคติต่อการดูแลตนเองแตกต่างจากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 และนอกจากนี ้ยังมีการศึกษาการเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวาน เช่นการศึกษาของ ซารี บนั และคณะ (Zareban I. etal.,2012. 2014), ไดซาจี
และคณะ (Dizaji et al.. 2014) และ ฮาทายุ และคณะ (Hatayu, S T. et al. 2012) ซึง่ ได้ ทําการศึกษา
เชิงทดลอง แบ่งการทดลองออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะได้ รับการเปลี่ยน
เจตคติต่อการดูแลตนเองด้ วยการให้ ความรู้ เรื่ องโรค ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับการให้
ความรู้ มี เ จตคติต่อ การดูแ ลตนเองแตกต่า งจากก่ อ นทดลองและแตกต่า งจากลุ่ม ควบคุม อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ.05 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาการเปลี่ยนเจตคติในผู้ป่วยโรคอื่นๆ
และบุคคลอื่นๆ เช่น คูน (Coon, S J. et al., 2110) ทําการศึกษาการเปลี่ยนเจคติตอ่ การดูแลตนเองใน
กลุ่มนักเรี ยน พบว่า กลุ่มที่ได้ รับการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองมีเจตคติเปลี่ยนแปลงทางบวก
เกี่ยวกับสุขภาพ และการศึกษาของแบ็กเฮอแซด และคณะ (Baghersad Z. et al.. 2016) ได้
ทําการศึกษาการให้ โปรแกรมการดูแลตนเองในหญิงที่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
สูง ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อการดูแลตนเองแตกต่างจาก
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ก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการศึกษาของเอบราฮิม และคณะ (Ebrahimi
H. et al.. 2017) ได้ ทําการศึกษาการเปลี่ยนเจตคติทางลบเกี่ยวกับสิทธิผ้ ปู ่ วยของพยาบาลที่ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับสิทธิผ้ ปู ่ วย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับการอภิปรายกลุ่มมีคะแนนเจตคติต่อสิทธิ
ผู้ป่วยแตกต่างกันระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ ฮานาฟี และ
คณะ (Hanafi, I M. et al.. 2014) ได้ ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อ
เปลี่ยนเจตคติต่อการให้ นมบุตรในหญิงที่เข้ าร่ วมครัง้ แรก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมมี
ความแตกต่างของคะแนนทัง้ ก่อนและหลังทดลองและระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
การศึกษาของ เจียนเนียน และคณะ (Zhiannian A. et al.. 2015) ได้ ศกึ ษาเจตคติตอ่ การดูแลตนเอง
ของหญิงตังครรภ์
้
ในการป้องกันและลดอัตราการตาย โดยการให้ ความรู้ ผลการศึกษาพบว่า เจตคติตอ่
การดุแลตนเองเพิ่มขึ ้นหลังการทดลองและแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001
จากการประมวลงานวิจยั ดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าเจตคติเป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ บุคคลเกิด
การแสดงพฤติ ก รรมไปในทางบวกหรื อ ทางลบ นั ก วิ ช าการส่ ว นใหญ่ จึ ง ได้ ทํ า การพัฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงทังเจตคติ
้
และพฤติกรรม เพื่อให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความสามารถของตนเองได้
ซึ่งจากการวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่ แล้ วเป็ นการศึกษาพัฒนาเจตคติหรื อการเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้ เกิ ด
พฤติกรรมทางบวกหรื อพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนาเช่นเดียวกับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
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การรับรู้ความสามารถของตน (SE)

จากผลการวิจัยพบว่ า การรับรู้ ความสามารถของตนต่ อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใส หลังได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเอง (Self-regulation) มีคะแนนแตกต่ างจาก
ก่ อนทดลองและแตกต่ างจากกลุ่มควบคุมอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ รี ะดับ .05
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่จะเกิดขึ ้น (OE)
สูง
สูง
ตํ่า

มีแนวโน้ มที่จะทําแน่นอน

มีแนวโน้ มที่จะไม่ทํา

ตํ่า
มีแนวโน้ มที่จะไม่ทํา
มีแนวโน้ มที่จะไม่ทําแน่นอน

ภาพประกอบ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลกรรมที่จะเกิดขึ ้นต่อการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล
ที่มา: ประทีป จินงี่, (2540). การวิ เคราะห์พฤติ กรรมและการปรับพฤติ กรรม. หน้ า 114.
จากภาพจะเห็ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ความสามารถของตนกับ ความคาดหวัง
คาดหวังกับผลกรรมที่จะเกิดขึ ้นได้ ว่าถ้ าหากบุคคลมีการรับรู้ ความสามารถของตนสูง และมีความคา
หวังเกี่ยวกับผลกรรมที่จะเกิดขึ ้นสูงเช่นเดียวกัน บุคคลก็มีแนวโน้ มที่จะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนัน้
แน่นอนในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนตํ่าและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผล
กรรมที่จะเกิดขึ ้นตํ่าด้ วย หรื อความคาดหวังส่วนใดส่วนหนึง่ เป็ นไปในทางตรงกันข้ ามบุคคลก็มีแนวโน้ ม
ที่จะตัดสินใจไม่กระทําพฤติกรรมนัน้ (Bandura. 1978b อ้ างใน ประทีป จินงี่, 2540: 114) ซึง่ การรับรู้
ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1986 อ้ างใน ประทีป จินงี่,
2540) หมายถึงเป็ นการที่บคุ คลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตน ในการจะกระทําและดําเนินการ
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึง่ เชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการกระทําของ
บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกันในแต่ละสถานการณ์ แต่อาจแสดงออกที่แตกต่างกันได้
ดังนัน้ สิ่งที่ จะกํ าหนดประสิทธิ ภาพของการแสดงออกจึงขึน้ อยู่กับการรับรู้ ความสามารถของตนใน
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สถานการณ์ นนๆ
ั ้ คนที่รับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทนสูง อุตสาหะ ไม่ท้อถอย และจะ
ประสบความสําเร็ จในที่สดุ (ประทีป จินงี่, 2540: 110; อ้ างอิงจาก Evans. 1989)
ซึง่ การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีหลายปั จจัย แต่ที่ได้ ประสิทธิภาพมากที่สดุ
คือ การทํ าให้ ประสบความสําเร็ จบ่อยๆ เพราะเป็ นประสบการณ์ ตรงความสําเร็ จ ทํ าให้ เพิ่มความ
สามารถของบุคคล บุคคลก็จะเชื่อว่าสามารถทําได้ เพราะฉะนันในการพั
้
ฒนาการรับรู้ ความสามารถ
ของบุคคล จะต้ องฝึ กให้ ตวั เองมีทกั ษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็ จได้ พร้ อมๆกับการทําให้ ตวั เอง
รับรู้วา่ มีความสามารถที่จะกระทําเช่นนัน้ จะทําให้ บคุ คลใช้ ทกั ษะที่ได้ รับการฝึ กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สดุ ซึ่งบุคคลที่รับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถ จะไม่ยอมแพ้ ง่ายๆและจะพยายามทําสิ่งต่างๆให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้ องกับการศึกษาของ กรกมล เรื องวุฒิ (2554) ได้ ทําการวิจัยเพื่อ
พัฒ นาโดยการสร้ างโปรแกรมการส่งเสริ ม การรั บรู้ สมรรถนะของตนเองตามแนวคิดของแบนดูรา
(Bandura) การวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งโปรแกรมที่ สร้ างขึน้ นัน้ เป็ นการจัด
กิจกรรมกลุ่มที่ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้ วย ด้ านการ
บริ โภคอาหาร การมาตรวจตามแพทย์นดั การมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น การส่งเสริ มทางด้ านจิตวิญญาณ
และการเยี่ยมบ้ าน โดยใช้ กระบวนการของแบนดูรา (Bandura) คือ 1) ประสบการณ์จากการกระทําที่
ประสบความสําเร็ จมาแล้ ว 2) การให้ เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น 3) การสื่อสารชักจูง และ4) สภาวะทาง
อารมณ์และสรี ระ ซึง่ ใช้ วิธีการ ได้ แก่ สื่อสารชักจูง โดยการให้ ความรู้เสนอตัวแบบมาเล่าประสบการณ์
เปิ ดเพลงผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนอประสบการณ์จดั การความเครี ยดที่ประสบ
ความสําเร็ จ ฝึ กสมาธิ สื่อสารชักจูงโดยการให้ ความรู้ เรื่ องการจัดการความเครี ยด ให้ คําแนะนําเรื่ อง
โทษของบุหรี่ เสนอตัวแบบผู้ที่ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ รับประทานยาที่ถกู ต้ อง และการมาตรวจตาม
นัดได้ ดี มาเล่า ประสบการณ์ สื่ อ สารโดยให้ ค วามรู้ สาธิ ต และฝึ กปฏิ บัติและงานของ ชูณรงค์ สุข
ประเสริ ฐ (2553)ได้ ทํ า การพัฒ นาพฤติก รรมการดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สูง ที่ ไ ม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในภาวะปกติได้ จึงได้ ทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยใช้ กรอบแนวคิดของแบนดูรา โดยการสร้ างโปรแกรมการจัดการคุณภาพ ซึ่งประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีการกํ ากับตนเองร่ วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผน (plan)
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Do) ขันตอนการตรวจสอบติ
้
ดตาม (Check) และขันตอนการปรั
้
บปรุ งแก้ ไข
(Action) รวมถึงการให้ แรงสนับสนุนทางสังคมมาเป็ นตัวพัฒนา และการกํ า กับตนเองในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยดําเนินการตาม 5 กิจกรรมได้ แก่ เป็ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ ปู ่ วย
สามารถกําหนดตนเองได้ ในการกํากับตนเองด้ านการควบคุม การบริ โภคอาหาร การออกกําลังกาย
การจัดการความเครี ยด และการรับประทานยา โดยใช้ วิธีการคือ การให้ ความรู้ เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงโดยใช้ สื่อจําลองสถานการณ์จริ ง การนําเสนอตัวแบบ วีดีทศั น์ และแจกคู่มือการนําเสนอตัว
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แบบจริ ง วีดีทศั น์ แบบบันทึกพฤติกรรมในเรื่ องการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา
การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสาธิตการจัดการความเครี ยด โดยการผ่อนคลาย
ความเครี ยด เช่น การนัง่ สมาธิการกําหนดลมหายใจเข้ า-ออก การกดจุดคลายเครี ยด และสาธิ ตการ
ออกกํ าลังกายโดยใช้ ไม้ พลอง และฝึ กปฏิบัติ นอกจากนี ย้ ังมี งานของอาฟเฟน และคณะ (Afsane
Khosravizade, et.al.. 2013) ได้ ทําการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงที่เป็ นความดันโลหิต
สูง โดยการการให้ สขุ ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ สมรรถนะของตนเอง (Self-Efficacy) 4 ด้ าน คือ 1) การ
กระทําที่ประสบความสําเร็ จหรื อที่พฒ
ั นาแล้ ว 2) การให้ กําลังใจหรื อการให้ ความเชื่อมัน่ โดยบุคคลอื่น
3) การมีตวั แบบหรื อผู้ที่มีประสบการณ์ และ 4) การแสดงออกทางสรี ระ เพื่อพฤติกรรมการลดนํ ้าหนัก
และลดอาหารเค็ม โดยวิธีการให้ สขุ ศึกษา การแจกคู่มือการดูแลตนเอง การบันทึกพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับ
โปรแกรม
ในผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน ในการพัฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองในผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานนัน้ จากการประมวลเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีผ้ วู ิจยั ได้ ทําการพัฒนาเพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยที่เป็ นโรคเบาหวานดังนี ้ การศึกษาของ สมควร เฟ้นดี ้ (2556)ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรม
การดูแลเท้ าและสุขภาพเท้ าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2” ภายใต้ แนวคิดการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
(self -efficacy) ของแบนดูรา (Bandura) มาพัฒนาความสามารถของตนเองประกอบด้ วย 1) การ
ประสบความสําเร็ จจากการกระทําด้ วยตนเองโดยผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
เกี่ยวกับเรื่ องการดูแลเท้ า การฟอกสบู่ การเช็ดเท้ า การทาครี มบํารุ งที่เท้ า การตรวจประเมินเท้ า การ
บริหารเท้ าและฝึ กปฏิบตั จิ นสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง 2) การได้ รับประสบการจากตัวแบบ โดยการดูวีดี
ทัศน์ตวั อย่างและดูการสาธิตจากผู้วิจยั เรื่ องการดูแลเท้ า เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบ 3)
การใช้ คําพูดชักจูง ในการฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการดูแลเท้ าทําให้ มีกําลังใจว่าสามารถทําได้ เกิดความมัน่ ใจ
ในการฝึ กปฏิบตั ิ และ4) การกระตุ้นให้ พร้ อมปฏิบตั ิ ด้ วยการสร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตรเป็ นกันเอง ทํา
ให้ มีความมัน่ ใจ รับรู้ความสามารถของตนเองดีขึ ้น มีกําลังใจฝึ กปฏิบตั ิในการดูแลเท้ า ร่ วมกับแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคม
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จากผลการวิจัยพบว่ า การรับรู้ ความสามารถของตนต่ อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใส หลั งได้ รับโปรแกรมการกํากั บตนเอง (Self-regulation) ในระยะติดตามผล 2
สัปดาห์ มีคะแนนไม่ แตกต่ างจากระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ ทําให้ ข้อค้ นพบไม่เป็ นไปตามทฤษฎี
ของแบนดูรา ทัง้ นี ้เนื่องจาก แบบสอบถามของการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสที่ ใช้ ในงานวิจัยนี เ้ ป็ นข้ อคําถามที่วัดระดับความเชื่ อมั่น ความยากง่ายและ
ความสามารถ ในการดูแลตนเอง 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การทายา การประคบ การเจาะตุม่ นํ ้า และการ
ทําแผล ซึง่ เป็ นข้ อคําถามที่เป็ นคนละส่วนกับแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใสทําให้ ผลที่ออกมาไม่เป็ นไปตามทฤษฎี ซึ่งในการวิจยั ครัง้ ต่อไปในการสร้ างแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลตนเองกับการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองต้ องเป็ นข้ อความที่ มี
ลักษณะเดียวกัน

ข้ อจํากัดในงานวิจัย
1. กลุ่ม ตัว อย่า งในระยะที่ 1 ผู้ป่วยบางรายไม่ส ามารถสะท้ อ นประสบการณ์ ข องตัว เอง
ออกมา ทําให้ สง่ ผลต่อการได้ ความหมายของประสบการณ์ที่ไม่ได้ เป็ นแก่นประสบการณ์
2. งานวิจัยเรื่ องนีก้ ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในกลุ่มทดลองเป็ นผู้ป่วยที่เป็ นเพศหญิ งทัง้ หมด ทัง้ นี ้
เพราะกลุม่ เพศหญิงเป็ นกลุม่ ที่สมัครใจและเต็มใจ และสามารถอยู่ร่วมการทดลองได้ ตลอดการทดลอง
ผลการศึกษาที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นผลเฉพาะในกลุม่ เพศหญิงเท่านัน้
3. กลุม่ ตัวอย่างในระยะที่ 1 ในงานวิจยั นี ้ กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่
แตกต่างกันมาก อาจทําให้ มีผลต่อการรับรู้ ประสบการณ์ ของตนเองไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลต่อการได้
ความหมายประสบการณ์และแก่นของประสบการณ์

ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. จากผลของการทดลองผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ แล้ วทํ าให้ ผ้ ูป่วยมีความซึมเศร้ าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ดังนัน้ โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล รวมทังหน่
้ วยงานบริ การสาธารณสุข ควรมีการจัดโปรแกรมกลุม่ การพัฒนาตนและการ
ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีภาวะความซึมเศร้ า เพื่อเป็ น
การจัดกิจกรรมดูแลจิตใจและเป็ นโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้ อมูล ได้ ระบายความ
ทุกข์ในใจกับเพื่อนสมาชิกที่เผชิญความลําบากคล้ ายคลึงกัน สร้ างความมัน่ ใจในการดําเนินชีวิตต่อไป
ในอนาคตข้ างหน้ า
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2. จากผลของการทดลองผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมการเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีเจตคติตอ่ การดูแลตนเองเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองที่เพิ่มขึ ้น โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล รวมทังหน่
้ วยงานบริ การสาธารณสุข ควรให้
ความสําคัญเกี่ยวกับเจตคติของผู้ป่วยต่อการดูแลตนเองร่ วมด้ วย โดยควรมีการเปลี่ยนเจตคติของ
ผู้ป่วยต่อการดูแลตนเองเพื่อทําให้ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
3. จากผลของการทดลองผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเอง (Self-regulation) มีการ
รั บ รู้ ความสามารถของตนต่ อ การดูแ ลตนเอง และมี พ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองเพิ่ ม สูง ขึน้ ดัง นัน้
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาล รวมทังหน่
้ วยงานบริ การสาธารณสุข ควรมีการส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยมีสว่ น
ร่ วมในการรั กษาของแพทย์ โดยการนํ าโปรแกรมการกํ ากับตนเองไปใช้ ในการดูแลตนเอง เพื่อให้
สามารถควบคุมอาการของโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4. จากผลของการทํากลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธแล้ วทําให้
ความซึม เศร้ าของผู้ป่ วยลดลง ดัง นัน้ โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาล รวมทัง้ หน่ ว ยงานบริ ก าร
สาธารณสุข ควรมีการจัดกิ จกรรมกลุ่มในผู้ป่วยกลุ่มโรคเดียวกัน โดยจัดให้ มีการพบปะพูดคุยและ
้ การส่งเสริมการให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยร่วมกัน รวมทังมี
ของผู้ป่วย เพื่อเป็ นการแบ่งปั นความรู้ และข้ อมูลต่อกันอย่างสนิทสนม และผ่อนคลายความทุกข์ในใจ
สามารถที่จะดําเนินชีวิตของตนได้ อย่างมัน่ ใจมากขึ ้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากข้ อจํากัดในการวิจยั ด้ านกลุม่ ตัวอย่างผู้ป่วยบางรายไม่สามารถสะท้ อนประสบการณ์
ของตัวเองออกมาได้ ทําให้ ได้ ข้อมูลหรื อประสบการณ์ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ไม่ลกึ เพียงพอ ควรมีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่สามารถสะท้ อนประสบการณ์ของตัวเองออกมาได้ ดี
2. จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ มีข้อจํากัดในเรื่ องของเพศ ซึง่ ผลจากโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและ
การให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ผลที่ได้ เกิดขึ ้นในเฉาะกลุม่ เพศหญิงเท่านัน้ ดังนันเพื
้ ่อประเมิน
ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึกาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ควรมีการศึกษาใน
กลุม่ เพศชายต่อไป
3. ในการทําวิจยั ในครัง้ นี ้มีกลุ่มตัวอย่างน้ อยทําให้ มีข้อจํากัดในเรื่ องของการใช้ สถิติในการ
ทดสอบ ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ใช้ สถิติ แบบ nonparametric ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถใช้ สถิติที่สามารถทดสอบ
ุ ลักษณะของ
ด้ วยสถิติแบบ parametric ได้ ต้ องเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างให้ มากเพียงพอ และมีคณ
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กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายพอๆกัน ไม่ว่าจะเป็ นเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่ วย เพื่อให้
สามารถนํามาเป็ นตัวแปรแบ่งกลุม่ และทดสอบผลของโปรแกรมได้ หลากหลายเพิ่มขึ ้น
4. จากข้ อจํากัดในงานวิจยั ระยะที่ 1 เกี่ยวกับระยะเวลาของการเจ็บป่ วยที่แตกต่างกันมาก
ของระยะเวลาการเจ็บป่ วยที่ ใกล้ เคียงกันไม่ควร
เกิ นไป ในการศึกษาครั ง้ ต่อไปควรมีการตังเกณฑ์
้
แตกต่างกันมากเกินไป เพื่อให้ ได้ ประสบการณ์ที่ใกล้ เคียงกันมากที่สดุ
5. นอกจากนี ้ ควรมีการนําโปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธมา
ใช้ ในกลุม่ ผู้สงู อายุตามศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุ ซึง่ กลุ่มผู้สงู อายุเหล่านี ้อาจมีความ
ทุกข์ในใจเหมือนถูกทอดทิ ้งจากครอบครัว ส่งผลให้ เกิดความซึมเศร้ าในผู้สงู อายุได้ หรื อดําเนินการใน
การเตรี ยมความพร้ อมในกลุ่มวัยก่อนเกษี ยนอายุ เพื่อให้ สามารถเกษี ยนออกไปโดยไม่มีปัญหาทาง
จิตใจ
้ ยง 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่สนอาจทํ
ั้
าให้ ไม่
6. ในงานวิจยั นี ้ระยะติดตามผล สันเพี
สามารถประเมินผลความคงทนของพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงได้ ชดั เจน เพื่อศึกษาความคงทน
ของพฤติก รรมหลัง จากเข้ าร่ วมกลุ่มทดลองแล้ ว จึงควรมีการศึกษาโดยการเพิ่ม ระยะเวลาในการ
ติดตามผลหลังเข้ าร่วมการทดลองทังหลั
้ งโปแกรมการปรับพฤติกรรมและ โปรแกรมกลุม่ พัฒนาตนและ
การปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ เพื่อให้ ทราบที่ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนขึ ้น เช่นความคงทนด้ าน
พฤติกรรมควรติดตามอย่างน้ อย 1 เดือน และด้ านจิตใจควรติดตามอย่างน้ อย 2 เดือน
7. ระยะเวลาในการให้ โปแกรมการปรับพฤติกรรมในการศึกษานี ้ไม่เหมาะสมมีระยะเวลา
น้ อยเกินไป เนื่องด้ วยข้ อจํากัดเรื่ องเวลาของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ น่าจะมีผลทําให้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสที่เหมาะสมคงทนถาวรได้ ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการ
ทดลองประมาณ 12-15 สัปดาห์ (โสภิตา ลิ ้มวัฒนาพันธ์, 2538; Patcharee Dungchan. 2010)
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ผลการวิเคราะห์ ดชั นีความสอดคล้ องของแบบสอบถามกับจุดประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หาของข้ อคําถาม
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ผลการวิเคราะห์ ดัชนีความสอดคล้ องของแบบสอบถามกับจุดประสงค์ (Index of
Item Objective Congruence: IOC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้ หาของข้ อคําถาม
แบบสอบถามประกอบด้ วย แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพอง
ใส เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส การรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
โดยพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยดา สมบัตวิ ฒ
ั นา
3. อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ
พบผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ดังนี ้

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
1. ฉันกินผักและผลไม้ ที่มีวติ ามีนซีสงู เพื่อให้ ผิวหนัง
ของฉันแข็งแรงไม่แพ้ งา่ ย
2. ฉัน ดื่มนมเพื่ อป้องกันกระดูกเสื่อมจากยาที่ ใช้ ใน
การรักษา
3. ฉันกินอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ นม และเนื ้อสัตว์
เพื่อให้ แผลหายเร็ วขึ ้น
4. ฉันกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ ว เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ
พยาธิเพราะภูมิค้ มุ กันฉันตํ่าลงจากยาที่ใช้ รักษา
5. ฉันหลีกเลี่ยงการกินอาหารไม่มีประโยชน์ พวก มัน
ทอด ปิ ง้ ย่าง
6. ฉันไม่กินอาหารที่กระตุ้นการกําเริ บของโรค เช่น
อาหารหมักดอง อาหารทะเล ส้ มตํา เป็ นต้ น

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ า
IOC

แปลผล

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

1

1

0

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้
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แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
7. ฉันบริหารกล้ ามเนื ้อขณะที่ฉนั นัง่ หรื อนอนอยูเ่ ฉยๆ
8. ฉันออกกําลังกายโดยการ แกว่งแขน หรื อวิ่ง
เหยาะๆ หรื อปั่ นจักรยาน
9. ฉันออกกําลังกาย ครัง้ ละ 30 นาทีตอ่ เนื่อง อย่าง
น้ อย 3 วันต่อสัปดาห์
10. ฉันเดินขึ ้นลงบันได 1-2 ชัน้ แทนการขึ ้นลิฟต์ ขณะ
อยูท่ ี่ห้างหรื อที่ทํางาน
11.ฉันไม่คอ่ ยออกกําลังกายเพราะการป่ วยเป็ นโรคตุม่
นํ ้าพองใสทําให้ เหนื่อยง่าย
12. ฉันนั่งสมาธิ หรื อสวดมนต์ เวลาที่ ฉันไม่สบายใจ
หรื อมีความทุกข์ในใจ
13. ฉันปรึ กษาคนในครอบครัวเวลาที่ฉนั ไม่สบายใจ
หรื อกังวล
14. ฉัน อยู่ค นเดี ย วเงี ย บๆ ตามลํ า พัง เวลาที่ ฉัน ไม่
สบายใจหรื อกังวลใจ
15. ฉันผ่อนคลายความเครี ยดโดยการ ดูทีวี ฟั งเพลง
หรื อออกกําลังกาย
16. ฉันเก็บความไม่สบายใจ หรื อความกังวลไว้ เพียง
คนเดียวไม่ให้ ใครรู้
17. ฉันนอนพักผ่อนตอนกลางวัน ในวันหยุดจากการ
ทํางาน
18. ฉันนอนหลับก่อน 4 ทุ่ม และตื่น 6โมงเช้ า
19. ฉันนอนหลับไม่คอ่ ยสนิทมักจะนอนแบบหลับๆ
ตื่นๆ
20. ฉันนอนหลับน้ อยกว่า 6ชัว่ โมงในแต่ละวัน

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1

ค่ า
IOC

แปลผล

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.o

ใช้ ได้

1

1

0

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

0

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้
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จากการวิเคราะห์ ข้อมูลข้ อคําถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทัง้
20 ข้ อมีคา่ IOC ตังแต่
้ ระดับ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคําถามสําหรับใช้ ในการวิจยั มีความเหมาะสม แสดงว่า
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าข้ อคําถามสอดคล้ องกับจุดประสงค์

แบบสอบถามเจตคติต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
1. ฉันคิดว่าการกินอาหารที่มีวิตามีนซีสงู จะช่วยเพิ่ม
ภูมิต้านทานโรคให้ กบั ฉัน
2. ฉันรู้ สึกเบื่อเหนื่อยกับการหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้
โรคกําเริ บ
3. ฉันคิดว่าการกินอาหารที่มีโปรตีนจาก ไข่ ปลานํา้
จืด นม และเนื ้อสัตว์ จะช่วยทําให้ แผลของฉันหาย
เร็วขึ ้น
4. ฉันคิดว่าการกินอาหารพวกหมักดอง อาหารทะเล
ส้ มตํา จะทําให้ โรคกําเริ บได้
5. ฉันทนได้ ที่ต้องเลี่ยงอาหารพวกหมักดอง อาหาร
ทะเล ส้ มตํา เพราะมันทําให้ โรคของฉันดีขึ ้น
6. ฉันคิดว่าการออกกําลังกายจะทําให้ เหนื่อยและทํา
ให้ โรคกําเริ บ
7. ฉันชอบการออกกําลังกายเพราะทําให้ โรคของฉัน
ไม่ตดิ เชื ้อง่าย
8. ฉัน คิดว่า การออกกํ า ลัง กายจะทํ า ให้ ก ระดูก และ
กล้ ามเนื ้อของฉันแข็งแรง
9. ฉันคิดว่าการออกกําลังกาย ไม่ได้ ช่วยให้ โรคของฉัน
ดีขึ ้น
10. ฉันเบื่อหน่ายกับการออกกําลังกายเพราะมันทํา
ให้ อาการของโรคตุม่ นํ ้าพองใสกําเริบ

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ า
IOC

แปลผล

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

0

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

0

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้
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แบบสอบถามเจตคติต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
11. ฉัน คิ ด ว่ า การสวดมนต์ แ ละทํ า สมาธิ ทํ า ให้ ฉัน
สบายใจ คลายความกังวลลงได้
12. ฉันคิดว่าความเครี ยด หรื อความกังวลมีสว่ นทําให้
อาการของฉันกําเริ บได้
13. ฉันว่าการผ่อนคลายความเครี ยดโดยการ ดูทีวี ฟั ง
เพลง และออกกําลังกาย ไม่ได้ ช่วยให้ โรคของฉันดี
ขึ ้น
14. ฉันคิดว่าการอยู่ตามลําพังเงียบๆ เวลาที่ไม่สบาย
ใจหรื อกังวลใจจะดีกว่า
15. ฉันรู้ร้ ูสกึ ดีเวลาที่คนในครอบครัวให้ กําลังใจกับฉัน
16. ฉันคิดว่าการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยทําให้
อาการของโรคไม่กําเริบ
17. ฉันคิดว่าการทํากิจกรรมที่ชอบและมีความสุข ทํา
ให้ อาการของโรคสงบได้
18. ฉันรู้สกึ สดชื่นเวลาที่ได้ นอนหลับพักผ่อนได้ อย่าง
เพียงพอ
19. ฉันชอบการพักผ่อนโดยการนอนหลับ
20. ฉันว่าการนอนดึกทําให้ ร่างกายอ่อนเพลียและทํา
ให้ อาการของโรคกําเริ บได้

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ า
IOC

แปลผล

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

0

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อคําถามเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทัง้
20 ข้ อมีคา่ IOC ตังแต่
้ ระดับ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคําถามสําหรับใช้ ในการวิจยั มีความเหมาะสม แสดงว่า
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าข้ อคําถามสอดคล้ องกับจุดประสงค์
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แบบสอบถามการรั บรู้ ความสามารถของตนต่ อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
1. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดเล็ก น้ อยกว่า
10% ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
2. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดกลาง 10-30%
ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
3. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะสอนทายาเมื่อมีแผลขนาดใหญ่
มากกว่า 30% ของร่างกาย ให้ กบั คนที่มาช่วยได้
ถูกต้ อง
4. ฉันมัน่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดเล็ก น้ อย
กว่า 10 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
5. ฉันมัน่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดกลาง 1030 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
6. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดใหญ่
มากกว่า 30 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
7. ฉันมัน่ ใจที่จะเจาะตุม่ นํ ้าเอง ในพื ้นที่น้อยกว่า10%
ของร่างกาย โดยไม่ทําให้ เกิดการติดเชื ้อตามมาได้
8. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะเจาะตุม่ นํ ้าที่มีบนร่างกาย 10-30%
ได้ เอง
9. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะสอนเจาะตุม่ นํ ้า ในพื ้นที่มากกว่า
30% ของร่างกายให้ กบั คนที่มาช่วยได้ อย่างถูกต้ อง
10. ฉันมัน่ ใจที่จะทําแผล ขนาดเล็กน้ อยกว่า 10% ของ
ร่างกายไม่ให้ ตดิ เชื ้อได้
11. ฉันมัน่ ใจที่จะทําแผลขนาดกลาง 10-30 % ของ
ร่างกายได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการ
12. ฉันมัน่ ใจที่จะสอนทําแผลขนาดใหญ่มากกว่า 30%
ของร่างกาย ให้ กบั คนที่มาช่วยได้ อย่างถูกต้ อง

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ าIOC แปลผล

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

0

1

1

.67

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อคําถามการรับรู้ความสามารถต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใส ทัง้ 12 ข้ อมีคา่ IOC ตังแต่
้ ระดับ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคําถามสําหรับใช้ ในการวิจยั มีความ
เหมาะสม แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าข้ อคําถามสอดคล้ องกับจุดประสงค์

แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
ฉันได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับโรคตุ่มนํา้ พองใสจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาลจนฉัน เข้ า ใจโรคเป็ น
อย่างดี
2. คนใกล้ ชิดคอยเตือนฉันเวลาที่ต้องมาพบแพทย์
ตามนัด
3. คนใกล้ ชิดให้ แนะนําหรื อท้ วงติงเมื่อฉันปฏิบตั ติ วั
ไม่เหมาะสม เช่น การเกา การกินอาหารที่เสี่ยง
ต่อการทําให้ โรคกําเริบ
4. คนใกล้ ชิดจัดหาหนังสือหรื อข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยของฉันมาให้ อา่ น
5. คนใกล้ ชิดเป็ นคนพาฉันมาพบแพทย์เวลาที่มี
อาการกําเริ บของโรค
6. คนใกล้ ชิดคอยดูแลจัดหาอาหารโปรตีนสูงให้ ฉนั
ได้ รับประทาน
7. ตังแต่
้ ฉันป่ วยเป็ นตุ่มนํ ้าพองใส ฉันได้ รับ ความ
ห่วงใย จากคนใกล้ ชิด
8. คนใกล้ ชิดคอยให้ กําลังใจเวลาที่ฉนั ท้ อแท้ และไม่
สบายใจ
9. คนใกล้ ชิดคอยเอาใจใส่ถามไถ่อาการเจ็บป่ วย
ของฉันอยู่
10. ฉันไม่เคยได้ รับกําลังใจจากเจ้ าหน้ าที่ใน
โรงพยาบาลเลย

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ าIOC แปลผล

1.

1

1

-1

.33

ปรับปรุง

1

1

-1

.33

ปรับปรุง

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้
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แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
11. คนใกล้ ชิดให้ เงินฉันเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
รักษาโรค
12. คนใกล้ ชิดเป็ นคนจัดหาของใช้ ให้ กบั ฉันขณะที่มี
อาการของโรค
13. คนใกล้ ชิดช่วยดูแลเสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่มของฉันให้
สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ ตดิ เชื ้อซํ ้า

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3

ค่ าIOC แปลผล

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

1

1

1

1.0

ใช้ ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ อคําถามการรับรู้ความสามารถต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่
นํ ้าพองใส ทัง้ 13 มีข้อ 1 และ 2 ที่มีคา่ IOC ตํ่ากว่า.05 แสดงว่าผู้วิจยั ต้ องปรับข้ อคําถามใหม่ ส่วนข้ อ
้ ระดับ 0.5 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคําถามสําหรับใช้ ในการวิจยั มีความเหมาะสม
คําถามอื่นๆ มีคา่ IOC ตังแต่
แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าข้ อคําถามสอดคล้ องกับจุดประสงค์
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ข้ อมูลทั่วไป
คําชีแ้ จง ขอให้ ทา่ นใส่เครื่ องหมาย ลงใน และกรอกข้ อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริ งของตนเอง และโปรด
ตอบทุกข้ อ
ชื่อ……………………………….สกุล………………………. เบอร์ ทตี ดิ ต่ อได้ ……………………..
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ.....................ปี .........................เดือน
3. ระยะเวลาของการเป็ นโรค
 1 – 5 ปี
 > 5 – 7 ปี
 > 7 – 10 ปี
 > 10 ปี ขึ ้นไป
4. สถานภาพ
 สมรส
 โสด
 หย่า
 หม้ าย
5. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาตรี
 สูงกว่าปริ ญญาตรี

204

แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
คําชีแ้ จงในการตอบ
ให้ ท่านพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อต่อไปนี ้และประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยประเมิน
ว่าท่านปฏิบตั ิพฤติกรรมเหล่านี ้หรื อไม่ ถ้ าท่านประเมินว่าปฏิบตั ิ ท่านปฏิบตั ิการดูแลตนเองในระดับใด
โดยทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ขิ องท่าน

1. ฉันกินผักและผลไม้ ที่มีวติ ามีนซีสงู เพื่อให้ ผิวหนังของฉันแข็งแรง
ไม่แพ้ ง่าย
2. ฉันดื่มนมเพื่อป้องกันกระดูกเสื่อมจากยาที่ใช้ ในการรักษา
3. ฉันกินอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ นม และเนื ้อสัตว์ เพื่อให้ แผล
หายเร็วขึ ้น
4. ฉันกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ ว เพื่อป้องกันการติดเชื ้อพยาธิเพราะ
ภูมิค้ มุ กันฉันตํ่าลงจากยาที่ใช้ รักษา
5. ฉันหลีกเลีย่ งการกินอาหารไม่มีประโยชน์ พวก มัน ทอด ปิ ง้ ย่าง
6. ฉันไม่กินอาหารที่กระตุ้นการกําเริบของโรค เช่น อาหารหมักดอง
อาหารทะเล ส้ มตํา เป็ นต้ น
7. ฉันบริหารกล้ ามเนื ้อขณะที่ฉนั นัง่ หรื อนอนอยูเ่ ฉยๆ
8. ฉันออกกําลังกายโดยการ แกว่งแขน หรื อวิ่งเหยาะๆ หรื อปั่ น
จักรยาน
9. ฉันออกกําลังกาย ครัง้ ละ 30 นาทีตอ่ เนื่อง อย่างน้ อย 3 วันต่อ
สัปดาห์
10. ฉันเดินขึ ้นลงบันได 1-2 ชัน้ แทนการขึ ้นลิฟต์ ขณะอยูท่ ี่ห้างหรื อ
ที่ทํางาน

ไม่ ปฏิบัตเิ ลย

ปฏิบัตนิ านๆ ครัง้

ปฏิบัตบิ างครั ง้

ปฏิบัตบิ ่ อยๆ

ข้ อความ

ปฏิบัตเิ สมอๆ

ระดับความถี่ของพฤติกรรม
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11.ฉันไม่คอ่ ยออกกําลังกายเพราะการป่ วยเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใสทํา
ให้ เหนื่อยง่าย
12. ฉันนัง่ สมาธิหรื อสวดมนต์เวลาที่ฉนั ไม่สบายใจหรื อมีความทุกข์
ในใจ
13. ฉันปรึกษาคนในครอบครัวเวลาที่ฉนั ไม่สบายใจ หรื อกังวล
14. ฉันอยูค่ นเดียวเงียบๆ ตามลําพังเวลาที่ฉนั ไม่สบายใจหรื อ
กังวลใจ
15. ฉันผ่อนคลายความเครี ยดโดยการ ดูทีวี ฟั งเพลง หรื อออกกําลัง
กาย
16. ฉันเก็บความไม่สบายใจ หรื อความกังวลไว้ เพียงคนเดียวไม่ให้
ใครรู้
17. ฉันนอนพักผ่อนตอนกลางวัน ในวันหยุดจากการทํางาน
18. ฉันนอนหลับก่อน 4 ทุ่ม และตื่น 6โมงเช้ า
19. ฉันนอนหลับไม่คอ่ ยสนิทมักจะนอนแบบหลับๆ ตื่นๆ
20. ฉันนอนหลับน้ อยกว่า 6ชัว่ โมงในแต่ละวัน

ไม่ ปฏิบัตเิ ลย

ปฏิบัตนิ านๆ ครัง้

ปฏิบัตบิ างครั ง้

ปฏิบัตบิ ่ อยๆ

ข้ อความ

ปฏิบัตเิ สมอๆ

ระดับความถี่ของพฤติกรรม
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แบบสอบถามเจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
คําชีแ้ จง ในการตอบ
ให้ ท่านพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อต่อไปนี ้และประเมินเจตคติตอ่ การดูแลตนเอง โดยประเมิน
ว่าท่านเห็นด้ วยในด้ านต่อไปนี ้หรื อไม่ ถ้ าท่านประเมินว่าเห็นด้ วย ท่านเห็นด้ วยในเจตคติต่อการดูแล
ตนเองในระดับใด โดยทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
1. ฉันรู้วา่ การกินอาหารที่มีวิตามีนซีสงู จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้ กบั ฉัน
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

2. ฉันรู้สกึ เบื่อกับการต้ องเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ โรคกําเริบ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

3. ฉันรู้วา่ ในช่วงที่ฉนั มีแผลฉันต้ องกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อทําให้ แผลหายเร็ว
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4. ฉันรู้วา่ การกินอาหารหมักดอง อาหารทะเล ส้ มตํา จะทําให้ โรคกําเริบได้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

5. ฉันทนได้ ที่ต้องคอยเลี่ยงอาหารพวกหมักดอง อาหารทะเล ส้ มตํา เพราะมันทําให้ โรคของฉันดีขึ ้น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

6. ฉันชอบการออกกําลังกายเพราะทําให้ โรคของฉันไม่ตดิ เชื ้อง่าย
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย
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7. ฉันรู้วา่ การออกกําลังกายจะทําให้ กระดูกและกล้ ามเนื ้อของฉันแข็งแรง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

8. ฉันรู้วา่ การออกกําลังกายจะทําให้ เหนื่อยและทําให้ โรคกําเริบ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

9. ฉันรู้วา่ การออกกําลังกายไม่ได้ เป็ นวิธีการสําคัญที่จะทําให้ โรคของฉันดีขึ ้น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

10. ฉันเบื่อหน่ายกับการออกกําลังกายเพราะมันทําให้ โรคของฉันมีอาการกําเริ บ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

11. ฉันรู้วา่ การสวดมนต์หรื อทําสมาธิ ทําให้ ฉนั สบายใจ คลายความกังวลลงได้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

12. ฉันรู้วา่ ความเครี ยด หรื อความกังวลมีสว่ นทําให้ โรคของฉันกําเริบได้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

13. ฉันรู้วา่ ไม่มีวิธีการใดๆ เลยที่จะช่วยทําให้ ผอ่ นคลายความเครี ยด หรื อความกังวล
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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14. ฉันรู้วา่ การอยูต่ ามลําพังเงียบๆ เวลาไม่สบายใจหรื อกังวลใจดีกว่าปรึกษาใครๆ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

15. ฉันรู้สกึ ดีเวลาคนในครอบครัวให้ กําลังใจกับฉันตอนที่มีอาการของโรค
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

16. ฉันรู้วา่ การนอนพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยทําให้ อาการของโรคไม่กําเริ บ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

17. ฉันรู้วา่ การทํากิจกรรมที่ชอบและมีความสุข ทําให้ อาการของโรคสงบได้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

18. ฉันรู้สกึ สดชื่นทุกครัง้ เวลาที่ได้ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

19. ฉันชอบการพักผ่อนโดยการไปเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

20. ฉันรู้วา่ การนอนดึกทําให้ ร่างกายอ่อนเพลียเป็ นสาเหตุทําให้ อาการของโรคกําเริบได้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
คําชีแ้ จงในการตอบ
ให้ ทา่ นพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อต่อไปนี ้และประเมินการรับรู้ความสามารถในการดูแล
ตนเอง โดยประเมินว่า ท่านมัน่ ในในการดูแลตนเองด้ านต่างๆ ต่อไปนี ้อย่างไร ถ้ าท่านประเมินว่าทําได้
ท่านมีความมัน่ ใจในการรับรู้ความสามารถของตนเองระดับใด โดยทําเครื่ องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่
ตรงกับระดับความมัน่ ใจของท่าน
1. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดเล็ก น้ อยกว่า 10% ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

2. ฉันมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อมีแผลขนาดกลาง 10-30% ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

3. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะสอนทายาเมื่อมีแผลขนาดใหญ่ มากกว่า 30% ของร่างกาย ให้ กบั คนที่มาช่วยได้ ถกู ต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

4. ฉันมัน่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดเล็ก น้ อยกว่า 10 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

5. ฉันมัน่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดกลาง 10-30 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9
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6. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะประคบแผลหรื อตุม่ นํ ้า ขนาดใหญ่มากกว่า 30 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

7. ฉันมัน่ ใจที่จะเจาะตุม่ นํ ้าเอง ในพื ้นที่น้อยกว่า10% ของร่างกาย โดยไม่ทําให้ เกิดการติดเชื ้อตามมาได้
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

8. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะเจาะตุม่ นํ ้าที่มีบนร่างกาย 10-30% ได้ เอง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

9. ฉันไม่มนั่ ใจที่จะสอนเจาะตุม่ นํ ้า ในพื ้นที่มากกว่า30% ของร่างกายให้ กบั คนที่มาช่วยได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ

10. ฉันมัน่ ใจที่จะทําแผล ขนาดเล็กน้ อยกว่า 10% ของร่างกายไม่ให้ ตดิ เชื ้อได้
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

11. ฉันมัน่ ใจที่จะทําแผลขนาดกลาง 10-30 % ของร่างกายได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการ
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

12. ฉันมัน่ ใจที่จะสอนทําแผลขนาดใหญ่มากกว่า 30% ของร่างกาย ให้ กบั คนที่มาช่วยได้ อย่างถูกต้ อง
0
ทําไม่ได้
ไม่มนั่ ใจ

1
ทําได้
มัน่ ใจน้ อย

2

3

4

5
ทําได้
มัน่ ใจปานกลาง

6

7

9

9

10
ทําได้
มัน่ ใจที่สดุ
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แบบประเมินความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส
คําชีแ้ จงในการตอบ
ให้ ท่านพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อต่อไปนีแ้ ละประเมินความคิดความรู้ สึกและการกระทํา
โดยประเมินว่าท่านมีความคิดความรู้สกึ และพฤติกรรมอย่างไร ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา โดยแต่ละข้ อให้
เลือกตอบได้ เพียงข้ อเดียว และให้ ทําเครื่ องหมาย Xลงบนตัวเลข ที่ตรงกับท่านมากที่สดุ
ความเศร้ าเสียใจ
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ซึมเศร้ า
1 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าเป็ นบางช่วง
2 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าตลอดเวลาและไม่สามารถลืมมันได้
3 ฉันรู้สกึ ซึมเศร้ าจนทนต่อไปไม่ได้ อีกแล้ ว
การมองโลกในแง่ ร้าย
0ฉันไม่ร้ ูสกึ ท้ อแท้ ตอ่ อนาคต
1 ฉันรู้สกึ ท้ อแท้ ตอ่ อนาคต
2 ฉันท้ อแท้ จนรู้ สกึ ว่าไม่มีอะไรต้ องคิดหรื อมุง่ หวังอีก
ต่อไป
3 ฉันรู้สกึ หมดหวังในอนาคตและไม่สามารถจะทําให้
มันดีขึ ้น
ความล้ มเหลวในอดีต
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ว่าฉันทําอะไรล้ มเหลว
1 ฉันรู้สกึ ว่าฉันทําอะไรล้ มเหลวกว่าคนอื่นๆ
2 เมื่อฉันมองย้ อนไปในอดีต สิง่ ที่ฉนั จําได้ คือ ความ
ล้ มเหลวเกือบทังหมด
้
3 ฉันรู้สกึ ว่าฉันเป็ นคนทําอะไรล้ มเหลวมาโดยตลอด
การสูญเสียความพึงพอใจ
0 ฉันมีความพอใจในสิง่ ต่างๆ เหมือนเคย
1 ฉันรู้สกึ ไม่พอใจในสิง่ ต่างๆ มากขึ ้น
2 ฉันไม่ได้ รับความพอใจจากหลายๆ สิง่ อย่างมาก
3 ฉันรู้สกึ ไม่พอใจและเบื่อหน่ายต่อทุกอย่าง

ความรู้ สกึ ผิด
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ผิด
1 ฉันรู้สกึ ผิดเป็ นบางครัง้
2 ฉันรู้สกึ ผิดเกือบตลอดเวลา
3 ฉันรู้สกึ ผิดตลอดเวลา
ความรู้ สกึ ว่ าถูกกล่ าวโทษ
0 ฉันรู้สกึ ว่าฉันไม่ต้องถูกลงโทษ
1 ฉันรู้สกึ ว่าฉันอาจถูกลงโทษ
2 ฉันคาดว่าฉันต้ องถูกลงโทษ
3 ฉันรู้สกึ ว่าฉันถูกลงโทษ

การไม่ ชอบตัวเอง
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ผิดหวังกับตนเอง
1 ฉันรู้สกึ ผิดหวังกับตนเอง
2 ฉันรู้สกึ สะอิดสะเอียนตนเอง
3 ฉันเกลียดตัวฉันเองมาก
การวิพากษ์ วจิ ารณ์ ตนเอง
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ ว่าฉันดูแย่กว่าคนอื่น
1 ฉันคิดถึงความอ่อนแอและความผิดพลาดของ
ตนเอง
2 ฉันตําหนิตนเองตลอดเวลาเกี่ยวกับสิง่ ที่ทําผิด
3 ฉันตําหนิตนเองทุกครัง้ ที่มีสงิ่ เลวร้ ายเกิดขึ ้น
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ความคิดที่จะฆ่ าตัวตาย
0 ฉันไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย
1 ฉันคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ไม่ทําจริง
2 ฉันอยากฆ่าตัวตายเหลือเกิน
3 ฉันฆ่าตัวตายเมื่อมีโอกาส

การตัดสินใจ
0 ฉันสามารถตัดสินใจเรื่ องใดๆ ได้ อย่างที่เคยทํา
1 ฉันพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินใจเรื่ องใดๆ
มากกว่าที่เคย
2 ฉันมีความยากลําบากในการตัดสินใจเรื่ องใดๆ
มากกว่าที่เคย
3 ฉันไม่สามารถตัดสินใจเรื่ องใดๆ ได้ อีกเลย
การร้ องไห้
การมองตัวเอง
0 ฉันร้ องไห้ เท่าที่จําเป็ นเท่านัน้
0ฉันรู้สกึ ว่าฉันไม่ได้ ดแู ย่ลงจากเมื่อก่อน
1 ฉันร้ องไห้ บอ่ ยครัง้ กว่าที่เคย
1 ฉันกังวลว่าฉันจะดูแก่และไม่น่าสนใจ
2 ทุกวันฉันร้ องไห้ เสมอ
2 ฉันรู้สกึ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นในรูปลักษณ์
3 ฉันเคยร้ องไห้ แต่เดียวนี ้ร้ องไห้ ไม่ออกแม้ จะต้ องการ ของฉันและทําให้ ฉนั ไม่น่าสนใจ
ร้ องไห้ เหลือเกิน
3 ฉันเชื่อว่าฉันดูน่าเกลีย
อารมณ์
การทํางาน
0 ฉันรู้สกึ ไม่ฉนุ เฉียวโกรธอะไรง่ายๆ
0 ฉันสามารถทํางานได้ เหมือนเดิม
1 ฉันเป็ นคนฉุนเฉียวโกรธง่ายกว่าเมื่อก่อน
1 ฉันต้ องใช้ ความพยายามมากขึ ้นก่อนที่จะเริ่ มทํางาน
2 ฉันเป็ นคนขี ้รํ าคาญและโกรธง่ายเกือบตลอดเวลา
บางสิง่ บางอย่าง
3 ฉันรู้สกึ โกรธง่ายตลอดเวลา
2 ฉันต้ องผลักดันตนเองอย่างมากที่จะทํางานอะไรๆ
3 ฉันไม่สามารถทํางานอะไรได้ เลย
ความสนใจคนรอบข้ าง
การนอน
0 ฉันยังให้ ความสนใจคนอื่นอย่างเคย
0 ฉันนอนได้ ตามปกติ
1 ฉันสนใจคนอื่นน้ อยลงกว่าที่เคย
1 ฉันนอนไม่หลับเหมือนอย่างเคย
2 ส่วนใหญ่ฉนั มักไม่สนใจคนอื่นอย่างเคย
2 ฉันตื่นนอนก่อนปกติ 1-2 ชัว่ โมง และนอนหลับต่อได้
3 ฉันเลิกสนใจคนอื่นโดยสิ ้นเชิง
ยาก
3 ฉันตื่นก่อนปกติหลายชัว่ โมง และไม่สามารถนอน
หลับต่อไปได้ อีก
ความรู้ สกึ เหนื่อย
ความวิตกกังวล
0 ฉันไม่ร้ ูสกึ เหนื่อยมากกว่าปกติ
0 ฉันไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ
1 ฉันรู้สกึ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
1 ฉันกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย
2 ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของฉันจนยากที่จะ
2 ฉันรู้สกึ เหนื่อยมากจากการทําสิง่ ต่างๆ
คิดถึงสิง่ อื่นๆ
3 ฉันรู้สกึ เหนื่อยเกินกว่าจะทําอะไรได้
3 ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของฉันมากจนไม่
สามารถจะคิดถึงสิง่ อื่นได้
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การรั บประทานอาหาร
0 ฉันรับประทานอาหารได้ ตามปกติ
1 ฉันรับประทานอาหารไม่ได้ มากอย่างที่เคย
2 ฉันรับประทานอาหารไม่คอ่ ยลง
3 ฉันไม่อยากรับประทานอาหารใดๆ เลย

ความสนใจเพศตรงข้ าม
0 ความสนใจทางเพศของฉันยังปกติ
1 ฉันสนใจเรื่ องทางเพศลดลงกว่าปกติ
2 ฉันสนใจเรื่ องทางเพศน้ อยมาก
3 ฉันไม่สนใจเรื่ องทางเพศอีกเลย
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ภาคผนวก ค
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหลังจากที่เข้ าร่ วมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธแล้ ว
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บทสนทนาการทํากลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
บทสนทนานี ้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการทํากลุ่มการพัฒนาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ที่นํามาเสนอให้ เห็นถึงกระบวนการกลุม่ ฯ
บทสนทนาคนที่ 1
Q:
K:
Q:
K:
Q:
K:
Q:
K:

Q:
K:

Q:
K:
Q:
K:
Q:
K:

ทุกข์ กับสมุทยั
ให้ ทุกคนนึกสัญลักษณ์ แทนตนเอง
ก็เปรี ยบตัวเองเปรี ยบเสมือนดิน ก็คือดินมันแข็งแกร่ง ไม่วา่ มันจะเจอสภาพอะไรมันก็จะอยู่
สภาพอย่างงันก็
้ เหมือนเรานี่แหละ เราไม่วา่ จะเจออะไรเราก้ อยูไ่ ด้ ก็คดิ ว่าตัวเองเป็ นดิน
ความแข็งแกร่งของตัวเองจากสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับตัวเองประสบการณ์ของตัวเองใช่ไหมครับ
ใช่ ค่ะ กับหลายๆ อย่างที่มนั ถมเข้ ามา เราคิดว่าเรารับไม่ได้ แต่เราก็ผา่ นไปได้
เห็นเดิมทีจะเชื่อว่าเราจะรับมันไม่ได้
ใช่ แต่มนั ก็ผา่ นมาได้ ทกุ อย่าง ก็เหมือนดินเวลาใครรด ทิ ้งอะไรลงไปมันก็อยูข่ องมันอย่างงัน้ มัน
ก็ยงั สภาพเหมือนเดิม
เหตุการณ์สะท้ านในชีวิตที่ตอนนันเหมื
้ อนมันจะผ่านไปไม่ได้ แต่สดุ ท้ ายเราก็ผา่ นมันมาได้ ตอน
นันเหตุ
้ การณ์มนั เป็ นยังไงบ้ างครับ
เหตุการณ์ก็คือนัน่ แหละที่เป็ นโรคนี ้แหละที่ร้ายแรงสุดในชีวิต ตอนนันก็
้ คดิ ว่าตัวเองจะไม่รอด
แล้ วต้ องตายแน่ๆ ตอนนันคื
้ อญาติมารวมตัวกันแล้ วเห็นเราสภาพแย่มาก ก็ฝากทุกคนให้ ดแู ลลูก
ด้ วยนะเราจะไม่ไหวแล้ วอะไรงี ้ แต่พอผ่านจุดนันไปได้
้
มันก็ผา่ นไป แล้ วพอมาเจอเรื่ องอะไรที่แย่
กว่านี ้มันก็คงไม่มีแล้ วเพราะอันนี ้มันคือแย่ที่สดุ แล้ ว
มันเริ่ มต้ นยังไงครับเพราะเราไม่ได้ เป็ นตังแต่
้ เกิด มันมาเป็ นทีหลังมันมีที่มาที่ไปยังไง
อง
คือมันมาตอนที่ร่างกายเราแย่ตอนนันอ่
้ ะโรคนี ้มันก็เลยเข้ ามาน่าจะเป็ นแบบนัน้ ช่วงนันเราท้
้
ภูมิในร่างกายเราอาจจะตํ่ามันก็เลยทําให้ โรคนี ้แทรกขึ ้นมาได้ ง่ายแล้ วมันก็ต้องใช้ ชีวิตแบบ
ยากลําบาก ชีวิตที่แบบดูเหมือนจะดี แต่มนั ก็แบบแย่
ตอนนันความรู
้
้ สกึ ของผู้หญิงคนนึงที่มีครอบครัวเล็กๆ แล้ วมีลกู คนนึงมันเป็ นช่วงเวลาที่ดีใจนะ
ใช่
มันกําลังจะสมบูรณ์อะ่
ใช่ แต่พอมันมาเป็ นแบบนี ้ เหมือนกับมันไม่น่าจะเกิดอ่ะ มันไม่น่าจะเกิดกับเรา แต่มนั ก็เกิด
มันกําลังจะครบเลยนะตอนนันอ่
้ ะ
ใช่
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พอมีลกู เข้ ามาอีกคนเหมือนจะสมบูรณ์อะ่
ครอบครัวจะสมบูรณ์มากแต่พอมาเป็ นแบบนี ้มันทําให้ ครอบครัวเหมือนแย่ แล้ วแบบ
คือตอนนันมั
้ นช้ อคเลยเนาะ
ก็คือครอบครัวเหมือนแตกแยกอ่ะ แฟนก็อยูอ่ ีกที่ เราก็อยูอ่ ีกที่ ลูกก็อยูอ่ ีกที่นงึ งี ้ มันแยกกันอ่ะ
แยกกันอยูจ่ ริงๆ แบบก็นกึ ว่าเอ้ ทําไมเราไม่ตายไม่ตายไปสักที มาเป็ นภาระให้ คนอื่นเขา
เมื่อก่อนยังไม่ได้ มานอนโรงพยาบาล เราต้ องนอนใบตองเลยคือน้ องเนี่ยต้ องไปหาใบตองทุกวัน
เลยแล้ วมานัง่ เช็ดๆ แล้ วมาปูให้ เรานอน เราเห็นเราแบบ โหสงสาร
Q: สงสารน้ องที่ไปหาใบตอง
K: ใช่ สงสารเขาคือเขาดูแลเราทุกอย่างแล้ วก็อา อากับน้ องเนี่ยเขาแบบดูแลเราดีมาก ส่วนแฟนเรา
เนี่ยเขาก็ต้องทํางาน เขาก็ไม่มีเวลามาดุเราหรอก แต่ญาติเราเขาทํางานอยู่กบั บ้ านเขาก็มีเวลา
ดูแลเราได้ เราสงสารเขาแต่เขาสงสารเราที่เราเป็ นแบบนี ้ คือต่างคนต่างสงสารกัน
Q: แต่เราก็โคตรจะเกรงใจเขาเลยเนาะ
K: ใช่ หนูโคตรเกรงใจเขามาก เขาบอกว่าเขาหาใบตองจนใบตองมันไม่มีแล้ วอ่ะ
Q: แต่เราโคตรเกรงใจเขาเลย เขาไม่จําเป็ นต้ องมาดูแลเราแต่เขาต้ องมาทํา
K: ใช่คะ่ ใช่ ก็คือทุกคนแหละหาทางนู้นทางนี ้ ไปทางนู้นสิทางนี ้สิ ยาที่น่นู ดียาที่นี่ดอี ะไรงี ้ ไปทุกที
แต่มนั ก็ไม่ได้ ดีขึ ้น จนตัดสินใจมาที่นี่แหละ ถึงได้ จบภาระของเขา แต่ก็ร้ ูสกึ ดีนะคะที่แบบมาที่นี่
ก็คือเรื่ องของเรื่ องนี่แบบเกรงใจทุกคน พูดง่ายๆ ไม่อยากให้ เป็ นภาระ
Q: ในความเกรงใจเนี่ย
K: แต่วา่ ใครๆ เขาก็บอกว่า เราเนี่ยเก่ง อดทน เขาบอกว่าทนมาก เขาบอกว่าดูเราเป็ นตัวอย่าง เขา
บอกเห็นสภาพผิวหนังเราเป็ นแบบนี ้ เวลาเขาเป็ นอะไรเขาจะนึกถึงเรา เขาก็มีกําลังใจสู้อะไรงี ้
เพราะเขาเจอคนที่แย่กว่า หนักกว่า คือเราเป็ นตัวอย่างของเขา
Q: กลายว่าสิง่ ที่เราเป็ นตอนนี ้มันไปสร้ างกําลังใจให้ คนอื่น
K: ใช่คะ่ ใช่ ก็คือ อาเนี่ยเขาเป็ นมะเร็ง เขาบอกเขาเป็ นมะเร็ งที่เต้ านม เขาก็ไปฉายแสงเรี ยบร้ อย
แล้ ว เขาบอกว่าเขามีกําลังใจเพราะว่าเขาเห็นหลานคือเห็น....เนี่ย เขาเลยมีกําลังใจ เห็นกะลัง
จะตายแล้ วยังสู้จนอยูร่ อดมาจนถึงทุกวันนี ้ เขาเลยบอกเขาก็ต้องสู้
Q: ตอนนันสภาพแทบจะนั
้
บวันมีชีวิตอยูไ่ ด้ แล้ วเนาะ
K: ใช่คะ่ ปกติเป็ นคนที่ร้องไห้ ยากมาก คือวันนันที
้ ่จะตาย มันคงไม่ตายหรอก แต่วนั นันคื
้ อแบบสุดๆ
แล้ วก็ร้องไห้ ออกมาบอกว่า สงสารทุกคนไม่อยากให้ ทกุ คนต้ องมาทรมานกับเรา ก็บอกเมื่อไหร่
เราจะตายสักทีอะไรงี ้พอเราพูดงี ้เขาร้ องไห้ กนั อ่ะ
Q: คือมันไม่ได้ ห่วงตัวเองไม่ได้ กลัวตายเลยนะ
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ไม่ได้ กลัวตายเลยค่ะ แต่ห่วงคนอื่นที่แบบต้ องมาเดือดร้ อนเพราะเรา
ณ วูบนันยั
้ งเป็ นห่วงคนอื่น นึกถึงคนข้ างๆ คนแถบนัน้ คนที่เป็ นญาติของเรา เขาจะยังไง จะ
รู้สกึ ยังไง มันแคร์ คนอื่นจนไม่กลัวตายอ่ะ
ไม่กลัวเลย สงสารคนอื่นมากกว่า สงสารน้ องนี่แหละเขาต้ องเป็ นธุระให้ เรา
มันมีแต่ความรู้สกึ ที่นกึ ถึงแต่คนอื่นเนาะ..เนาะ น้ องต้ องลําบากเพื่อเรา ต้ องมาทําอะไรหลายๆ
อย่างเพื่อเรา
ฟั งเรื่ องของเพื่อนนะ วูบที่จะไม่เห็นอนาคตของตัวเองแล้ วอ่ะ จะเป็ นจะตายไม่สําคัญหรอก
แต่ใจที่มนั นึกถึงแต่คนอื่นเนี่ยเนาะ เราได้ ฟังแบบนี ้แล้ วเรารู้สกึ ยังไง อยากจะบอกอะไรกับเขา
ก็เป็ นห่วงทุกคนนะ คนสมัยก่อนเขามีความเชื่อ เขานัง่ รถจากกรุงเทพไปโคราชไปเอานํ ้ามนต์
จากย่าโม แต่วา่ ...ไม่เชื่อเรื่ องพวกนี ้หรอก แต่วา่ นับถือพระพุทธศาสนามากกว่า ไม่คอ่ ยเชื่อเรื่ อง
ไสยศาสตร์ แต่ในเมื่อเขาแบบมีความตังใจที
้ ่ทําตรงนัน้ เราก็ไม่ได้ วา่ อะไร
ในวันที่เราป่ วย เราเห็นว่ามีคนที่รักเราเยอะเลยเนาะ
ใช่คะ่ ในความป่ วยมันก็มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย เราได้ เห็นอะไรหลายๆ อย่าง
คนรักเราเยอะเลย คนทําเพื่อเราเยอะเลย
ให้ นึกถึงความภาคภูมิใจของตัวเอง นิ โรธ กับ มรรค
ความภาคภูมิใจก็คือ ย้ อนไปเมื่อตอนปี 52 53 ประมาณนี ้คะ ที่ร้ ูวา่ ตัวเองกะลังจะมีน้อง อันนัน้
้ นก็มีเรื่ องร้ ายเข้ ามาใน
มันคือแบบมันเป็ นความภูมิใจที่สดุ ในชีวิตเลย แต่วา่ ในความภูมิใจนันมั
ชีวิต แต่ที่เราภูมิใจก็คือ ในขณะที่เรามีโรคภัยไข้ เจ็บมาเบียดเบียนเราเนี่ย เรายังสามารถเออ
ประคับประคองให้ ลกู เราแบบเกิดขึ ้นมาได้ เกิดด้ วยตัวของเราเองด้ วยวิธีธรรมชาติโดยไม่มีใคร
มาช่วยอะไรงี ้ มันแบบมันไม่ร้ ูสกึ เจ็บปวดเลยนะตอนนัน้ ขนาดหมอเขาเอามือมาทําคลอดรก คือ
เขาจะเอามือมารี ดรกออก เขาถูจนตรงท้ องมันเละจนเขาไม่กล้ าจะถูเราอ่ะ เขาถามเจ็บไหม แต่
เราไม่บอกหรอกว่าไม่เจ็บแต่เราทนได้ ไง จนแบบภูมิใจตัวเองอ่ะ นี่ขนาดเราเป็ นโรคร้ ายแบบนี ้นะ
ร่างกายแบบเละเทะ เรายังสามารถให้ ลกู เราออกมาได้ โดยสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี ้ แล้ วทุกวันนี ้
มองเขาแล้ วแบบมันชื่นใจ ความรู้สกึ แบบเราก็ยงั ทําได้ ภูมิใจมากเวลาเราเห็นเขาอะไรงี ้ค่ะ
รู้สกึ ขนลุกว่า ความเป็ นแม่ มันเจ็บแค่ไหนแม่ทนได้
ใช่ แล้ วก็คลอดด้ วยตัวเอง มันยิ่งจะรู้สกึ ภูมิใจ บางคนเขาปวดหน่อยเขาก็ให้ หมอผ่าให้ เรานึก
ตัวเองไม่ได้ ดีอย่างเขานะ ร่างก่ายเราเป็ นแบบนี ้ยังคลอดด้ วยตัวเอง บางคนเขาก็ต้องให้ หมอผ่า
ให้ อะไรให้
ง่ายๆ นะ กับการที่ลกู เกิดมาพร้ อมกับความเจ็บป่ วย
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ใช่คะ่ แต่วา่ มันก็ผา่ นมาได้
เพราะเราไม่ได้ สบายเหมือนคนอื่น ไม่ได้ ผา่ ออก ไม่ได้ ใช้ ชีวิตเรี ยบง่ายเหมือนกับคนท้ องคนอื่นๆ
ตอนท้ องนี่แบบเป็ นอะไรที่สาหัสจริงๆ คือแบบไปไหนก็ไปไม่ได้ คนอื่นเขาไปกันเราต้ องอยูบ่ ้ าน
้
งทําใจไม่ได้ เพราะว่าพึง่ เป็ นใหม่ๆ หน้ าตาเราก็
คนเดียว มันเหมือนว้ าเหว่นะ แต่คือตอนนันเรายั
เปลี่ยนไป ปกติเราก็ไม่ใช่หน้ าตาแบบนี ้ ทําอะไรไม่ได้ สกั อย่างเลย ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เลย ให้ คน
อื่นช่วยเราตลอด นอน ขึ ้นไปนอนบนห้ อง ต้ องนอนใบตองขึ ้นไป แล้ วเขาก็เปิ ดแอร์ ให้ นอนตลอด
เหมือนแบบสร้ างภาระให้ เขาตลอดอะไรแบบนี ้ เราก็ร้ ูสกึ แบบแย่จงั
แย่กบั ตัวเอง
ใช่ ว่าทําไมต้ องมาเกิดตอนนี ้ ตอนที่เรามีลกู ด้ วย มันแย่ไปหมด
แต่งงานกี่ปีถึงได้ มีน้อง
แต่งงานปี 51 พอดี 52 ก็มีน้อง แล้ วโรคนี ้ก็มา ชีวิตแต่งงานไม่คอ่ ยมีความสุข พูดง่ายๆ เพราะ
เรา มีแต่โรคเข้ ามา แต่แฟนเขาดีมาก เขาดูแลทุกอย่าง ตอนที่มานอนที่เนี่ยเขาก็มาอยูเ่ ป็ นเดือน
เลย อยูค่ อยดูแล เขาก็พดู ว่าเขาไม่เคยทําแบบนี ้ให้ ใครเลยนะ พ่อแม่เขาก็ไม่เคยทํา เราก็ร้ ูสกึ
ประทับใจ
คิดว่าเลือกไม่ผิดนะ
หัวเราะ.. เลือกไม่ผิดค่ะ
พอได้ ฟังเรื่ องราวของเพื่อนแล้ ว พวกเรามีอะไรจะบอกกับเพื่อนคนนี ้ยังไงบ้ าง.. นิ โรธ กับ มรรค
หลังได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่ างไรบ้ าง
การได้ มาครัง้ นี ้ทําให้ ได้ มาเรี ยนรู้ชีวิตแต่ละคน รู้ความสุข ความทุกข์ของแต่ละคนว่าเป็ นยังไง ทํา
ให้ เราแบบมีกําลังใจ ที่จะต้ องสู้ตอ่ ไป เพราะคนอื่นเขาลําบากกว่าเราเขายังสู้เลย แล้ วเราไม่ได้
เป็ นอะไรมากเลยแล้ วทําไมเราจะสู้ไม่ได้
คะแนนก่อนการทดลอง
39

คะแนนหลังทดลองทันที
4

คะแนนหลังทดลอง 1 สัปดาห์
2
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สัญลักษณ์ ประจําตัวเป็ นยังไงครับ ทุกข์ กับ สมุทยั
ก็ตวั เราก็เหมือนกับคนที่อยูใ่ นเรื อลํานี ้แหละค่ะ แล้ วมันก็แล่นไปกลางทะเล ลอยไปกลางทะเล
เหมือนตัวเรานัง่ อยูใ่ นเรื อลอยไปในทะเล แล้ วก็วนั นึงคลื่นลมจะพัดมาแรงยังไงไม่ทราบ แต่เราก็
ต้ องไป ไปเพื่อจุดหมายปลายทางที่เราจะต้ องไป คือทุกคนไปตามพรหมลิขิตของตัวเองว่า เออ..
ชีวิตนึงต้ องมีอย่างงี ้ ต้ องไปกันตลอด บางทีคลื่นจะแรง ลมจะพัด เราก็ไม่ร้ ูมนั จะร้ ายแรงแค่ไหน
เหมือนกับลมพวกนี ้ก็เหมือนกับภาวะการเจ็บป่ วยของเรา มันก็พดั พอลมพัดมาเรื อก็จะแล่นเร็ ว
ก็เหมือนตัวเราที่ป่วย แล้ วก็มนั ก็ไม่เป็ นตัวของตัวเอง เราจะมีชีวิตอยูร่ อดกี่วนั ก็ไม่สามารถจะรู้ได้
วันนี ้เจ็บป่ วย พรุ่งนี ้หาย แล้ วเมื่อไหร่จะสบายดีมนั ก็ยงั ไม่แน่ หรื อไม่หายไปตลอดหรื อทรงๆ อยู่
อย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ ก็ไม่แน่คะ่ เรื อที่มนั ลอยไปเนี่ยเราก็ไม่ร้ ูวา่ จะมีไม้ มาหนุนเรื อเราให้ มนั ล่มหรื อ
เปล่า เราจะไปได้ ตลอดไหม บางทีลมพัดแรงเราก็ว้าวุน่ ไปหมด กลัวว่าข้ างนู้นมันมาจะพลิกมา
ข้ างนี ้จะไปแต่เราก็ต้องไปให้ ได้ เหมือนคติธรรมะว่าตนเป็ นที่พงึ่ ของตน ไม่มีใครมาช่วยเราได้
นอกจากตัวเราเอง เรื่ องเจ็บไข้ ได้ ป่วยนี ้เราก็ต้องเป็ นแบบนี ้
ท่ามกลางทะเลที่เรื อลํานี ้ลอยอยูม่ นั มีความกลัว
มันมีความกลัวค่ะ ความกลัวมันยังมีอยู่ แล้ วก็ความไม่แน่นอนมันยังมีอยู่
สิง่ ที่คนที่อยูใ่ นเรื อลํานี ้กลัว เขากลัวอะไร
ก็เหมือนว่าภัยข้ างตัว บางทีไม่มนั มาหนุนให้ เรื อเราล่มมันก็ไม่แน่หรื อบางที เรื อเราอาจจะมีลม
พัดแรง เรื่ อล่มกะทันหันก็ได้ ซึง่ เราอาจจะอยูไ่ ด้ นานหรื อไม่ก็ไม่แน่
คือมันไม่แน่นอนว่าอนาคตข้ างหน้ ามันจะเป็ นยังไง
ค่ะๆ
ความกลัวอันนี ้มันมีผลกระทบกับใจเรายังไงบ้ างครับ
ใจเราบางทีเราว้ าวุน่ บางทีเราก็คดิ ถ้ ามันตายมันก็คายไปเลยมันก็ดี แต่ถ้าว่ามันเจ็บๆ แล้ วไม่มี
คนมาช่วยเหลือเวลาเราเจ็บป่ วยเราจะรู้สกึ ท้ อแท้ เราจะน้ อยใจ เราจะผิดหวัง เราจะรู้สกึ ว่า เอ..
เราอยูไ่ ปเพื่ออะไร ถามตัวเอง อยูไ่ ปทําไม
มันเป็ นความคิดเวลาที่เราป่ วยแล้ วเราป่ วยอยูค่ นเดียว ต้ องดูแลตนเองคนเดียว
ใช่คะ่ บางทีพี่น้องเราเขาก็ไม่ได้ มาช่วยให้ เราดีไปตลอด ทุกอย่าง ทุกเรื่ อง บางทีเราก็ไม่สามารถ
บอกใครๆ ได้ ทกุ เรื่ อง
ถ้ าเรารู้สกึ อะไรหลายๆ อย่างภายในใจเราบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเล่าให้ ทกุ คนได้ ฟัง
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ใช่คะ่ เราไม่สามารถบอกทุกคนว่าเรื่ องอย่างงันเรื
้ ่ องอย่างงี ้แล้ วถ้ าเราเจ็บป่ วยแรงๆ อย่างนี ้
หลานเราเป็ นผู้ชายทังนั
้ น้ หลานผู้หญิงเขาอยูห่ ่างไกลเรา เขาก็ช่วยได้ เล็กน้ อยถ้ าหลายๆ ครัง้
หลายๆ หน ก็ร้ ูสกึ ว่าเราเกรงใจเขา
คือป้า..รู้สกึ เกรงใจลูกหลานที่ต้องมาคอยดูแลเวลาที่เราเจ็บป่ วย
ใช่ บางทีเราไม่อยากบอกความเจ็บป่ วยในตัวเรา บางทีเขาสะอิดสะเอียนในตัวเราเราก็ไม่ทราบ
อย่างเป็ นแผลในที่ลบั เราก็ไม่สามารถจะให้ ใครเขาช่วยได้ เราก็ร้ ูสกึ เกรงใจเขามากๆ เพราะเขา
ไม่ใช่ลกู
แต่ถ้าเป็ นลูกผู้หญิงอาจจะดีกว่านี ้
ใช่ แต่เราไม่มีลกู อย่างหลานเขามาอีกวันก็กลับไป เราก็ไม่ร้ ูวา่ เมื่อไหร่เขาจะมาอีก
ทังหมดที
้
่อยูต่ รงนี ้เราฟั งอะไรที่มนั อยูใ่ นใจป้า…พวกเรามีอะไรอยากจะบอกกับป้าบ้ าง
มีความภาคภูมิใจอะไรที่จะเล่าให้ เพื่อนๆ ได้ ฟังบ้ าง
มีประสบการณ์วา่ ครอบครัวเราไม่มี ไม่มีทงพ่
ั ้ อทังแม่
้ เขาเสียชีวิตไปแล้ ว เราก็เหมือนอยูค่ น
เดียว แล้ วก็มีน้องสาว เขาก็ช่วยกันพยุงดูแล พามาหาหมอ พามาโรงพยาบาล เราอาการดีขึ ้น
หลังจากที่เราป่ วย เขาก็เป็ นคนพาไปโรงพยาบาลบ้ างให้ เราได้ หายป่ วย อยูป่ ระมาณ 10 ครัง้ ได้
ที่พามาหาหมอ จนหายดี แต่เราไม่ได้ เป็ นอะไรมากนัก พอหลังจากที่เราหายระยะหนึง่ แล้ วเราก็
มาหาหมอเอง เพราะว่าที่บ้านเขามีลกู มีพี่น้องหลายคน แล้ วก็คนก็ยงั เล็กๆ ก็เลยไปเองมาเอง
หลังจากนันก็
้ หาหมอกินยา ค่อยๆ หายขึ ้นมา เมื่อก่อนเป็ นเยอะ กินยามาก็หายดีขึ ้น เหลือยาอยู่
เม็ดเดียว หลังจากนัน้ ทางมันไกลไปมาไม่สะดวก เลยว่าจะไปรักษาที่สรุ าษฎร์ แต่ก็ต้องกลับมา
้ นนมาก็
ั ้ มารักษาที่นี่มาเรื่ อยจนทุกวันนี ้
นี่อีก มาหาหมอที่นี่ หมอก็ดี ตังแต่
หัวใจของคนที่ตอ่ สู้ชีวิตเพียงลําพัง รู้สกึ ยังไงครับ ทุกข์ กับ สมุทยั
รู้สกึ ว่ามันว้ าเหว่ รู้สกึ ว่ามันร้ ายแรง จิตใจเรามันห่อเหี่ยว แต่ก็เราขาดที่พงึ่ เราอยูเ่ งียบเหงา แต่ก็
ไม่เป็ นไร ชีวิตมันก็เป็ นอย่างงี ้แหละ เป็ นไปตามชีวิตที่สร้ างมา พ่อแม่ก็ตายแล้ ว เราก็ไปตามทาง
ชีวิตเราดีที่วา่ เราไม่ได้ ลําบากยากจนอะไร พอมีพอกิน ไม่ต้องไปพึง่ พาใครให้ ลําบาก
มันอาจจะว้ าเหว่เนาะ มันเดียวดายมันเดินอยูใ่ นถนนชีวิตนี ้ลําพังไม่เห็นใคร พ่อแม่ก็ไม่อยูแ่ ล้ ว
ชีวิตก็เป็ นอย่างงี ้แหละ
เป็ นอย่างงี ้คือเป็ นยังไงครับ
้ ะค่ะ
มันก็ไม่หายมันก็ตาย มีสองอย่าง เหมือนพระที่วา่ ไว้ ชีวิตมันไม่เที่ยงมันเป็ นแบบนันอ่
พอมองย้ อนกลับไปที่ความว้ าเหว่ที่เกิดขึ ้นในใจ ที่อยากเรี ยกร้ องฉันอยากมีใครสักคนนะที่
มาร่วมทาง แต่พอมองกลับไป ทุกคนเขาก็เดินล่วงหน้ าเราไปหมดแล้ วอ่ะ จริงๆ เขาไม่ได้ ปล่อย
ให้ เราเดินคนเดียวนะ เพียงแต่เขาเดินนําหน้ าเราไปแล้ ว แล้ วเขาก็ไปรอเราด้ วยความอบอุน่ อ่ะ
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เพื่อนๆ รุ่นเดียวก็ไปรอเราอยูข่ ้ างหน้ า ก็เลยอยากชวน...ดูนะว่า พอเรามองข้ างๆ อาจจะไม่เห็น
ใคร พอเรามองไปข้ างหน้ า เขาไม่เห็นว่าเขารออยู่ พอมองข้ างหลังนี่ไงนัง่ กันเต็มเลย พอสุดท้ าย
เราคิดว่าเราเดียวดายจริ งๆ ไหม
ก็ไม่เดียวดายซะทีเดียวค่ะ ยังมีน้องๆ มีหลานๆ ยังเป็ นกําลังใจให้ เราอยู่ ยังมีหลายคนร่วมทาง
กับเรา
เอ้ อ ร่วมทางอยูข่ ้ างหน้ ามัง่ อยูข่ ้ างหลังมัง่ นะป้านะ
หลานก็มี ยังมีโทรมาเรื่ อย ถ้ ามีธุระอะไรก็โทรไปได้ ให้ เขามาทํางานอะไรให้ เรา เขาก็ขี่รถมา
ช่วยเหลือ
ชีวิตของ...ความทีเราเคยเข้ าใจว่ามันว้ าเหว่ ว่ามันเดียวดาย เหมือนเดินคนเดียวเนาะ พอค่อยๆ
มองไปมันก็ไม่ใช่อย่างที่คดิ เลยนะ พวกเรามีอะไรอยากจะพูดกับป้า...ไหม
เล่ าความภาคภูมิใจของป้า….ให้ กับเพื่อนๆ ได้ ฟังหน่ อยสิครับ นิ โรธ กับ มรรค
ความภาคภูมิใจเมื่อตอนเด็กๆ แล้ วได้ เรี ยนหนังสือ เรี ยนครูมธั ยม เป็ นโรงเรี ยนที่ไกลมากเลย
ต้ องเดินขึ ้นเนินสูงพอสมควร แล้ วถ้ าเดินไม่ทนั เพื่อนงี ้เราก็กลัว มือหนึง่ ถือปิ่ นโต เดินขึ ้นเขาแล้ ว
ก็ไปโรงเรี ยน โรงเรี ยนอยูใ่ กล้ ตลาดแต่บ้านเราไม่ได้ อยูใ่ กล้ ตลาด เสร็จแล้ วก็ไปถึงโรงเรี ยน เรี ยน
อยูด่ ีเรี ยบร้ อย แต่วา่ อาหารมันไม่คอ่ ยมีอะ่ ก็กินอยูล่ ําบากนิดหน่อย พอโตขึ ้นมา พ่อเห็นว่ามัน
เดินไกล พ่อก็เลยซื ้อจักรยานให้ คนั นึง รถจักรยานผู้ชายนะ ไม่ใช่จกั รยานผู้หญิง ทุกวันๆ เสร็จ
แล้ ว พอจบ ปอหก ก็กลับไปอยูบ่ ้ าน ก็นกึ ในใจว่าเอ้ เราไม่มีอนาคต เราจะทําอะไรดีน้อ ก็อยูม่ า
้
่โรงเรี ยนเขาสิ เลยได้ ไปสอนที่บ้านซ่อง
อีกไม่นาน แม่ก็พดู กับน้ าอยูท่ ี่บ้าน น้ าบอกว่า งันไปสอนที
แล้ วมาสอนที่นาสาน ไปสอนที่โรงเรี ยนนาสานอยูพ่ กั นึง เสร็ จแล้ วก็มาเรี ยนที่ วค สุราษฏร์ แต่
บ่ ้ านนาก่อน เป็ นครูที่บ้านนา พอเรี ยนที่นนั่ ก็ได้ ปกส แล้ วก็ได้ พม พอเสร็จ
ก่อนหน้ านันไปอยู
้
จากบ้ านนาก็ไปเรี ยนที่ วค พอจบ แล้ วไปเป็ นครูที่นาสานอีก แล้ วแม่ก็ป่วย แม่ไม่สบาย พ่อเลย
ไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล ตอนเย็นถึงคํ่าเนี่ยจะเป็ นหน้ าที่ของป้า.. คนเดียว แล้ วก็จนั ทร์ ถึงศุกร์
ตอนกลางวันนะก็ไปโรงเรี ยน กลับมาที่โรงเรี ยนห้ วยมะนาวแล้ ว ก็มาทํางานที่โรงเรี ยน ให้ พี่สาว
เขารับต่อ ไปทําอยูไ่ ม่นานแม่ก็ไม่สบายมากๆ ตอนนันพ่
้ อก็เสียชีวิตไปแล้ วเนื่องจากเป็ นโรคใน
กระเพาะอาหาร แล้ วพ่อก็เสีย เหลืออยูแ่ ต่แม่คนเดียว แม่ก็ทําขนมขาย มีทํากล้ วย ขนมกล้ วย
แล้ วก็ขนม ส่วนมากทําขนมกล้ วยแล้ วไปขาย แกก็ทําขายไปเรื่ อย อยูม่ าอีก แกไม่สบายมากๆ
้ ายที่ทํางานจากนาสานมาบ้ านซ่อง แม่เลยเสีย
แกไปอยูโ่ รงพยาบาล อยูก่ บั พี่สาว ตอนนันจะย้
ช่วงนัน้ ทีนี ้ก็เหลือกันแค่สามคนพี่น้อง น้ องชายก็เสีย คือมีลกู ห้ าคน มีผ้ ชู ายสองคน ผู้หญิงสาม
คน น้ องชายเป็ นครู เขามีความดันสูงก็เสียชีวิตไป แล้ วก็อยูม่ าอีกไม่นานพี่สาวก็เป็ นปั ญหาใน
กระเพาะอาหาร ก็เสียชีวิตไป เลยเหลือกันอยูส่ ามคน อยูบ่ ้ านติดกัน คือมีที่ไม่มากแม่ก็แบ่งให้

222

Q:
L:
Q:
L:
Q:
L:
Q:

L:

Q:
Q:
L:

ทุกคน แล้ วก็มีสวน มีสวนเขาก็แบ่งให้ น้องไป สวนอีกส่วนหนึง่ ก็ให้ ป้า ส่วนน้ องสาวเขาก็ไปทํา
สวนของเขา มีครอบครัว มีลกู ของเขา นัน่ แหละหลานๆ ก็คอยมาช่วยดูแลเวลาเจ็บป่ วย หลังจาก
ที่ตวั เองป่ วยเป็ นผื่นนี ้แหละ ขึ ้นมานิดๆ หน่อยๆ แล้ วก็เป็ นหูนํ ้าหนวก น้ องสาวเขาก็มาดูแลพอ
หายก็ไปเองมาเอง ถ้ าให้ หลานเขามาเขาก็ไม่ได้ ทํางาน ต้ องไปตัดยางแล้ วก็ต้องไปดูแล
ครอบครัวของเขา น้ องสาวเขาก็เป็ นหม้ ายเพราะพี่เขยเป็ นมะเร็ง แล้ วก็เสียชีวิตไป น้ องสาวก็เป็ น
ครูเหมือนกัน หลังจากนันตั
้ วเองก็กลับมาอยูท่ ี่บ้านทําสวนไปเล็กๆ น้ อยๆ ทําสวนยาง มาไม่นาน
ก็มาเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส ขึ ้นตรงนัน้ ตรงนี ้แล้ วก็หายไป มันอยูแ่ บบนี ้แหละคือ มันไม่หายขาด
แต่สงิ่ หนึง่ ที่ฟังแล้ วชื่นใจของป้า…คือ คนอายุขนาดนี ้ แล้ วเรี ยนจนจบปริญญาตรี
คือตอนนันอยากเรี
้
ยนมากๆ เลย ไป วค สุราษฎร์ จะต้ องนัง่ รถมา บางทีไม่มีรถ เราก็ต้องรอนาน
กว่าจะมีรถ เราต้ องพยายาม ไม่งนไม่
ั ้ จบ
ความภูมิใจก็คือได้ เป็ นครู
ได้ เรี ยนหนังสือ แม้ วา่ ตัวเองจะไม่มีเงินเรี ยน แต่ก็ต้องพยายาม พอเรี ยนจบก็ไปรับปริญญาที่
กรุงเทพ
แล้ วเอาเงินที่ไหนส่งตัวเองเรี ยน
ก็เอาเงินที่เป็ นครูทํางานไปด้ วยส่งตัวเองเรี ยนไปด้ วย ไม่งนก็
ั ้ ไม่จบ นี่คือความภาคภูมิใจ
ฟั งแล้ วก็ร้ ูสกึ ซาบซึ ้งใจกับคุณครูบ้านนอก เราไม่ได้ เหยียดหยามเพียงแต่วา่ ครูบ้านนอกเล็กๆ
คนนึงที่ไม่ได้ ไปเรี ยนง่ายนะ มันไม่เหมือนคนในเมือง คนในเมืองมันมีรถเมล์ รถไฟฟ้า มันมีรถ
โดยสาร แต่คนคนนี ้แบบเออมุง่ มัน่
แต่ก่อนหนังสือก็ไม่มีที่จะซื ้อเหมือนเดียวนี ้ เดี๋ยวนี ้หนังสือมีเยอะจะเอาอะไรล่ะมีดาษดื่น
เมื่อก่อนหนังสือแต่ละเล่มต้ องไปนครฯนะถึงจะได้ แล้ วก็ได้ ซื ้อสวน ได้ ซื ้อบ้ าน นัน่ แหละคือความ
ภาคภูมิใจ
เป็ นยุคที่ต้องวิริยะ อุสาหะมาก มันเห็นจิตวิญญาณของความเป็ นครู เราฟั งครูคนนี ้แล้ วเรา
อยากจะบอกอะไรกับป้า..บ้ างเชิญเลยครับ
หลังได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็ นอย่ างไรบ้ าง นิ โรธ กับ มรรค
ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้ กําลังใจ ขอบคุณทุกคนที่มาบอกกล่าวเรื่ องราวของตัวเองให้ พวก
เราฟั ง ก็ได้ เก็บไปคิด แล้ วก็นกึ ในใจว่าต่อไปนี ้เราจะทําตัวยังไงให้ ดีขึ ้น เราจะต้ องทําสิง่ นัน้ คือ
จากการละเลยร่างกายเราไม่สนใจเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี ้เราก็ได้ หนั มาดูตวั เอง แล้ วก็หนั มาดู
เพื่อนซึง่ ทําให้ มีกําลังใจที่ดีขึ ้น แต่พอเรากลับมาดูที่คนอื่น คนอื่นเขาเป็ นมากกว่าเรา จึงทําให้ เรา
ได้ มมุ มองที่ดีวา่ เรายังดีกว่าบางคนนะ แล้ วก็ทําให้ ตวั เราพยายามปรับตัวเองให้ ดีขึ ้นแล้ วก็มี
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กําลังใจให้ เขาทุกคนด้ วย เสร็จแล้ วเราก็มาเจอแต่สงิ่ ดีดี เข้ ามาในชีวิตแล้ วก็ได้ มารับรู้สงิ่ ดีดี ที่เรา
ได้ พบประสบการณ์อย่างหนึง่ ที่ทกุ คนมีให้ ทุกกําลังใจมีให้ ที่ดีดีคะ่
คะแนนก่อนการทดลอง
14

คะแนนหลังทดลองทันที
4

คะแนนหลังทดลอง 1 สัปดาห์
0
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เล่าความภาคภูมิใจให้ เพื่อนๆ ฟั ง
เรื่ องที่ภมู ิใจมากๆ ก็คือเรื่ องของอินเดีย แต่ขอเล่าพื ้นฐานชีวิตสันให้
้ ให้ ทกุ คนได้ ฟังก่อนนะคะ
ตัวเองเกิดมาได้ เดือนเดียวพ่อก็เสียชีวติ ด้ วยโรคไส้ ตงิ่ อักเสบเฉียบพลันสมัยก่อน การผ่าตัดมันยัง
ไม่ดี มีพี่ชายคนนึงอายุห่างกันแค่ปีกว่าๆ แม่ก็พงึ่ จะอยูก่ บั พ่อได้ แค่สองปี กว่า พ่อก็มาเสียชีวิตไป
แม่เขาก็บอกเขางง โลกมันมืดไปวูบนึงคนโตก็พงึ่ จะได้ แค่ขวบกว่าๆ จะทํายังไง ก็เลยฝากไว้ กบั
ย่า แล้ วแม่ก็ไปๆ มาๆ พี่ชายก็จะแบ่งไปให้ อาเลี ้ยง เราก็จะไม่สนิทกันกับพี่ชาย ต่างคนต่างโตมา
ตัวเองก็เรี ยน จริงๆ เกิดในตระกูลแพทย์ แต่เป็ นชาวไร่ชาวนาธรรมดา แต่ปก็ู่ หาทางไปเรี ยน
หนังสือจนจบโรงเรี ยนแพทย์ ก็คือศิริราชในปั จจุบนั ทําให้ เราได้ เรี ยนผดุงครรภ์และอนามัย เลือก
เรี ยนวิชาที่จบมาแล้ วมีงานทําไม่ต้องใช้ ทนุ เยอะ ทํางานไปด้ วยเรี ยนไปด้ วย แล้ วก็มาเรี ยน มสธ
8 ปี จนจบปริ ญญาตรี เสร็ จแล้ วก็มาทํางานอยูส่ ถานีอนามัยเป็ นผดุงครรภ์อนามัย มี
รักษาพยาบาลบ้ างออกไปทําคลอดบ้ าง แต่เป็ นอาชีพที่ตวั เองประเมินแล้ วตัวเองไม่ชอบอาชีพนี ้
มีความไม่เชื่อมัน่ ในวิชาชีพว่าเราความรู้น้อย เรี ยนแค่ปีครึ่ง คือมันไม่เชื่อมัน่ ในตัวเองว่าเราจะไป
รักษาเขาได้ กลัวไปทําเขาเสียชีวิตเลยไม่ชอบ พอได้ เป็ นนักวิชาการก็ได้ ไปอยูส่ าธารณสุขจังหวัด
10 ปี ก่อนที่จะลาออกมาเนี่ยค่ะ จนแม่มาเสียชีวิตตอนอายุ 79 ปี ด้ วยเส้ นเลือดหัวใจตีบ
หลังจากแม่เสียตัวเองก็ซมึ เศร้ า นึกถึงอดีตตอนอยูก่ นั เล็กๆ ผ่านมาไม่คอ่ ยได้ ทําดีตอ่ กันพูดจา
คําสองคําก็หนั หลังให้ กนั แล้ ว คือไม่ได้ เป็ นแม่ลกู ที่เข้ าใจเป็ นหนึง่ เดียวกัน ก็เลยเป็ นอารมณ์
้ ดแู ลแม่
ซึมเศร้ าหลังจากที่แม่เสีย คิดถึงเขาอยากย้ อนอดีตได้ สองปี ไม่คอ่ ยหลับกลางคืนตังแต่
จะงีบๆ เอาตอนเช้ า แล้ วก็จะเปิ ดธรรมะเป็ นเพื่อนไว้ แล้ วก็ร่างกายก็เริ่มทรุดโทรม จนมาป่ วย
ด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสมาตอนนันมี
้ สว่ นได้ ทําทัวร์ ไปอินเดีย ซึง่ ทําทัวร์ มนั ไม่ได้ ทําปุ๊ ปสําเร็ จปั ป้
มันต้ องเวลา 4-5 เดือน มันต้ องรวบรวมคนให้ ได้ 30 คน ต้ องนิมนต์พระไปด้ วย 2 รูป แล้ วก็การ
รวบรวมเงินค่าเครื่ องบินมันใช้ เวลา แต่ก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เขามีประสบการณ์เขาคอยให้ กําลังใจ
ก็ทํามา 5-6 เดือนจนสําเร็ จ พอถึงกําหนดเดินทาง ตัวเองก็เริ่มอาการไม่คอ่ ยดี หลังจากป่ วยต้ อง
ทําแผลตลอด แผลตรงรักแร้ สองข้ างมันจะมีนํ ้าเหลืองไหลออกมาให้ เราได้ ทําแผลทุกวัน ตอนไป
ทัวร์ อินเดียเราก็เอ้ ทําไงดี แต่ก็ตดั สินใจไป พกยาทําแผลไปด้ วยนะค่ะ จนได้ บนิ ไปถึงอินเดีย แต่ก็
มีคนทัดทานไม่ให้ เราไปกลัวเราไปเสียชีวิต แต่ก็มีคนให้ กําลังใจ พอไปแล้ วก็มีโอกาสได้ ไปเจอ
แพทย์ที่เขาไปออกเหนื่อย เขาก็แนะนําว่า ตอนนันติ
้ ดเชื ้อ กลับมาให้ มาเข้ ารักษาที่สถาบันโรค
ผิวหนัง ก็เลยพึง่ รู้วา่ ที่นี่เชี่ยวชาญเรื่ องโรคที่ตวั เองเป็ นโดยตรงเพราะว่าเดิมทีรักษาที่โรงพยาบาล
พิจิตรกับมอนเรศวรสองแห่งซึง่ ไม่ร้ ูข้อมูลเลยว่าที่สถาบันผิวหนังมีจนได้ ไปอินเดีย จนมาถึง
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ตัวเองได้ นอนแอดมิดสองสามครัง้ ที่ผา่ นมาทําให้ ตวั เองได้ ข้อคิดขึ ้นมาว่า เงินเป็ นหมื่นล้ านเป็ น
แสนล้ านก็ช่วยตอนที่ตวั เองเจ็บไม่ได้
เราภูมิใจตรงไหนครับ
ภูมิใจตรงที่เราทําจนสําเร็ จ
ตอนนันเราเป็
้
นผู้นําเลยไหมครับ
ค่ะ เป็ นผู้นํา เป็ นผู้ประสาน
คะแนนก่อนการทดลอง
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เล่าความภาคภูมิใจให้ เพื่อนๆ ได้ ฟัง
ตังแต่
้ มีครอบครัว แฟนรับราชการก็จริ งนะคะ ตัวเองก็มาสมัครงานโรงงานเย็บผ้ า ตัวเองเย็บไม่
เป็ นหรอกค่ะ อาสาตัดด้ าย เลาะอันที่เขาเย็บผิด เย็บไม่เป็ นหรอกค่ะ ไม่ชอบ พอโรงงานยุบ ก็ไป
ทําโรงงานกระป๋ อง ทําได้ 3 ปี ออกอีก เพราะโรงงานเขาระเบิด เครื่ องมันระเบิด ตอนระเบิดตอน
หนีคดิ ว่าตัวเองช้ าที่สดุ แล้ วนะแต่ไปเป็ นคนที่สอง ออกไปอยูน่ อกถนนเลย ไปอย่างไว ลูกยังเล็ก
ไงค่ะ เลยไปทํางานโรงงานรองเท้ า พอมาทํางานโรงงานรองเท้ า เช้ ามาเขาไปส่งใช่ไหมค่ะ อ่ะลูก
คนนี ้ 10 บาท คนเล็ก 10 บาท พ่อมัน 40 ตกแล้ ววันละ 60 บาทแล้ วเฉพาะต้ องจ่ายรายวัน แต่
ค่าแรงรายวันเราได้ 108 บาท สิ ้นเดือนนะถึงจะได้ เงินก้ อน แต่ทกุ วันเราต้ องจ่ายแล้ ววันละ 60
ค่านํ ้ามันยังไม่คดิ พอทําไปทํามา ค่าแรงขึ ้น 135 บาท ชักจะเริ่มละ พอลูกคนโตอยูม่ อสาม แยก
ครอบครัวมา พามาเช่าบ้ าน ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองจะเลี ้ยงลูกรอดหรื อไม่รอด พาลูกมาลําบากหรื อไม่
ลําบากเราไม่ร้ ู แต่ถามลูกว่าจะไปกับแม่ไหมหรื อจะอยูก่ บั พ่อก็แล้ วแต่เพราะพ่อเขามีเงินเดือน
แม่ไม่มีเงินเดือน ลูกก็บอกจะไปกับแม่ ถ้ าไปกับแม่ก็เตรี ยมตัวขนของแล้ วออกมาเช่าบ้ านอยู่ พอ
มาเช่าบ้ านอยูไ่ ด้ ประมาณปี 47 ปี 48 ตัวเองก็ถกุ หวยได้ เกือบแสน พอเลี ้ยงลูกได้ อย่างสบาย พอ
พ่อเขาเสีย นึกว่าแฟนเสียแล้ วจะสบาย เพราะลูกเราจะได้ เงินเต็มก้ อน เปล่าหรอกค่ะ ป้าเขาโกง
เงินไปสามแสนกว่า ป้านี่คือพี่สาวของพ่อเขานะค่ะ แต่ก็มาภูมิใจตรงที่ลกู ได้ รับปริญญา เรา
สามารถส่งเสียลูกเราจนได้ รับปริ ญญา เพราะเราเลี ้ยงลูกเราได้ คนเดียวเราภูมิใจอ่ะครัง้ นึงภูมิใจ
แล้ วลูกได้ รับปริญญา พอครัง้ ที่สองได้ บวชลูกคนเล็ก
นี่มนั เหนือความคาดหมาย
ใช่คะ่ ภูมิใจมาก ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1 อีก
ก็ภมู ิใจในสองเรื่ อง เรื่ องแรกคือ ภูมิใจในลูกคนโตเรี ยนสําเร็ จในปริ ญญาตรี และเรื่ องที่สองได้
บวชลูก ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนึงที่ทํางานคนเดียว ที่ได้ รับค่าแรงจาก 108 บาท จนส่งลูกเรี ยน
ปริ ญญาตรี ในหมาวิทยาลัยเอกชนที่คา่ เทอมแพง เราเห็นความวิริยะของตัวเองในการที่จะบาก
้
นตัวเองทําอะไรลงไปบ้ าง
บัน่ ส่งลูกจนเรี ยนจบปริญญาตรี เราย้ อนกลับไปดูวนั นันเราเห็
ก็วนั นันเหรอค่
้
ะ ทําแต่โรงงาน นี่คือจะมาหาหมอทีนงึ ตอนนันยั
้ งทํางานโรงงานอยูเ่ ลยที่มารักษา
ตัวที่นี่จะไม่ขาดงานไม่อะไรเลยเพราะเป็ นคนไม่ชอบหยุดงาน จะเจ็บจะป่ วยแค่ไหน ก็คือตอน
แรกโรงงานเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เขาไม่ให้ เปิ ดพัดลมเลย พัดลมเพดานเขาก็ให้ ปิดหมดเลยนะ
คะ ทีนี ้ผื่นตัวเรายิ่งขึ ้น เพราะว่าความร้ อนมันยิ่งขึ ้นเต็มตัว ก็เดินไปบอกกับผู้บริหารว่า หนูไม่ไหว
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แล้ วไม่งนหนู
ั ้ ก็ขอออก จนฝ่ ายบุคคลเขาก็เห็นขึ ้นเต็มตัวจากนันเขาก้
้
อนุโลมให้ ซื ้อพัดลมตัวเล็กๆ
ไปเปิ ดเฉพาะตัวของเรา ทีนี ้เราก็ทนทํางานมาเรื่ อย
หัวอกคนเป็ นแม่คือลูกได้ อิ่ม พวกเราฟั งแล้ วรู้สกึ อย่างไรครับ คนที่ได้ เงินแค่วนั ละร้ อยกว่าบาท
คะแนนก่อนการทดลอง
34

คะแนนหลังทดลองทันที
26

คะแนนหลังทดลอง 1 สัปดาห์
0
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บทสนทนาคนที่ 5
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ทุกข์กบั สมุทยั
ลองเล่าสัญลักษณ์แทนตนของ...ให้ เพื่อนๆ ได้ ฟัง
เป็ นรูปแก้ วนํ ้า คือเหมือนเราเจออะไรมาเยอะ ตอนนี ้อยากเปรี ยบความรู้สกึ เหมือนแค่แก้ วนํ ้า
เพราะว่าถ้ ารับเอาสิง่ ที่ไม่ดีครึ่งชีวิตนี ้ให้ มีขอบเขตแค่แก้ วนํ ้าใบเดียว พอเวลาเติมสิง่ ที่ไม่ดีเข้ าไป
ก็คือแบบพอแล้ วแค่นี ้ แต่พอเรารับเอาสิง่ ไม่ดีเข้ าไปนิดนึงแล้ วเร้ าเติมสิง่ ที่ดีเข้ าไปนํ ้าที่ไม่คอ่ ย
สะอาดมันก็คอ่ ยๆ จางลง เราค่อยๆ เติมสิง่ ที่ดีๆ เข้ าไปสิง่ ที่มนั ไม่ดีมนั ก็จะค่อยๆ จางหายไปๆ
ไม่อยากคิดอะไรมาก ไม่อยากรับอะไรมากแล้ ว ขอแค่วนั ต่อวัน
นี่เปรี ยบตัวเองเหมือนแก้ ว เพราะแก้ วใบนี ้มันเหมือนผ่านการใส่นํ ้ามาหลายๆ ชนิดแล้ ว
ใช่คะ่ คือบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะเติม แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอช่วงที่นํ ้าที่ไม่ดี มันก็จะมีลมิ ิตของมัน
แค่นี ้ ไม่มากจนเรารั บไม่ไหว ก็คือแค่แก้ วใบเดียว เต็มก็คือเต็ม ไม่อยากจะคิดมาก ไม่อยาก
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เกินไป เหมือนกับเราป่ วย สิง่ ที่เราอยากได้ คือ หาย หายขาด ไม่อยากเป็ น หายจากโรคนี ้ เหมือน
มีอะไรมาอาศัยอยูเ่ ราอยู่ อยูด่ ้ วยกันแล้ วก็อย่ามาเบียดเบียนกัน อยูด่ ้ วยกันอย่างสงบนะ
แก้ วใบนี ้ก็เหมือนกับความเจ็บป่ วยที่มนั เกิดขึ ้นกับเราใช่ไหม
ค่ะ
ที่เราขอจํากัดมันไว้
เหมือนกับเราเจออะไรมาเยอะ ต่อจากนี ้ไปชีวิตที่เหลือของเราขอแค่แก้ วใบนี ้พอนะ
เหมือนกับว่าที่ผา่ นมาชีวิตเรานี ้เจออะไรมาเยอะ
เจอเยอะ แล้ วมันทําให้ ท้อ
ลองเล่าให้ เพื่อนๆ ในห้ องนี ้ฟั งสักนิดได้ ไหมครับว่าเจอมาเยอะนี่มนั เป็ นยังไงบ้ าง
ส่วนใหญ่อาจจะเป็ น ถ้ าเราป่ วยแล้ วเรามีทนุ เรามีเงินพอที่จะจับจ่ายใช้ สอยบ้ างก็ถือว่าดี แต่นี่
เราเหมือนถ้ าเราทําเราได้ กิน ถ้ าเราไม่ทําถ้ าเราหยุดเราก็เริ่ มขาดแคลน สมมติวา่ เราป่ วยมาแล้ ว
ไม่มีเงินสํารอง มันก็ขดั สน หนูมีลกู คนนึง แต่วา่ น้ องทิ ้งไว้ อีกสามคน กลายเป็ น สี่คน เครี ยดกับ
การที่เราเคยทํางานแล้ วเราไม่ได้ ทํา การที่เราเคยมีรายได้ แล้ วเราไม่ได้ การที่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายของลูกของอะไรเนี่ย รู้สกึ ตัวเองเป็ นภาระ ไม่น่าอยู่ ไม่อยากอยู่
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในชีวิตนี่ก็สําคัญ
สําคัญมากค่ะ แต่น้องเขายังโชคดีกว่าตรงที่พอ่ มีพี่ช่วย แต่เรานี่ต้องดิ ้นรน เราทํางานเงินเดือน
ชนเดือน ดูมีความสุข แต่วนั นึงเราป่ วย เราทํางานไม่ได้ ป่ วยเราไม่ได้ ป่วยเหมือนชาวบ้ าน
ทํางานวุฒิศกั ดิ์ สภาพเป็ นแบบนี ้จะทําวุฒิศกั ดิไ์ ด้ ไหมค่ะ ก็ต้องออก เหมือนตัวเลือกเราน้ อยลง
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พอตัวเลือกเราน้ อยลงแล้ วสิง่ ที่ทําก็คือ ไปเรี ยนนวดวัดโพธิ์ พอได้ ทํางานมานิดนึงมันรู้สกึ สายตา
มันสายตามันแบบว่า การนวดคือมันต้ องสัมผัส แต่ถ้าเขามองสภาพ มันมีความรู้สกึ ว่าเราไม่
มัน่ ใจ คล้ ายๆ เรามีครูดี ฝี มือเราก็โอเค แต่วา่ เราไม่มนั่ ใจ กับสายตาของลูกค้ า กลับกลายเป็ นว่า
เขารังเกียจเรารึป่าว ไปนวดเฉพาะหน้ าที่มีฝรั่งมาเที่ยว พอหมดหน้ า เราก็ร้ ูสกึ ท้ อแท้ เพราะเรา
เรี ยนมาแล้ วเราไม่ได้ ใช้ เลยมาขับวินมอเตอร์ ไซด์ ช่วงที่ไม่มีนวด แต่ที่ได้ ไปนวดเพราะอาที่ร้ ูจกั
เจ้ าของร้ านนวด เขาฝากให้ แต่เจ้ าของเขาก็ให้ ทําแต่เขามองแบบสภาพ จะทําได้ เหรอ คือเขาให้
ทําเพราะความเกรงใจคนที่มาฝาก ดูร้ ูวา่ เราป่ วย เขาเลยบอกว่าไม่ให้ นะค่านู่นนี่นนั่ เราท้ อ ยัง
ไม่ได้ ทดสอบเราเลยกับสิง่ ที่เราเรี ยนมา แต่ตดั สินใจจากรูปลักษณ์ที่เราแย่ๆ
ไอ้ ที่เราท้ อเพราะเราถูกคนอื่นเขาตัดสิน
ใช่คะ่
แต่ถามว่าเขาปฏิบตั กิ บั เราเท่าคนอื่นไหม
ไม่คะ่
เรื่ องเงินก็ไม่เข้ า
สมมติมีลกู ค้ ามานวดหน้ า แต่ไม่ให้ ให้ ไปนวดเท้ าอะไรงี ้ ราคามันก็แตกต่าง ความรู้สกึ มันก็เลย
ไม่มนั่ ใจกับตัวเอง ก็เลยซื ้อเสื ้อวิน เพราะพอเราใส่อีโม่ง ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็ นอะไร เขาเห็น
แต่ลกู กะตาเรา กับคําพูดของเราว่าไปไหนค่ะ ลงไหนค่ะ แค่นนั ้ คือเขาไม่สามารถเลยว่าเราเป็ น
อะไร ทังๆ
้ ที่แผลเราเต็มตัว ถอดเสื ้อมานี่มีแต่คราบเลือด ขับวินมาสามารถปกติ เหมือนเราไม่มี
ตัวเลือก เพราะค่าใช้ จ่ายมันเยอะมากไหนจะลูกจะอะไรหลายๆ อย่าง
คล้ ายๆ กับว่าเราจะเป็ นเสาหลักของบ้ านก็ต้องหาเงินเข้ าบ้ าน ก็ต้องดิ ้นรน เพราะเราเป็ นเสา
หลัก เราต้ องหาเงินอ่ะ อะไรก็ตามที่มนั ได้ เงินก็เอาอ่ะ
ใช่คะ่ คือน้ องก็ไม่มีความรับผิดชอบ อาจจะเป็ นผู้ชายมีเมียไปทัว่ แต่กบั น้ องชายอีกคนนึง
เหมือนเราจะพึง่ ได้ แต่เราก็พงึ่ ไม่ได้ เหมือนเขาเลี ้ยงของเขามา อายุห่างกับเราก็ประมานรอบนึง
ได้ ฝากความหวังไว้ กบั เขาคือดูแลพ่อดูแลแม่ดแู ลหลาน แต่กลับกลายเป็ นว่าไม่ได้ เขาเป็ น
โรคหัวใจ มันก็หมดหวัง (ร้ องไห้ ) บางทีหนูอยากตายนะ แต่วา่ ห่วง คําเดียว ห่วงพ่อห่วงแม่ ลูก
อีก หนูทนทํา น้ องก็ป่วย
คือถ้ าเราทิ ้งปั ญหาตรงนี ้แล้ วเราไปสบาย เราตัดช่องน้ อยแต่พอตัวได้ เราไปแล้ วอ่ะ
ใช่
ถ้ าเราเห็นแก่ตวั เราคงไปแล้ ว
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ตอนนี ้เราไม่ห่วงอะไรละ เราไม่ฟมเฟื
ุ่ อยอะไร ก็คือตอนนี ้พูดคนเดียวนึกคนเดียวขอเวลาสัก
นิดนึงว่า เรายังมีกําลังที่จะทําอย่าพึง่ เป็ นอะไรตอนนี ้ แต่วา่ เป็ นก็ขอแบบว่าเป็ นไปเลย ไม่ต้อง
แบบให้ ใครต้ องมาคอยดูแลเรา แล้ ก็ขออีกว่าไม่ขออยูน่ านขออยูส่ กั 50 พอคือขอแค่วา่ ลูกโต
พอที่จะดูแลตัวเองได้ อยากจะรับได้ เท่าที่รับได้ ไม่อยากฝื น พอฝื นเราก็เครี ยด
แต่หวั ใจผู้หญิงคนนี ้มันทรหดมากเลยเนาะ
บางทีขี่วินเนี่ยถอดเสื ้อผ้ าเนี่ยเลือดติดเต็มเสื ้อเต็มกางเกง แล้ วเวลาเราใส่หมวก ที่หวั เราก็มีแต่
แบบนํ ้าเหลือง พอเราเดินใกล้ ๆ ใครเราก็กลัวเขารังเกียจ เพราะกลัวเขาคิดว่าเราเป็ นอะไรเวลา
อยูใ่ กล้ ๆ ไปคุยกับวินด้ วยกัน มันก็มีเลือดซึม เขาไม่ร้ ูหรอก เราใส่โม่งเห็นแต่ลกู กะตา
ทังๆ
้ ที่ป่วยก็ยงั ต้ องหาเงินอ่ะมันต้ องทํางานอ่ะ โคตรทรหด มันนอนเฉยๆ ไม่ได้
ไม่ได้ คะ่ เครี ยด หูนอนไม่หลับ แทบไม่มีเวลานอนเลย คือเวลานอนบางทีแม่ก็จะบ่นไม่มีเวลา
้ ไม่ได้ เพราะเช้ ามาค่าใช้ จ่ายลูกๆ ก็อย่างน้ อยๆ
เวลาเข้ าบ้ านก็สี่ท่มุ ตื่นตีสาม ตื่นสายกว่านันก็
สองร้ อย
พอมองย้ อนกลับไปในชีวิตเคยคิดน้ อยเนื ้อตํ่าใจในชีวิตของตัวเองบ้ างไหมที่เป็ นแบบนี ้
ก็น้อยใจ บางทีกบั แม่ตวั เองด้ วย แทนที่จะปล่อยให้ น้องชายกับน้ องสะใภ้ ดแู ลตัวเอง แต่กลับ
กลายเป็ นว่าทําไมพยายามคอยแต่จะอุ้มชูน้อง
ทังๆ
้ ที่เขาผลักภาระมาที่เรา แต่ก็น้อยว่าทําไมแม่จะเข้ าข้ างน้ อง
ใช่ อย่างน้ องทํางานรับเหมาเฟอร์ นิเจอร์ แม่ก็หาเงินให้ สุดท้ ายกลายเป็ นดอกลอย ภาระก็มาตก
อยูท่ ี่เรา เราเป็ นคนส่ง เลยมีความรู้สกึ ว่าเราก็ป่วย ทําไมแม่ไม่เห็นใจเราบ้ าง ถามว่าแม่ทกุ คนรัก
ลูก แต่ก็น้อยใจที่แบบว่า ทําไมแม่ไม่เห็นใจเราบ้ าง ทําไมต้ องไปสรรหาเงินที่ต้องมาลําบากเรา
เงินเขาให้ แต่น้องแต่กบั เราไม่เคยอ่ะ ช่วยค่าของ ช่วยค่ากับข้ าวก็ไม่มี เหมือนเราอยูต่ วั คนเดียว
น้ องแข็งแรง แต่เราป่ วย ทุกวันนี ้ก็แทบจะไม่ได้ คยุ อะไรกับเขาแต่ก็อยูด่ ้ วยกัน
ความภาคภูมิใจมีอะไรบ้ างเล่ าให้ เพื่อนๆ ได้ ฟัง นิ โรธ กับ มรรค
ตังแต่
้ เมื่อคืนแล้ วแทบจะไม่คอ่ ยมีคะ่ คือ จะเป็ นคนฉลาดก็ไม่ฉลาด จะโง่ทีเดียวก็ไม่ใช่ เดินทาง
สายกลาง ทําตัวเหมือนเป็ ดอ่ะคะ อยูบ่ นบกก็ได้ ว่ายนํ ้าก็ได้ แต่เดินขี ้เหร่ ถ้ าถามว่าภูมิใจอะไร
แทบจะไม่มีเลย แต่ถ้าถามว่าตัวเองเกิดมาค่อนข้ างมีประโยชน์ มีประโยชน์กบั คนอื่นเพราะว่า
อาจจะช่วยเหลือครอบครัว เกิดมาค่อนข้ างจะใช้ แรงงานคุ้ม แต่ภมู ิใจมัย้ เราก็ยงั มองไม่เห็น
ความภูมิใจ
ครอบครัวใช้ เราทําอะที่บอกว่าใช้ ประโยชน์ค้ มุ
คือส่วนใหญ่เราเป็ นคนทําหมดทุกอย่างทังงานบ้
้
านงานนอกงานใน ถามว่าเขาใช้ เราไหม ก็เปล่า
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เขาไม่ได้ อยากให้ เราทําขนาดนัน้ คือขนาดตอนเป็ นตุม่ เป็ นอะไร บางทีเราก็ต้องทํา ถามว่าขึ ้น
ไหมมันก็ขึ ้น แต่ก็ทํา ก็ทําแบบขึ ้นๆ แต่เราไม่ได้ ใส่ใจตรงนี ้หรอกคือย่างน้ อยเรามีความสุขที่เราได้
ทําแต่ถามว่าภูมิใจไหมไม่ภมู ิใจเกิดมาครึ่งชีวิตแล้ วยังไม่ภมู ิใจอาจจะทังชี
้ วิตก็ได้
คิดว่าตัวเองเป็ นคนที่ทําอะไรแล้ วทําได้ ไม่ดี
ไม่ดีคะ่ ก็เลยไม่มีความภาคภูมิใจ ถ้ าเราภาคภูมิใจนี่คือเราสามารถเลี ้ยงพ่อเลี ้ยงแม่ได้ นี่เราต้ อง
ใช้ แต่คําว่าอดทนกับลําบาก
ถ้ าถึงความภาคภูมิใจมันคงจะเป็ นอะไรใหญ่ๆ เหมือนกันนะ
ใช่คะ่ คือมันยังไม่มีอะไรเลยที่เรามองเห็นว่ามันภาคภูมิใจ
มันอาจจะเป็ นรางวัล เป็ นผลงานที่พอหันกลับไปมองเห็นเป็ นเสาวรี ย์สําหรับเรา
ใช่
บางทีมนั ทําให้ เรานึกภาพไม่ออกเนาะว่าความภาคภูมิใจคืออะไรเพราะมันภาพว่าความ
ภาคภูมิใจมันต้ องใหญ่ๆ
ใช่ มันไม่มีอะไรเลย เป็ นรูปธรรมให้ เราเห็นว่ามันมีความภาคภูมิใจ แม้ กระทัง่ ความสําเร็จของตัว
เราเอง เรายังไม่มีเลย
ในชีวิตไม่มีอะไรสําเร็จเลย
ใช่คะ่ ไม่ใช่วา่ เป็ นคนที่ขี ้เกียจเรี ยน เป็ นคนที่ไม่ใช่วา่ จะเรี ยนเก่งก็คือ สมมติเกรด4 แต่เราได้ 2
ตลอดอย่างงี ้ค่ะ
กลางๆ
ขนาดเฉลี่ยแล้ วยังกลางๆ เลย แล้ วมาย้ อนคิดทําเราจบมอหกแล้ วทําไมเราไม่เรี ยนต่อ มันตอบ
้ ที่เราไม่ได้ เป็ นคนขี ้เกียจเรี ยน แต่บางทีก็อาจแบบสภาวะ
ตัวเองไม่ได้ วา่ ทําไมเราไม่เรี ยนต่อ ทังๆ
ครอบครัว
สภาวะครอบครัวเป็ นยังไงหรอ
ก็อาจจะแบบว่า เราอาจจะเป็ นคนที่สามารถช่วยเหลือ รายได้ ประมาณนี ้ใช่ไหมค่ะ คล้ ายๆ ว่า
มันก็ต้องมาเป็ นของตัวเอง
คล้ ายๆ ว่าครอบครัว พ่อแม่น้องๆ ยังลําบาก
ตอนนันก็
้ ยงั ลําบากตอนนี ้ก็ยิ่งลําบากค่ะเพราะว่าประชากรมันเพิ่มขึ ้น มันก็เลยไม่มีอะไรน่า
ภูมิใจ
คือถ้ าเกิดเราสามารถทําให้ ครอบครัวนี ้สบายขึ ้นมันถึงจะบอกได้ วา่ เราภูมิใจ
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ถ้ าพูดถึงชีวิตตัวเอง ยิ่งจะโดนมรสุมชีวิตตอนที่เราป่ วยมากกว่า แค่อยากจะแบบว่าตอนนี ้คือมี
กําลังใจเลี ้ยงลูกให้ เติบโต ถามว่าคาดหวังอะไรกับเขาไหม ไม่ได้ คาดหวัง แค่ให้ ร้ ูวา่ เออเขาดูแล
ตัวเองได้
รู้สกึ ผิดกับตัวเองไหมว่าทําไมเราไม่เรี ยนต่อตอนนัน้
รู้สกึ ว่าเสียดาย เสียดายเวลา ที่เราแก้ ไขมันไม่ได้ แล้ ว
คือถ้ าย้ อนเวลากลับไปได้ เราคงกลับไปเรี ยนแหละ
ใช่
จะเรี ยนจบไม่จบไม่ร้ ูแต่วา่ จะเรี ยน
ใช่คะ่ ไม่ต้องถึงกับปั่ นจักรยาน ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ถึงขนาดนัน้
แต่พอนึกมาได้ ก็เสียดาย
เสียดายเวลา
พอได้ ฟังเรื่ องราวแล้ วพวกเรามีอะไรจะบอกให้ เพื่อนไหม
หลังได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมในครั ง้ นีเ้ ป็ นอย่ างไรบ้ าง นิ โรธ กับ มรรค
สามารถที่จะปรับใช้ กบั ตัวเองได้ วา่ ชีวิตเราก็ต้องปลง ปล่อยกับชีวิต ถึงแม้ วา่ เราจะทําไม่ได้ ถึง
ร้ อยเปอร์ เซ็นต์
คะแนนก่อนการทดลอง
25

คะแนนหลังทดลองทันที
6

คะแนนหลังทดลอง 1 สัปดาห์
3
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ให้ ทกุ คนพูดถึงสิง่ ที่ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจในตัวเอง
ความภาคภูมิใจของหนู ตังแต่
้ หนูเป็ นโรคนี ้ หนูภมู ิใจที่ได้ เกิดมาอยูใ่ นครอบครัวของหนู
ครอบครัวที่มีพอ่ มีพี่ชาย พี่สาว ถ้ าหนูไม่เป็ นโรคนี ้ หนูอาจจะไม่ร้ ูก็ได้ วา่ พวกเขารักหนูมาก
ขนาดไหน แต่พอหนูได้ มาเป็ นแบบนี ้ หนูก็คดิ ว่าหนูโชคดีจงั เลยที่เกิดมาอยูใ่ นครอบครัวนี ้
ครอบครัวที่เขารับหนูได้ ทกุ อย่างไม่วา่ หนูจะแบบเน่าเละ หนูจะมีอารมณ์แบบไหน หนูจะใส่
อารมณ์ ทุกอย่างที่หนูเป็ น บางครัง้ คําพูดคําจาหนูจะเป็ นคนที่พดู แรง พูดไปแล้ วไม่คดิ แต่พี่หนู
ไม่เคยโกรธเลย ถึงหนูพดู แรงยังไง ถามเขาว่าโกรธไหม เขาบอกไม่โกรธ เขาบอกคิดแค่วา่ มึงไม่
สบาย คนไม่สบายทุกคนแหละมันก็ต้องหงุดหงิด หนูก็เลยแบบภูมิใจที่แบบในเมื่อหนูเป็ นแบบนี ้
หนูคงไม่มีสงิ่ ที่จะภูมิใจไปมากกว่านี ้แล้ ว เพราะหนูไม่สามารถที่วา่ จะไปทําอะไรใหญ่โตๆ มีการ
งานมีบ้านมีรถ หนูคดิ ว่าหนูภมู ิใจที่หนูได้ เกิดมาอยูใ่ นครอบครัวนี ้ มีพอ่ พี่ มีหลานๆ ที่รักหนู เอา
ใจหนู เอื ้อเฟื อ้ หนูทําทุกสิง่ ทุกอย่างให้ พ่อก็เป็ นพ่อที่ประเสริฐสําหรับหนู แม่หนูเสียไปนานแล้ ว
เมื่อก่อนหนูเคยอิจฉาคนมีแม่เพราะหนูไม่มีแม่ หนูเลยอิจฉา เห็นคนอื่นพูดจาไม่ดีกบั แม่ หนูคดิ
ไปว่ า ณ วันนึงถ้ าคุณไม่มีแม่แล้ วคุณจะรู้สกึ
ณ วันนึงถ้ าไม่มีแม่แล้ วจะรู้สกึ ใจที่พดู ประโยคนี ้ออกไปมันเป็ นยังไง?
ใจหนูตอนนันหนู
้ ยอมรับว่าหนูอิจฉาเขา แต่หนูไม่ได้ ริษยานะแต่หนูอิจฉา ทําไมคุณแบบ เหมือน
ตอนนันหนู
้ ตงคํ
ั ้ าถามว่า ทําไมหนูต้องเป็ นแบบนี ้...ทําไมคุณมีแม่ ทําไมไม่พดู กับเขาดีดี กิริยาที่
คุณแสดงกับแม่คณ
ุ ทําไมไม่ทําให้ มนั ดี ถ้ า ณ วันนึงเขาไปแล้ ว คุณจะรู้วา่ การที่อยูเ่ ดี่ยว ไม่มีแม่
เมื่อก่อนหนูคดิ ว่าไม่มีพอ่ จะดีกว่า เพราะพ่อหนูไปมีครอบครัวใหม่ หนูก็อยูก่ บั พี่ชาย พี่ชายก็ไม่มี
เวลา ต้ องทํางาน หนูไม่ร้ ูจะคลายความรู้สกึ ในใจของหนูยงั ไง ความต้ องการ ความว้ าเหว่อะไร
ของหนูได้ ความเครี ยดความน้ อยใจของหนูได้ ที่ที่หนูไป หนูไปนัง่ ใต้ ต้นไม้ แล้ วมันจะมีนํ ้าไหล
ผ่าน หนูทําได้ แค่นี ้ หนูขี่รถไปนัง่ นัง่ ร้ องไห้ หนูมีความรู้สกึ ว่าหนูจะโล่ง เพราะหนูสามารถพูดไป
แบบไอ้ คําพูดมันไม่มีทางสะท้ อนกลับมาหาหนู หนูคดิ ว่ าความรู้สกึ ของหนูมนั จะไหลไปกับนํ ้า
แล้ วนํ ้ามันไหลไปไหนไม่ร้ ู มันไม่มีวนั ไหลย้ อนกลับมาหาหนูอีก ถ้ าหนูร้ ูสกึ ไม่สบายใจ ไม่พอใจ
หนูเครี ยด หนูจะไปที่แบบมีนํ ้าไหลผ่าน
ฝากความไม่สบายใจไปกับนํ ้า
ใช่คะ่ หนูคดิ ว่ า บางครัง้ คุยกับใครแล้ วเขามีกิริยาตอบโต้ หนู คล้ ายกับคําพูดหนูมนั แรงๆ หนูก็ฃ
จะไม่สบายใจ แล้ วหนูคดิ ว่ า เวลาที่หนูไปคุยกับนํ ้ามันไม่มีกิริยาตอบโต้ หนู
นํ ้ามันจะไม่มีวนั จะเดือดลวกหน้ าเราได้
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ใช่ คือนํ ้ามันไปแล้ วไปลับไม่กลับมาอีก
ถ้ าเกิดว่าเรามีปฏิกิริยาหรื อพูดอะไรบางอย่างไม่ทนั ฉุดคิด มันก็จะมีปฏิกิริยาย้ อนกลับมาทําให้
รู้สกึ ผิด
ใช่ ทุกวันนี ้หนูก็เป็ นแบบนี ้ พอหนูเรี ยนจบ หนูทํางานแล้ วหนูมาอยูอ่ ยุธยา มันจะมีแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาผ่าน หนูต้องมานัง่ แบบ คล้ ายๆ ว่ าหนูมีแค่ พ่ ชี าย พี่สาวเขาก็ไม่ สนใจหนู
หมายถึงไม่ ใช่ ว่าไม่ สนใจนะค่ ะ คือเขามีครอบครัว พอเขามีครอบครัวเขาก็อยูก่ บั ลูกกับ
ครอบครัวเขา หนูก็อยูก่ บั พี่ชายพี่ชายก็มีครอบครัว แต่ครอบครัวพี่ชายเขารักหนู พี่สะใภ้ แล้ วก็
หลาน แล้ วเวลาหนูมีเรื่ องเครี ยดๆ อะไรหนูจะไม่บอกพี่ชาย หนูเหมือนเกรงใจพี่เขา พูดง่ ายๆ
เลยตัง้ แต่ หนูเกิดมาหนูก็เป็ นภาระให้ คนอื่น เพราะว่าร่างกายหนูมนั คงไม่ดีมงั ้
หนูคดิ ว่าตัวเองเป็ นภาระครอบครัวมาตังแต่
้ เกิดหรอ?
ใช่คะ่ หนูเป็ นลูกคนเล็กแล้ วแบบไม่ ได้ เรื่องงานการก็ทําไม่เป็ น อะไรก็ทําไม่เป็ น งานบงงาน
บ้ างคือแม่จะทําให้ หนูหมด
เคยโทษแม่ไหมว่าทําไมแม่ไม่ให้ หนูทําตังแต่
้ วนั นัน?
้
หนูเคยถามแม่วา่ แม่ทําไมแม่ไม่ให้ หนูทํา แม่หนูบอกว่า แค่มงึ ดูแลตัวมึง มึงมีหน้ าที่อะไร หนูก็
บอกหน้ าที่เรี ยนหนังสือ แม่พดู ว่าหน้ าที่เรี ยนหนังสือก็ไปอ่านหนังสือ ไปทําการบ้ าน ไม่ต้องมา
ยุง่ กับแม่ อันนี ้คือหน้ าที่ของแม่
แล้ วรู้สกึ ว่าสิง่ ที่แม่พดู อย่างนันมั
้ นถูกไหม?
้ ก็พดุ ว่า แม่อะไรก็ชอบหวง อะไรก็ให้ แต่อา่ นหนังสือๆ มีความรู้สกึ ว่า โห่...
หนูถาม ณ ตอนนันหนู
น่าเบื่อน่ารํ าคาญ
คิดว่าแม่ได้ ขีดเส้ นอะไรที่เราทําได้ มนั มีอยูไ่ ม่เยอะ มีอะไรทําอีกตังมากมาย
้
ใช่ หนูไม่เคยซักผ้ า หนูไม่เคยตัดเล็บเอง เล็บมือเล็บเท้ าหนูแม้ กระทัง่ วันที่แม่อยูโ่ รงพยาบาล
ก่อนจะเสีย แม่ยงั จะตัดเล็บให้
แม่จะตัดเล็บให้ ทงๆ
ั ้ ที่ก็ป่วย
ใช่คะ่ แม่ก็หนั ไปพูดกับเพื่อถามหามีดตัดเล็บ
รู้สกึ ผิดกับตัวเองไหมว่าตัวเองทําอะไรผิด?
ถามว่าหนูทําอะไรผิดไหม หนูไม่เคยทําอะไรผิดกับแม่นะค่ะ (ร้ องไห้ ) หนูก็แบบมีเถียง เรื่ องแบบ
การบ้ าน เรื่ องอ่านหนังสือ แม่อยากให้ หนูเรี ยนให้ สงู ๆ เรี ยนให้ แม่ พอแม่หนูเสียแล้ วมีแต่คนว่า
หนูวา่ ไม่มีแม่สกั คนมันคงเรี ยนไม่จบหรอก พ่อมันก็ไปมีคนใหม่ มันก็เหมือนหมาตัวนึง หนูก็
พยายามเรี ยนให้ จบ
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กับคําสบประมาทของชาวบ้ านชาวช่องย่านนัน้ ที่เขาสบประมาทเราว่าแม่ก็ไม่อยูแ่ ล้ ว พ่อก็ไป
แล้ ว ตอนนันไงซะเด็
้
กคนนี ้มันไม่รอดหรอก มันเรี ยนไม่สําเร็จหรอก แต่หนูก็พิสจู น์ให้ คนแถวนัน้
เขาเห็นว่าหนูก็ผา่ นมันมาได้
ความน้ อยใจอะไรมันมีกบั หนูเยอะ ความเสียใจ หนูไม่ร้ ูวา่ เรื่ องแบบนี ้ทําไมจะต้ องเกิดแต่กบั หนู
แต่พอพี่ชายเสีย หนูก็ร้ ูวา่ หนูก็มีพี่สาวที่เขารักหนูมาก เขาก็ดแู ลหนูแทนพี่ชายมาตลอด พี่ชาย
เคยดูแลยังไงเขาก็ดแู ลอย่างงัน้ หนูภมู ิใจที่หนูมีพวกเขาค่ะ
มันมีละครชีวิตสองซีกที่เกิดขึ ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ซีกที่หนึง่ คือทยอยสูญเสียไปทีละคนๆ และ
ทังหมดนั
้
นคื
้ อคนที่เรารักทังนั
้ นเลยเราคงรู
้
้ สกึ ว่าทําไมเราโชคร้ ายจังเลย ทําไมสิง่ พวกนี ้ถึงต้ องมา
เกิดกับเรา
หนูคดิ ว่ าหนูเป็ นผู้หญิงที่โชคร้ าย หรืออาภัพ แต่วา่ อย่างน้ อยหนูก็มีพี่ๆ ที่เขารักหนู
เราก็เลยคิดว่าเราเป็ นคนนึงที่อาภัพ
หนูคดิ ว่าหนูป็นคนหนึง่ ในนัน้ อย่ างหนูเป็ นโรคภูมิแพ้ เป็ นโรคตุ่มนํา้ พองใสเนี่ย ถามว่ าหนู
ทําใจได้ ไหม หนูก็ทาํ ใจไม่ ได้ หนูเชื่อว่าทุกคนทําใจไม่ได้
ในวันที่เราโทษตัวเองว่ามีความทุกข์แล้ วเราก็เรี ยกตัวเองว่าผู้หญิงอาภัพ แต่ก็มองเห็นอีกซีกหนึง่
มันก็เห็นว่าเมื่อสิง่ หนึง่ สูญเสียไปมันได้ อีกสิง่ หนึง่ แทนมา
ใช่คะ่ ตอนที่หนูเสียแม่ เหมือนหนูเสียอะไรทุกอย่าง เหมือนโลกนีไ้ ม่ มีอะไร หนูไม่ ร้ ู จะอยู่ไป
เพื่ออะไร สิง่ ที่ตอนนันหนู
้ ร้ ูวา่ มีพี่ชายที่รักหนู
คือมันมีอนั หนึง่ เสียไปแล้ วมีอนั หนึง่ งอกมา
ใช่ หนูก็ไม่ ร้ ูเลยว่ า หนูก็มีพ่ สี าวที่รักหนูนะ แต่เขาก็ไม่เคยมาแสดงให้ หนูร้ ูเลย
เมื่อก่อนไม่เคยบอก ไม่เคยทําให้ เห็น
ไม่เลย
มีแต่ความน้ อยใจที่มาทับถมอยู่
ใช่ หนูน้อยใจหนูเคยพูดกับพี่ชายว่า เหมือนเรามีกนั แค่สองคนเลยเนาะ ทําไมพวกพี่สาวอีก
สองคน เขาไม่สนใจหนูเลย แล้ วหนูคดิ ในใจว่ า คือหนูเป็ นลูกคนเล็กลูกหลงมา ถ้ าไม่มีหนู แม่
อาจจะสนใจพี่หนูมากกว่านี ้อะไรอย่างงี ้ หนูก็คดิ ของหนู แต่ หนูก็ไม่ ร้ ู ว่าหนูคดิ ผิดเนาะ
ตอนนันไม่
้ เห็น เพราะว่าความน้ อยใจของเรามันบดบังทุกอย่าง
้
ชอบหนู หนูก็
ใช่ แล้ วหนูจะปิ ดกัน้ ถ้ าหนูไม่ชอบใครหนูก็จะไม่ชอบ ถ้ าหนูร้ ูสกึ ว่าคนคนนันเขาไม่
จะไม่ชอบเขาหนูก็จะไม่ยงุ่ กับเขา แม้ แต่พดู แม้ แต่คยุ อะไรก็แล้ วแต่หนูก็จะไม่อะไรกับเขาเลย
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เรานึกว่าคนคนนี ้ไม่ดี แต่พอมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มนั เข้ ามากระทบ จริ งๆ สิง่ ที่เราคิดมัน
ไม่ใช่ เราเคยน้ อยใจพ่อเอย พี่เอย แต่สดุ ท้ ายแล้ ว เหตุการณ์ร้ายๆ พวกนันที
้ ่เราเรี ยกว่าผู้หญิง
อาภัพ มันเป็ นสิง่ ที่เราเข้ าใจว่ามันไม่ใช่เลย ก็แปลกเหมือนกันเนาะ เมื่อก่อนก็ไม่คดิ ว่าพี่สาวจะ
รักเราใช่ไหม
ค่ะ หนูก็ไม่คดิ ว่าพี่สาวจะรักหนู ทุกวันนี ้หนูทงรั
ั ้ กเขา ลูกเขาเหมือนเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตหนู หนู
เลี ้ยงของหนูมา ตอนที่หนูกาํ ลังจะตาย หมายความว่ า หนูนอนหมดอาลัยตายอยาก แผล
เต็มตัว หนูช่วยเหลือตัวเองไม่ ได้ เขาก็มาจับมือหนูวา่ น้ า…อย่างพึง่ เป็ นอะไรนะ รอให้ บวช
้ นรู้สกึ ดีแบบบอกไม่ถกู หนูเลยนึกถึงแม่ คน
หนูก่อน น้ า..หนูรักน้ า..นะ ความรู้สกึ หนูตอนนันมั
เป็ นแม่เขาคงรู้สกึ ดีเนาะที่แบบมีลกู ที่รักอะไรอย่างงี ้
คนเป็ นแม่เขาคงรู้สกึ ดีที่ลกู มาเกิดกับเขา แม้ วา่ ลูกคนนันจะมาเกิ
้
ดในเวลาที่ห่างจากพี่คนก่อน
หน้ านันมากก็
้
ตามจริ งป่ ะ
ค่ะ
ถ้ างันการที
้
่คล้ ายๆ กับการอยูก่ บั ความทุกข์ของเรา แล้ วเราก็บอกว่าเราเป็ นผู้หญิงอาภัพ เราเกิด
มาทําให้ คนนู้นคนนี ้เขาลําบากก็เลยไม่แน่ใจว่า สมุทยั การไม่ร้คู วามจริง
เหมือนหนูเกิดมาแล้ วพี่ๆ ก็ต้องออกโรงเรี ยนหมด มันก็มีอะไรหลายๆ อย่างที่ทําให้ หนูต้องคิด
แบบนี ้ค่ะ
คือตอนนันมั
้ นเชื่อเลยว่ามันไม่ได้ คดิ เข้ าข้ างตัวเอง มันคงมีอะไร
ใช่ แต่แม่ก็พดู กับหนูวา่ ตอนหนูเกิดมาพี่ๆ ช่วยกันเลี ้ยงมีแต่คนรักเรา เล่นกับเรา แต่พอหนูโตมา
เริ่ มจําความได้ พี่สาวสองคนคือเขาเข้ ามาทํางานในเมืองหลวงหมดแล้ ว หนูอยูก่ บั พี่ชาย หนูก็
ผูกพันกับเขา หนูก็คดิ ว่าเขาไม่รักหนูเขาหนีหนู
ภาพเด็กๆ มันเลยหายไปหมดเลย มันเลยเหลือแต่วา่ ทุกคนไม่รัก
ใช่ พอพี่สาวกลับบ้ านซื ้อเสื ้อผ้ า ซื ้อทุกอย่างให้ หนูงี ้ มันก็มีคนมาพูดกับหนูวา่ มันก็ซื ้อให้ ไปอย่าง
นันแหละ
้
มันกลับบ้ านมาถ้ าไม่ซื ้อให้ มนั ก็จะโดนพ่อแม่วา่
เราก็เลยเชื่อว่าที่เขาทํา เขาทําเพราะหน้ าที่
ใช่ หนูคดิ ว่ามันเป็ นแค่หน้ าที่
เป็ นแค่หน้ าที่ ไม่ได้ เต็มใจ ไม่ได้ อยากทํา
ใช่
แต่สดุ ท้ ายเวลามันก็พิสจู น์ ให้ เห็นว่ามันใช่แค่หน้ าที่ไหม
ทุกวันนี ้หนูร้ ูหมดแล้ วค่ะว่า เขารักหนู เขาก็บอกกับหนูวา่ หนูอะ่ เป็ นเหมือนลูกเขาคนนึง
เหมือนกับมีลกู คนโตที่แบบขี ้โรคเอาแต่ใจ อะไรอย่างงี ้
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เรามองตัวเองย้ อนกลับไปตาสว่างขึ ้นไหม?
ค่ะ
ยังเรี ยกตัวเองว่าเป็ นผู้หญิงอาภัพอยูห่ รื อเปล่า? นิ โรธ
ไม่คะ่ หนูวา่ หนูเป็ นผู้หญิงโชคดีคนนึงเลยค่ะที่เป็ นโรคนี ้แล้ วมีคนดูแลเอาใจใส่หนู หนูโชคดีกว่า
ทุกๆ คนที่แบบหนูคดิ ว่าหนูโชคดีกว่าหลายๆ คนที่แบบเป็ นโรคนี ้แล้ ว บางคนก็ถกู ทอดทิ ้ง บาง
คนที่แบบแม้ กระทัง่ เงินที่จะมาหาหมอก็ไม่มี ไม่มีใครช่วยเหลือจุลเจือ หนูคดิ ว่าหนูเป็ นคนที่โชค
ดีที่แบบเกิดมาในครอบครัวของหนู ที่หนูเกิดมามีพี่สาวที่แบบให้ ทกุ อย่าง
เพียงแค่ธรรมชาติตงต้
ั ้ นเรามันมักจะไหลลงตํ่าไปก่อน มันมักจะคิดไปเองก่อนเนาะ
สมุทยั มองเห็นทุกข์ที่กอดไว้
ค่ะ
แล้ วสุดท้ ายมันก็จะถูกทําให้ แจ้ ง สิง่ ที่เราบอกว่าสิง่ ที่เราคิดและเข้ าใจนัน่ มันไม่ใช่นะ
ค่ะ
้ าถามกับตัวเองว่าทําไม อย่างที่หนูบอกว่าหนูจําไม และทุก
แล้ วเราก็จะเครี ยด แล้ วเราก็จะตังคํ
ครัง้ ที่เราตังคํ
้ าถามแล้ วเราก็ไม่ได้ คําตอบ
ค่ะ แต่หนูจะได้ คําตอบในแบบของหนู
และคําตอบหนูก็มกั จะเป็ นคําตอบบวกหรื อลบ?
น้ อยครัง้ นะคะที่จะได้ คําตอบบวก แต่บางคําตอบมันลบแต่มนั ก็ทําให้ หนูสบายใจในระดับที่วา่
หนูยงั ไม่ร้ ูคําตอบที่ถกู ต้ อง
แต่มนั มีคําตอบใช่มยผิ
ั ้ ดหรื อถูกไม่ร้ ู แต่มนั มีคําตอบ
มันมีคําตอบให้ คําถามของหนูวา่ ทําไม
แต่มนั ยังไม่เฉลัยนะ
ใช่
แต่มกั จะพบว่าเมื่อเฉลยแล้ วมันผิดใช่มะ
ค่ะ (หัวเราะ)
ตอนนี ้ยังคิดว่าตัวเองเป็ นผู้หญิงอาภัพอยูไ่ หม
ไม่แล้ วค่ะ ตอนนี ้หนูก็อยูอ่ ย่างมีความหวัง ว่าสักวันนึงโรคของหนูจะต้ องหาย โดยที่เป็ นหวังที่ไม่
กระวนกระวาย ไม่ฟมู ฟายกับมัน (นิโรธ ทุกข์ ถูกดับไปแล้ ว เกิดมรรค แบบสัมมาทิฏฐิ)
ทุกคนฟั งแล้ ว มีอะไรจะบอกน้ อง
นิ โรธ+มรรคแบบ สัมมาทิ ฏฐิ
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กรณี ของผู้ป่วยรายนี ม้ ีภาวะของความซึมเศร้ า อยู่ที่อารมณ์ ความรู้ สึก และความคิด แต่
หลักๆ อยู่ที่ความคิดเป็ นความคิดที่มีวงจรอาการทุกข์ คือ ชัง่ สงสัย อยู่ภายใต้ ความน้ อยเนื ้อตํ่าใจใน
ชีวิต ซึง่ พุทธศาสนาจะทํางานกับความทุกข์ใจของคน ซึง่ มีสาเหตุมาจากความคาดหวัง ความไม่ร้ ูตาม
จริ ง ความทุกข์มีอยู่ 2 แบบ ได้ แก่ ทุกข์เวทนา (ทุกข์กาย) และ ทุกข์อริ ยสัจ (ทุกข์ใจ) ซึง่ ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้า
พองใสจะเริ่ มต้ นจากทุกข์เวทนา (ทุกข์กาย) ก่อนจากอาการของโรคที่เป็ น ต่อมาทําให้ เกิดความทุกข์
อริ ยสัจ (ทุกข์ใจ) ตามมา โดยวงจรทุกข์ของผู้ป่วยรายนี ้ คือ เริ่ มจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
แล้ ว เกิ ด ความน้ อ ยน้ อ ยตํ่ า ใจในชี วิ ต คิ ด ว่ า ไม่ มี ใ ครรั ก ไม่ มี ใ ครสนใจ เลยเกิ ด ความสงสัย ในทุก
ปรากฏการณ์รอบตัว จึงพยายามหาคําตอบแต่ก็ไม่หาไม่พบ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เห็น เลยทนกับ
สภาวะที่ไม่มีคําตอบไม่ได้ จึงใส่คําตอบทางความคิดของตัวเองเข้ าไป แต่สดุ ท้ ายคําตอบที่ได้ มนั ผิด ทํา
ให้ เกิดความทุกข์ในในใจ
คะแนนก่อนการทดลอง
20

คะแนนหลังทดลองทันที
4

คะแนนหลังทดลอง 1 สัปดาห์
1
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การสัมภาษณ์ ผ้ ูป่วย หลังเสร็จสิน้ กระบวนการกลุ่ม
เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า หลังจากที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสได้ เข้ าร่วมกลุม่ พัฒนาตนและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยแสดงออกให้ เห็นถึงความทุกข์ที่อยูภ่ ายในใจได้ ถกู ปลดปล่อย
ทําให้ สบายใจขึ ้นและมีกําลังใจเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ก่อนที่ผ้ ปู ่ วยแต่ละคนจะเข้ าร่วมกลุม่ จะมีภาวะของ
ความซึมเศร้ าอาจจะมีลกั ษระมากน้ อยแตกต่างกันไป หลังจากเข้ าร่วมกลุม่ แล้ วทําให้ ความซึมเศร้ า
ลดลง โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะหลังเสร็จสิน้ การทํากิจกรรมกลุ่มทันที
“การได้ มาครัง้ นี ้ทําให้ ได้ มาเรี ยนรู้ ชีวิตแต่ละคน รู้ ความสุข ความทุกข์ของแต่ละคนว่าเป็ น
ยังไง ทําให้ เราแบบมีกําลังใจ ที่จะต้ องสู้ตอ่ ไป เพราะคนอื่นเขาลําบากกว่าเราเขายังสู้เลย แล้ วเราไม่ได้
เป็ นอะไรมากเลยแล้ วทําไมเราจะสู้ไม่ได้ ” (K)
“ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้ กําลังใจ ขอบคุณทุกคนที่มาบอกกล่าวเรื่ องราวของตัวเองให้ พวกเรา
ฟั ง ก็ได้ เก็บไปคิด แล้ วก็นึกในใจว่าต่อไปนีเ้ ราจะทําตัวยังไงให้ ดีขึน้ เราจะต้ องทําสิ่งนัน้ คือ จากการ
ละเลยร่ างกายเราไม่สนใจเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี ้เราก็ได้ หนั มาดูตวั เอง แล้ วก็หนั มาดูเพื่อนซึ่งทําให้ มี
กําลังใจที่ดีขึ ้น แต่พอเรากลับมาดูที่คนอื่น คนอื่นเขาเป็ นมากกว่าเรา จึงทําให้ เราได้ มมุ มองที่ดีว่าเรายัง
ดีกว่าบางคนนะ แล้ วก็ทําให้ ตวั เราพยายามปรับตัวเองให้ ดีขึ ้นแล้ วก็มีกําลังใจให้ เขาทุกคนด้ วย เสร็ จ
แล้ วเราก็มาเจอแต่สงิ่ ดีดี เข้ ามาในชีวิตแล้ วก็ได้ มารับรู้สิ่งดีดี ที่เราได้ พบประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ทกุ คน
มีให้ ทุกกําลังใจมีให้ ที่ดีดีคะ่ ” (L)
“ก็ได้ เรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ นะคะ ก็ได้ ประสบการณ์ ของคนอื่นและก็ได้ เล่าประสบการณ์ ของตัวเอง
เป็ นการดึงตัวเองออกมาว่า เราไม่ได้ มีโลกส่วนตัวอย่างเดียว เรายังมีโลกสังคม และโดยเฉพาะเพื่อนที่
เป็ นตุม่ นํ ้าพองใสเรื อ้ รังเหมือนกัน เราก็เลยเข้ าใจความเป็ นเรา” (M)
“รู้สกึ ได้ ฟังเรื่ องราวที่ไม่เคยได้ คยุ กัน ไม่เคยได้ ร้ ูจกั กัน ว่าชีวิตเราหนักแต่ก็มีคนที่หนักกว่าเรา” (N)
“สามารถที่จะปรับใช้ กบั ตัวเองได้ ว่า ชีวิตเราก็ต้องปลง ปล่อยกับชีวิต ถึงแม้ ว่าเราจะทําไม่ได้ ถึงร้ อย
เปอร์ เซ็นต์” (O)
“รู้ สกึ ขอบคุณที่ทกุ คนมาเล่าชีวิตของตัวเอง เล่าความลําบาก เล่าความอะไรที่มนั อยู่ในใจ รู้ สกึ ดีใจ
ขอบคุณที่ได้ ร้ ู ว่าชีวิตคุณลําบากแค่ไหน คุณต่อสู้กับอะไรมาบ้ าง ทําให้ หนูร้ ู ว่าบางครั ง้ ที่เราเป็ นมัน
อาจจะน้ อยกว่าเขา เขาต่อสู้มามากกว่า ขอบคุณค่ะ” (P)
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ระยะติดตาม 1 สัปดาห์ หลัง หลังเสร็จสิน้ การทํากลุ่ม
“หลังจากเข้ าร่วมกิจกรรม รู้สกึ ผ่อนคลายเป็ นอย่างมากเพราะมีคนที่เป็ นโรคเดียวกับเรา เข้ าใจโรคที่
เราเป็ น พูดคุยกันรู้เรื่ อง รับรู้ถงึ ปั ญหาของเพื่อนว่า เมื่อเราฟั งความทุกข์ของเพื่อนแล้ วความทุกข์ของเรา
ดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับความทุกข์ ของเพื่อนๆ ตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมกิจกรรมรู้ สึกสนุกดีนะคะ ได้ ฟัง
ชีวประวัติของแต่ละคน ได้ ร้ ู การดํารงชีวิตแต่ละคนเป็ นอย่างไรบ้ าง ได้ มิตรภาพใหม่ ได้ เพื่อนเพิ่มขึ ้นอีก
ห้ าคน ทําให้ เราได้ เพื่อนใหม่ๆ ค่ะ” (K)
“ตอนนี ร้ ้ ู สึกสบายใจขึน้ ค่ะ หลังจากเข้ าร่ วมกิจกรรมแล้ วทําให้ ร้ ู สึกว่าทําอะไรได้ มากขึน้ รู้ สึกว่า
สุขภาพดีขึ ้นด้ วย” (L)
“ก็ได้ แลกเปลี่ยน ได้ ความรู้ จากคนอื่นๆ แล้ วเพื่อนๆ ก็ช่วยปรับความคิดในทางลบให้ ดีขึน้ เหมือน
เป็ นกระจกสะท้ อนให้ เราด้ วยค่ะ อาจารย์ก็ได้ นําเข้ าสู่เบื ้องลึกของปั ญหาทางจิตใจที่เราเป็ นด้ วย ด้ าน
จิตใจเราก็เข้ มแข็งขึ ้น เมื่อก่อนฟุ้งซ่าน แต่พอเราได้ มาร่ วมกิจกรรม ได้ ประสบการณ์จากเพื่อนๆ ทําให้
ุ าน” (M)
ควบคุมตัวเองได้ สว่ นหนึง่ ไม่ฟ้ งซ่
“รู้สกึ ว่าเจอใครหลายคนรู้ สกึ สบายใจขึ ้น เราไม่ได้ เป็ นโรคนี ้คนเดียว มันรู้ สกึ สบายใจ ดีขึ ้น ทําใจได้
เยอะ” (N)
“รู้สกึ ว่าเรามีกําลังใจมากขึ ้น เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะดูแค่ตวั เราคนเดียว คือเราไม่ได้ มองถึงคน
อื่นเลยว่าคนอื่นเป็ นยังไงบ้ าง คือเหมือนเรามองที่ตวั เราคนเดียวว่าเราเจ็บว่าเราทรมาน เหมือนว่าเรามี
กําลังใจที่จะอยู่ที่จะต่อสู้กบั มันมากขึ ้น ความรู้สกึ ตอนแรกบางทีเรื่ องส่วนตัวเราไม่ค่อยอยากให้ ใครได้ ร้ ู
แต่พอเวลาต่างคนต่างแชร์ ประสบการณ์หรื ออว่าอะไรมันทําให้ ประสบการณ์ของคนอื่นมาใช้ ในชีวิตของ
เราได้ คะ่ มันเป็ นกําลังให้ เราได้ คะ่ ” (O)
“หนูร้ ู สึกว่าตัวเองถึงเป็ นโรคนี ้ ก็ยงั ดีกว่าคนหลายๆ แล้ วอีกอย่างหนึ่งคนที่เขาเป็ นเยอะกว่าเราก็มี
เยอะคนที่เขาเป็ นแผลลึกอะไรประมาณนี ้ ก็เลยทําให้ ร้ ู สึกดีขึ ้นนะจิตใจดีขึน้ หมายถึงแบบอย่างน้ อยก็
เป็ นเยอะกว่าเรา เราก็แบบเป็ นน้ อยแล้ วเราก็สามารถสู้ได้ สู้ได้ ในที่นีห้ มายถึงไม่อายเหมือนลดความ
อาย ซึง่ ตอนแรกก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมก็คือตอนนันก็
้ อาย แบบคิดเหมือนกับว่าตัวเองนี่แบบต้ องปกติ แต่
พอมาตอนนี ้รู้สกึ ดีขึ ้นว่าอย่างน้ อยคนที่เขาเป็ นมากและผลข้ างเคียงที่ออกมาตามมือตามแขนอะไรของ
เขาเป็ นมากเหมือนเป็ นรอยทิ ้งรอยไว้ มากกว่าเรายังไม่อายเลย หนูก็กล้ าขึน้ สบายใจที่ได้ เจอคนเป็ น
เหมือนเรา” (P)
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจยั
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ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจโปแกรมกลุ่มพัฒนาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
1. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
3. อาจารย์ ดร.จีระสุข สุขสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจโปแกรมการปรั บพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์
อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ
อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้ งสว่าง
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ภาคผนวก จ
โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
โปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
3 ชัว่ โมง

กิจกรรมที่ 1 เริ่ มต้ น
รู้จกั กัน
(Introduction)

วิธีการ

กระบวนการที่ใช้

1. เพื่อเตรี ยมสมาชิก 1. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกได้ เริ่มทําความรู้จกั ซึง่ ใช้ ทกั ษะ Facilitate
disclosure และ
กันและกันพบปะพูดคุยและสนทนากัน
ให้ พร้ อมในการเริ่ ม
พร้ อมกับตกลงกติกาเงื่อนไขโดยให้ สมาชิก Tuning in
กลุม่
ได้ เล่าเรื่ องราวของตน ผู้นําจะเอื ้อให้
2. เพื่อสร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นมิตร เพื่อให้ สมาชิกทุกคน
สัมพันธภาพเปิ ด
สบายใจที่จะทําความรู้จกั กันให้ มากขึ ้น
โอกาสให้ สมาชิกได้
รู้จกั คุ้นเคยกันมากขึ ้น 2. ผู้นํากลุม่ มีกิจกรรมให้ สมาชิกกลุม่ ได้
ร่วมกันทํา โดยให้ สมาชิกกลุม่ จับคู่กนั และ
3. เพื่อพัฒนา
ตังคํ
้ าถาม 3 ข้ อ เพื่อถามคูส่ นทนา ตาม
บรรยากาศของความ
อัธยาศัย เป็ นคําถามอะไรก็ได้ ที่อยากรู้ จกั
ไว้ วางใจและ
คูข่ องตัวเอง เพื่อทําความรู้จกั คูส่ นทนา
ความรู้สกึ มีสว่ นร่วม
ของตัวเอง แต่ต้องเป็ นคําถามที่ไม่ละเมิด
สิทธิสว่ นบุคคล
3. หลังจากที่สมาชิกแต่ละคูไ่ ด้ สนทนากัน
แล้ ว ให้ สมาชิกทุกคนกลับมานัง่ เป็ นวงอีก
ครัง้ แล้ วให้ แต่ละคู่มาเล่าให้ ฟังว่า ได้
สนทนาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร ถามคําถาม
เกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง และเล่าให้ สมาชิก
คนอื่นๆ ได้ ฟัง

ผลที่เกิดขึน้

หลักธรรม

- ผู้ป่วยได้ ทําความ
รู้จกั กันเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอ่
กัน

-
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อลดความซึมเศร้ า (ต่ อ)
ระยะเวลา
3 ชัว่ โมง

กิจกรรม
Session2
สัญลักษณ์ของฉัน
(symbol of me)

เป้าหมาย

วิธีการ

1. เพื่อให้ สมาชิกได้ มี 1. ผู้นํากลุม่ สนทนาและเชิญชวนให้ สมาชิกได้
โอกาสสํารวจ
ให้ เวลากับตนเอง เพื่อสํารวจตนเองว่ามี
ตนเองและมองเห็น สัญลักษณ์ใดสามารถแทนประสบการณ์
ของเราได้ ดีที่สดุ
เหตุปัจจัยแห่งการ
2. ผู้นํากลุม่ แจกกระดาษให้ สมาชิกและให้
มีปัจจุบนั
สมาชิกวาดภาพของสิ่งนันลงไปในกระดาษ
้
2. เพื่อให้ สมาชิกกล้ า
และอภิปรายถึงสัญลักษณ์ที่วาดขึ ้นว่าตรง
ที่จะเปิ ดเผยตนเอง
กับตนเองอย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในกลุม่ โดยผ่าน
ซึง่ กันและกัน
สัญลักษณ์แทนตน
3. ผู้นํากลุม่ และสมาชิกร่ วมกันสรุปสิง่ ที่ได้ รับ

กระบวนการที่ใช้
ใช้ ทกั ษะ Facilitate disclosure
Facilitate interaction และ
Tuning in

ผลที่เกิดขึน้

หลักธรรม

- ผู้ป่วยได้ เล่า
ทุกข์ สมุทยั
ลักษณะของตัวเอง
ให้ สมาชิกได้ ฟัง
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อลดความซึมเศร้ า(ต่ อ)
ระยะเวลา
6 ชัว่ โมง

กิจกรรม
Session 3-4 ความ
ทุกข์ในใจฉัน
(disease in my
mind)

เป้าหมาย

วิธีการ

1. เพื่อให้ สมาชิก
1. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกได้ นกึ ถึงเรื่ องราวต่างๆ
ของความทุกข์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตัวเอง
สํารวจสิง่ ค้ างคาใจ
เหตุการณ์สําคัญ 2. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกได้ เลือกความทุกข์ที่
ปรากฏชัดที่สดุ ในใจ ที่ทําให้ สมาชิกมีความ
เพื่อเข้ าใจและ
หวัน่ ไหวในใจมากที่สดุ
ยอมรับ
2. เพื่อให้ สมาชิกได้ 3. ผู้นํากลุม่ แจกกระดาษเปล่าคนละ 1 แผ่น
แล้ วให้ สมาชิกกลุม่ ได้ เขียนระบายความทุกข์
ระบายความในใจ
ใส่ลงไปในกระดาษ แล้ วให้ สมาชิกได้ เล่าให้
หรื อสิง่ ที่อดั อันใน
้
สมาชิกคนอื่นๆ ได้ ฟัง
ใจ
3. เพื่อให้ สมาชิกได้
ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
การแก้ ไขร่วมกัน

กระบวนการที่ใช้
ใช้ ทกั ษะ Facilitatedisclosure
Facilitate interaction และ
Tuning in

ผลที่เกิดขึน้

หลักธรรม

- ผู้ป่วยได้ เล่า
ทุกข์ สมุทยั
เกี่ยวกับชีวิตตนเอง นิโรธ
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อลดความซึมเศร้ า (ต่ อ)
ระยะเวลา
6 ชัว่ โมง

กิจกรรม
Session 5-6 ความ
ภาคภูมิใจของฉัน

เป้าหมาย

วิธีการ

1. เพื่อให้ สมาชิกได้ 1. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกได้ นกึ ถึงสิง่ ที่ดีและรู้สกึ
ภาคภูมิใจที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตัวเอง
นึกถึงแต่สงิ่ ที่ดีดี
อย่างอื่นที่มีในชีวิต 2. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกได้ เล่าถึงสิง่ ที่ตนเอง
รู้สกึ ภาคภูมิใจให้ สมาชิกได้ ฟัง
2. เพื่อให้ สมาชิก
3. ผู้นํากลุม่ ให้ เพื่อนสมาชิกได้ บอกกล่าวและ
เปลี่ยนความคิด
แสดงความคิดถึงความภาคภูมิใจที่เพื่อน
จากสิง่ ที่ไม่ดีมอง
ได้ เล่าให้ ฟัง
หาสิ่งที่ดี

กระบวนการที่ใช้
ใช้ ทกั ษะ Facilitatedisclosure
Facilitate –
interaction
Facilitate growth
และ Tuning in

ผลที่เกิดขึน้
- ผู้ป่วยมีกําลังใจ
เมื่อนึกถึงความ
ภาคภูมิใจ

หลักธรรม
นิโรธ มรรค
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1. โปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเพื่อลดความซึมเศร้ า(ต่ อ)
ระยะเวลา
3 ชัว่ โมง

กิจกรรม
Session 7 ให้ และ
รับ (giving and
receiving)

เป้าหมาย

วิธีการ

1. เพื่อสร้ าง
1. ผู้นํากลุม่ ต้ อนรับด้ วยท่าทีที่อบอุน่ แจ้ งให้
สมาชิกได้ ทราบและเห็นถึงคุณค่าของช่วงเวลา
บรรยากาศกลุม่ ที่
สุดท้ ายที่จะได้ อยูร่ ่วมกันเป็ นกลุม่
อบอุน่ ยอมรับซึง่
2. ผู้นํากลุม่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ เล่าและ
กันและกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คามรู้สกึ กับสิ่งที่ได้ รับจาก
2. เพื่อให้ สมาชิกกลุม่
การเข้ ากลุม่ เรื่ องราวต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกใน
ได้ รับกําลังใจ
กลุม่
3. เพื่อให้ สมาชิกได้ มี
3. ผู้นํากลุม่ ให้ สมาชิกนัง่ เป็ นวงกลม และให้
การแลกเปลีย่ น
อาสาสมัคร 1 คน เข้ าไปนัง่ ในวง และให้ สมาชิก
เรี ยนรู้ ร่วมกัน
ที่เหลือนัง่ ล้ อมวงไว้ หลังจากนันให้
้ สมาชิกที่นงั่
ล้ อมวงเข้ าไปบอกความรู้สกึ ต่างๆ กับคนที่นงั่ ใน
วงทีละคนจนครบ โดยการบอกเป็ นประโยค
ขอบคุณ ขอโทษ ให้ กําลังใจ กับเพื่อนสมาชิกที่
นัง่ อยูใ่ นวง และเปลี่ยนเพื่อนสมาชิกทุกคนเข้ า
ไปนัง่ อยู่ในในวง แล้ วให้ เพื่อนสมาชิกที่เหลือเข้ า
ไปบอกความรู้สกึ ต่างๆ เช่นเดียวกันจนครบทุก
คน

กระบวนการที่ใช้

ผลที่เกิดขึน้

ใช้ ทกั ษะ Facilitate disclosure
Facilitate –
interaction
Facilitate growth
และ Tuning in

- ผู้ป่วยได้ พลังและ
กําลังใจจากเพื่อน
สมาชิก

หลักธรรม
นิโรธ มรรค

248

249
2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง
เป้าหมาย
กิจกรรม
กระบวนการ
ขันที
้ ่ 1 สร้ างความ
สนใจต่อการดูแล
ตนเอง (30 นาที)

เพื่อให้ รับรู้ถงึ
ความสําคัญของการ
ดูแลตนเอง ด้ าน
- การรับประทาน
อาหาร
- การออกกําลังกาย
- ด้ านจิตใจ
- การพักผ่อน

วิธีการ

ประเมินผล

สมาชิกมีความสนใจและให้
- ทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพอง 1. วิทยากร กล่าวสวัสดีและทักทายสมาชิกทุกคนอีกครัง้ ก่อนที่จะ
ข้ อมูลของการดูแลตนเองด้ าน
เริ่ มดําเนินกิจกรรมในช่วงต่อไป
ใสรับรู้ถงึ ข้ อดี ประโยชน์ที่
จะได้ รับของการดูแลตนเอง 2. หลังจากที่ได้ กล่าวทักทายกับสมาชิกทุกคนพอสมควรแล้ ว วิทยา ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
- ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
เริ่ มเกริ่ นนําและชี ้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในขันต่
้ อไป
ตนเอง
3. วิทยากรให้ ความรู้เรื่ องการดูแลตนเองโดยรวมก่อน โดยเริ่ มจาก
การให้ ความรู้เรื่ องโรคตุม่ นํ ้าพองใส สาเหตุที่เป็ น อาการที่สําคัญ
ของโรค การรักษา และการดูแลเมื่อเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส
4. เมื่อวิทยากรได้ ให้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคตุม่ นํ ้าพองใสแล้ ว
วิทยาจึงเริ่ มชี ้แจงถึงเหตุผลของการที่จะต้ องดูแลตนเอง ว่าการ
ดูแลตนเองเกี่ยวข้ องกับการเป็ นโรคนี ้อย่างไร หลังจากนั ้นวิทยากร
จึงให้ สมาชิกได้ รับรู้ถึงข้ อดี และประโยชน์ของการดูแลตนเองแต่
ละด้ าน ดังนี ้
4.1 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อดีและประโยชน์ของการดูแล
ตนเองด้ านการรับประทานอาหาร
4.2 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อดีและประโยชน์ของการดูแล
ตนเองด้ านการออกกําลังกาย
4.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อดีและประโยชน์ ของการดูแลตนเองด้ าน
จิตใจ
4.4 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อดีและประโยชน์ ของการดูแลตนเองด้ าน
การพักผ่อน
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2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง(ต่ อ)
เป้าหมาย
กิจกรรม
กระบวนการ

ขันที
้ ่ 2 สร้ างความ เพื่อให้ เข้ าใจเกี่ ยวกับ - ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส
เข้ าใจ (30 นาที)
การดูแลตนเอง
พูดถึงการทําความเข้ าใจว่า
ต้ องดู แ ลตนเองอย่ า งไร
ทําไมต้ องมีการดูแลตนเอง
- เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อ
สงสัยในการดูแลตนเอง

วิธีการ

ประเมินผล

5. วิทยากรและสมาชิกทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และสรุปถึงข้ อดีและประโยชน์ของการดูแลตนเอง
1. วิทยากรเกริ่ นนําเกี่ ยวกับการดูแลตนเองอย่างไรจึงจะ ส ม า ชิ ก มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ถูกต้ องเหมาะสม
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเอง
2. หลังจากวิทยากรกล่าวเสร็ จแล้ ว ให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ด้ านต่างๆ
พูดการดูแลตนเองที่ เหมาะสมจะต้ องทําอย่างไร โดย
แบ่งเป็ นการดูแลตนเองด้ านต่างๆ ดังนี ้
2.1 ให้ สมาชิ ก ทุ ก คนพู ด ถึ ง การดู แ ลตนเองด้ านการ
รับประทานอาหารว่าจะต้ องทําอย่างไร โดยให้ พูดทีละ
คน จนครบทั ้งหมด
2.2 ให้ สมาชิกทุกคนพูดถึงการดูแลตนเองด้ านการออก
กํ าลังกายว่าจะต้ องทํ าอย่างไร โดยให้ พูดที ละคน จน
ครบทังหมด
้
2.3 ให้ สมาชิกทุกคนพูดถึงการดูแลตนเองด้ านการดูแล
ตนเองด้ านจิตใจว่าจะต้ องทําอย่างไร โดยให้ พดู ทีละคน
จนครบทังหมด
้
2.4 ให้ สมาชิ ก ทุ ก คนพู ด ถึ ง การดู แ ลตนเองด้ านการ
พักผ่อนว่า จะต้ องทําอย่างไร โดยให้ พดู ทีละคน จนครบ
ทังหมด
้
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2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง(ต่ อ)
กระบวนการ
เป้าหมาย
กิจกรรม

วิธีการ

3. เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแต่ละคนได้ ซกั ถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองทั ้ง 4 ด้ าน
4. วิทยากรและสมาชิกทุกคนร่วมกันสรุปถึงความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเอง
ขันที
้ ่ 3 สร้ างการ เพื่อให้ เกิดการยอมรับ ให้ ผู้ ป่ วยพู ด 1. วิทยากรเกริ่ นนํา โดยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแล
ยอมรับ(30 นาที)
ใ น ก า ร ที่ จ ะ ดู แ ล ถึงประโยชน์ที่จะเกิดจาก ตนเองให้ สมาชิกได้ ฟัง
ตนเอง
การดูแลตนเอง
2. ให้ สมาชิกแต่ละคนได้ พดู ถึงประโยชน์ของการดูแลตนเอง โดยให้
พูดถึงประโยชน์ในการดูแลตนเองด้ านต่างๆ ดังนี ้
2.1 ให้ สมาชิกแต่ละคนพูดถึงประโยชน์ของการดูแลตนเองด้ าน
การรับประทานอาหารสําหรับคนที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส จนครบทุก
คน
2.2 ให้ สมาชิกแต่ละคนพูดถึงประโยชน์ของการดูแลตนเองด้ าน
การออกกําลังกายสําหรับคนที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส จนครบทุกคน
2.3 ให้ สมาชิกแต่ละคนพูดถึงประโยชน์ของการดูแลตนเองด้ าน
การดูแลด้ านจิตใจสําหรับคนที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส จนครบทุกคน
2.4 ให้ สมาชิกแต่ละคนพูดถึงประโยชน์ของการดูแลตนเองด้ าน
การพักผ่อนสําหรับคนที่เป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส จนครบทุกคน
3. วิทยากรและสมาชิกกล่าวสรุปถึงประโยชน์ในดารดูแลตนเองด้ าน
ต่างๆ ร่วมกัน

ประเมินผล

สมาชิกเกิดการยอมรั บ ให้
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ประโยชน์
ของการดู แ ลตนเองด้ าน
ต่างๆ ได้
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2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง(ต่ อ)
เป้าหมาย
กิจกรรม
กระบวนการ
ขัน้ ที่ 4 สร้ างการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจดจํ า - เน้ นยํ า้ บ่อยๆ เกี่ ยวกับ
จดจํ าเปลี่ ย นเจตคติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล ความสํ า คั ญ ในการดู แ ล
(30 นาที)
ตนเอง
ตนเอง
- ทบทวนความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
ตนเอง

วิธีการ

1. วิทยากรทําการทบทวนถึงข้ อมูลของการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสทัง้ 4 ด้ านอีกครัง้
2. วิทยากรจะเน้ นยํ ้าให้ สมาชิกได้ มีการดูแลตนเองทุกช่วงที่
มีโอกาส
3. ให้ สมาชิกทุกคนได้ พูดถึงการดูแลตนเองด้ านต่างๆ อีก
ครัง้
4. วิ ท ยากรสรุ ป ความรู้ ความเข้ า ใจและเน้ น ถึ ง การดูแล
ตนเอง
ขันที
้ ่ 5 การทําตาม เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ วยกระทํ า - ให้ ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส 1. ขั ้นสุดท้ าย วิทยากร แจกแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ชักจูง
ตามการชักจูง
ได้ กระทําการดูแลตนเอง
การดูแลตนเอง โดยวิทยามีข้อมูลของพฤติกรรมการดูแล
(45 นาที)
- ให้ แต่ล ะคนตัง้ เป้าหมาย ตนเองทัง้ 4 ด้ าน และ ทําการแตกพฤติกรรมย่อยๆ ของ
แต่ละด้ านให้ สมาชิกได้ เลือกทําการบันทึกเพื่อให้ มีความ
ของพฤติกรรมที่จะกระทํา
ชั ด เจนของพฤติ ก รรมที่ จ ะทํ า การปรั บ เปลี่ ย น และ
ตังเป
้ ้ าหมาย
2. วิ ทยากรนํ า เทคนิ ค การกํ า กับ ตนเอง(Self-Regulation)
มาใช้ ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ประกอบด้ วย
2.1 การตั ง้ เป้ าหมาย ให้ สมาชิ ก ทํ า การตั ง้ เป้ าหมาย
พฤติกรรมที่จะทําการปรับเปลี่ยน
2.2 สังเกตพฤติกรรม โดยเริ่มจาก 1 สัปดาห์แรกก่อน

ประเมินผล
สมาชิกจดจํ าเกี่ ยวกับการดูแล
ตนเองได้

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
บั น ทึ ก และสั ง เกตพฤติ ก รรม
ตนเอง
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2. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการดูแลตนเอง(ต่ อ)
กระบวนการ
เป้าหมาย
กิจกรรม

วิธีการ

ประเมินผล

2.3 ประเมินตนเอง โดยการประเมินว่าตนเองทํา
พฤติกรรมได้ ตาม เป้าหมายที่ตั ้งไว้ หรื อไม่
2.4 ให้ แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง หลังจากที่ทําพฤติกรรม
ได้ ตามเป้าหมายที่ตงแล้
ั ้ วสมาชิกจะให้ คําชมตนเอง และ
แสดงอาการของโรคที่ดีขึ ้น
3. วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
4. วิทยากรสรุ ปถึงสิง่ ที่สมาชิกจะต้ องกลับไปทําต่อบ้ าน
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังเป็ นปั ญหาที่สําคัญในระดับประเทศ ซึ่งการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคเรื อ้ รังนันนอกจาก
้
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจแล้ ว ยังมีโรคเรื อ้ รังด้ านโรค
ผิวหนังอีกกลุ่มหนึ่งที่ เป็ นปั ญหาสําคัญ ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช่โรคเรื อ้ รังที่รุนแรงอยู่ในอันดับ1 ถึง 5 ของ
ประเทศก็ตาม (ศรี เพ็ญ สวัสดิมงคล. 2559: 11) แต่ก็ยงั พบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ของประชากรที่เจ็บป่ วยด้ วย
โรคผิวหนังเรื อ้ รังรายใหม่ทกุ ปี แม้ ว่าจะเป็ นโรคที่ไม่ทําให้ เสียชีวิตในทันที แต่ถ้าหากการรักษาหรื อการ
ดูแลตนเองไม่ดีก็สามารถทําให้ เสียชีวิตตามมาได้ นอกจากนี ้โรคผิวหนังเรื อ้ รังยังส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวิตในแง่ของภาพลักษณ์ การทํากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างจํากัด การเข้ าสังคม การดูแลตนเอง และทําให้
คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วยลดลงได้ โดยเฉพาะผู้ป่ วยที่ เ ป็ นโรคผิ ว หนัง เรื อ้ รั ง ชนิ ด เพ็ ม ฟิ กัส วัล การิ ส
(Pemphigus Vulgaris) หรื อที่เรี ยกกันว่า โรคตุม่ นํ ้าพองใส
จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า มีผ้ ปู ่ วย
โรคตุม่ นํ ้าพองใสที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก จํานวน 58 ราย และ 47 ราย ตามลําดับ และ
จํานวนผู้ป่วยต้ องนอนพักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในปี พ.ศ.2556-2557 จํานวน 25 ราย และ 28 ราย
ตามลําดับซึง่ พบได้ ทงเพศหญิ
ั้
งและเพศชาย โดยจากสถิติอตั ราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบ
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สถาบันโรคผิวหนัง. 2558) จากสถิติจะเห็น
ได้ ว่ายังคงมีผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพอใสทุกปี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ ว่าจะมีจํานวนที่ไม่มากนัก แต่การ
้ ่องจากเป็ นโรคเรื อ้ รังรักษาไม่หายขาดต้ องควบคุมอาการของโรค
เจ็บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสนันเนื
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการกําเริบผู้ป่วยต้ องใช้ เวลาในการนอนพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน โดยเฉลี่ย
วันนอน 22 วัน และเสียค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยเป็ นจํานวนมาก ในปี พ.ศ.2556 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 31,616.66
บาทต่อรายและในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย46479.28 บาทต่อราย (ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล
สถาบันโรคผิวหนัง. 2555)
กลุม่ โรคตุม่ นํ ้าพองใสมีหลายชนิด แต่ชนิดที่พบบ่อยและมีอาการรุนแรง คือ โรคตุม่ นํ ้าพองใส
ชนิด เพ็มฟิ กัสวัลการิ ส (Pemphigus Vulgaris) เนื่องจาก เป็ นโรคที่เกิดแผลถลอกได้ ทุกส่วนของ
ร่ างกาย ทํ าให้ มีการสูญเสียสารนํ า้ ขาดสารอาหารจากการรั บประทานอาหารได้ น้อยและลําบาก
เนื่องจากเจ็บแผลในปากและลําคอ สูญเสียเกลือแร่ ต่างๆ ออกทางบาดแผล เกิดการติดเชือ้ ได้ ง่าย
ส่งผลให้ เกิดการติดเชื ้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตตามมา พบว่าอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้ อยละ 60-90
ปั จจุบนั สาเหตุการเสียชี วิตส่วนใหญ่เกิ ดจากการติดเชือ้ และผลข้ างเคียงจากการได้ รับสเตียรอยด์
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ร่ วมกับกลุ่มยาต้ านมะเร็ ง และรอยโรคเหล่านี ้มักหายไปโดยไม่เกิดแผลเป็ นตามมาแต่จะเกิดเป็ นรอย
ดํา (postinflammatory hyperpigmentation) ยกเว้ นกรณีรอยโรคที่มีการติดเชื ้อแทรกซ้ อนหรื อแผลลึก
ถึงชันหนั
้ งแท้ (dermis) ทําให้ เกิดแผลเป็ นได้ ดังนันการรั
้
กษาด้ วยวิธีการควบคุมอาการเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
เพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาการดําเนินของโรคให้ ลดลง ซึง่ การพยากรณ์โรคพบว่าไม่ดีในผู้ป่วยที่
สูงอายุที่มีอาการของโรครุ นแรงและได้ รับสเตียรอยด์ขนาดสูงเพื่อควบคุมอาการ การดําเนินของโรคใน
ผู้ป่วยแต่ละรายทํานายได้ ยาก ผู้ป่วยบางรายเข้ าสูร่ ะยะอาการสงบของโรค (remission) หลังได้ รับการ
รักษาช่วงหนึ่ง บางรายงานกล่าวว่า ร้ อยละ 40 ผู้ป่วยมีอาการสงบของโรค (remission) และผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใสจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน(ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร
พิศาลบุตร. 2555)
โรคตุ่มนํ ้าพองใส มีอตั ราการเสียชีวิตสูงถึงร้ อยละ 60-90 (ปรี ยา กุลละวณิชย์; และประวิตร
พิศาลบุตร. 2555) นัน้ สาเหตุหลักมาจากการติดเชื ้อในกระแสเลือด เนื่องจากเมื่อตุม่ นํ ้าแตกกลายเป็ น
แผลเปิ ดตามร่ างกายแล้ ว ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเสี่ยงต่อการรับเชื ้อโรคได้ ง่าย นอกจากนี ้สาเหตุที่ทําให้ เกิดการ
ติดเชื ้อได้ ง่ายคือผู้ป่วยได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันเพื่อควบคุมความรุ นแรงของโรค เนื่องจากยากดภูมิทําให้
ภูมิค้ มุ กันในร่างกายอ่อนแอ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อได้ ง่ายขึ ้น จากสถิตปิ ี 2556 และ 2557 อัตราการติดเชื ้อ
เท่ากับ 6 ครัง้ และในปี 2558 พบอัตราการติดเชื ้อ 12 ครัง้ (ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล สถาบันโรค
ผิวหนัง. 2558) และอีกสาเหตุหนึง่ อาจเกิดจากการที่ผ้ ปู ่ วยดูแลตนเองไม่ถกู ต้ องหรื อปฏิบตั ติ ามคําบอก
เล่าและความเชื่อ เช่น การรักษาด้ วยวิธีแผนโบราณที่ไม่สะอาด เช่น การอาบ พอก แช่หรื อพ่นสมุนไพร
เนื่องจากวิธีการเหล่านี ้เป็ นวิธีที่ไม่สะอาดและปราศจากเชื ้อ ทําให้ เชื ้อแบคทีเรี ยเข้ าสู่แผลเกิดการติด
เชื ้อตามมา ผู้ป่วยบางรายมีการกลับเป็ นซํ ้าได้ อาจมีหลายปั จจัย เช่น ระบบภูมิค้ มุ กันมีการทําลาย
ตัวเอง การให้ ยากดภูมิในขนาดที่น้อยไปทําให้ ไม่สามารถควบคุมอาการได้ การรับประทานอาหารไม่
ถูกสุขลักษณะ อาหารแสลงบางชนิด และอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง เช่น การดูแลตนเองไม่ถกู ต้ อง ไม่
มาตรวจตามแพทย์นดั ขาดความรู้ เรื่ องโรค เป็ นต้ น และพบว่าร้ อยละ 40 ผู้ป่วยบางรายเข้ าสู่ระยะที่
อาการของโรคสงบ(remission) เนื่องจากสามารถควบคุมอาการของโรคได้ จากการรักษาด้ วยยากด
ภูมิในขนาดที่เหมาะสม การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ถกู ต้ อง การมาพบแพทย์และมารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง จากลักษณะและอาการของโรคตุม่ นํ ้าพองใส ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ ้นทังทาง
้
ร่ างกายและจิตสังคม หากผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีการดําเนินของโรค จะทําให้ ใช้ เวลาในการดูแลรักษา
เป็ นเวลานาน ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการมีแผลจนกว่าแผลจะหายหรื อดีขึ ้น
และจากการมีสภาพร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ ว่าอาการของโรคจะสงบแล้ วก็ตามผู้ป่วยก็ยงั ต้ อง
มีการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็ นซํ ้า และป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่
อาจเกิดขึ ้นยากยากดภูมิและจากโรคที่เป็ น (ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร พิศาลบุตร. 2555)
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การรักษาพยาบาลโรคตุม่ นํ ้าพองใสนันประกอบด้
้
วย 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรักษาแบบประคับ
ประคอง (Supportive treatment) เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การเจาะตุม่ นํ ้า การประคบ และ
การทํ าความสะอาดแผล ซึ่งในการรั กษาพยาบาลด้ านร่ างกายนี ้ จะต้ องรั กษาควบคู่ไปกับการรั บ
ประทานยาเพื่อควบคุมการดําเนินของโรคไม่ให้ ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นหากไม่สามารถควบคุมอาการ
และการดําเนินของโรคได้ การรักษาพยาบาลด้ านร่ างกายภายนอกก็ต้องใช้ เวลานานขึ ้น และทําให้
ผู้ป่วยทุกข์ทรมานยาวนานขึ ้นเช่นเดียวกัน ทําให้ ส่งผลต่อสภาพจิตสังคมอีกด้ วย ผู้ป่วยจึงต้ องได้ รับ
การเยียวยาทางได้ จิตสังคมด้ วย และ 2) การรักษาที่เฉพาะ (Specific treatment) ได้ แก่ การให้ ยากด
ภูมิคือ การได้ รับยาสเตียรอยด์ควบคุมอาการในปริ มาณที่สงู และเป็ นเวลานาน ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อได้
ง่าย เกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง กระดูกผุง่าย ฯลฯ ซึง่ เป็ นผล
จากยาสเตียรอยด์ทงสิ
ั ้ ้น เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ ้นแล้ วเมื่อกลับไปอยูท่ ี่บ้านผู้ป่วยยังจําเป็ นต้ องดูแลตนเอง
อย่างต่อเนื่องที่บ้านไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการทําความสะอาดร่ างกาย การทําแผลในกรณีที่ยงั มีแผลบ้ าง
้ ้ ป่วยเหล่านี ้จะต้ องมีทงความรู
ั้
้ ความเข้ าใจ และการปฏิบตั ิตวั
เล็กน้ อย และการมาตรวจตามนัด ดังนันผู
ที่ถูกต้ องในการดูแลตนเอง การเอาใจใส่ตวั เองเพื่อไม่ให้ อาการของโรคกําเริ บและเป็ นรุ นแรงเพิ่มขึ ้น
(ปรี ยา กุลวณิชย์; และประวิตร พิศาลบุตร. 2555)
จากอาการแสดงของโรคด้ านการมีบาดแผลตามร่ างกาย ส่ง ผลทํ าให้ ผ้ ูป่วยมี ความรู้ สึก
เจ็บปวด ความปวดเป็ นประสบการณ์ของความไม่สบายทังความรู
้
้ สึกและอารมณ์ที่สมั พันธ์ กบั ความ
จริ ง หรื อ มี โ อกาสเกิ ด ความปวด ความปวดเกี่ ย วข้ องกั บ มิ ติ ต่ า งๆ คื อ ด้ านร่ า งกาย (sensory
dimension) ด้ านอารมณ์จิตใจ (affective dimension) ด้ านสติปัญญา (cognitive dimention) และ
ด้ านพฤติกรรม (behavioral dimention) (Petpichetchai W. 2001; อมรพันธ์ ธานีรัตน์. 2548: 1,
ยศพล เหลืองโสมนภา; และศรี สดุ า งามขํา. 2556) ความปวดเป็ นประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อนที่ไม่ใช่เพียง
กลไกการตอบสนองทางด้ านสรี ระเท่านันแต่
้ เป็ นการรับรู้ และการตอบสนองต่อความปวดที่ก่อให้ เกิด
ความทุกข์ทรมาน โดยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยด้ านความคิด ความเชื่อ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้ประสบความปวด นอกจากนี ้ความปวดเป็ นความรู้ สึกและประสบการณ์ ของบุคคลแต่ละคน ที่
แสดงออกถึงความผิดปกติในร่ างกาย ความปวดไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของเนื ้อเยื่อเท่านัน้
แต่ยงั เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ กระบวนการคิดและพฤติกรรมร่ วมด้ วย
(อมรพันธ์ ธานีรัตน์. 2548: 1, ยศพล เหลืองโสมนภา และศรี สดุ า งามขํา. 2556)
บาดแผลที่ เกิ ดจากโรคตุ่มนํ า้ พองใส ถื อว่าเป็ นบาดแผลเรื อ้ รัง ซึ่งหมายถึง บาดแผลที่ ไม่
สามารถหายได้ เองตามระยะเวลาของกระบวนการหายของแผลตามปกติ (Whiteney J.D.. 2005,
HyeJinSuh. 2008) หรื อเป็ นแผลที่หายช้ า ไม่หายหรื อเกิดใหม่ซํ ้าๆ (Wysocki AB.. 2001, ศจีมาศ
อุณหจิรังรักษ์ ; และคณะ. 2555) การหายของแผลที่ช้าลงอาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ เช่น การติด
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เชื อ้ ทําให้ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพิ่มระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ทําให้ เกิด
ปั ญหาทางสังคม (Bates-Jensen,1999; อ้ างใน พรเทพ เต็มรังษี . 2554) และการรักษาแผลที่มีการติด
เชื ้อเป็ นเวลานานมักทําให้ เชื ้อดื ้อยาและยากต่อการรักษา นอกจากนี ้ปั จจัยที่ทําให้ แผลเกิดภาวะเรื อ้ รัง
ได้ แก่ ปลายประสาทชา หลอดเลือดตีบ การติดเชื ้อในกลุ่มดื ้อยา การดูแลรักษาแผล เป็ นต้ น (พรเทพ
เต็มรังษี . 2554; อ้ างอิงจาก Wientjes. 2002) การมีแผลเรื อ้ รังส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ทงั ้
ของผู้ป่วยและผู้ดแู ลและญาติ มีสาเหตุหลายประการ ได้ แก่ ความพร้ อมในการเผชิญกับการดูแลแผล
ความกลัวการตอบสนองของบุคคลรอบข้ างที่มีต่อแผลของผู้ป่วย ซึ่งอาจกลัวว่าบุคคลอื่นจะรังเกียจ
หรื ออาจมองว่าตนเองเป็ นคนที่น่าสงสาร มีภาวะเครี ยด ทังผู
้ ้ ป่วยและผู้ดแู ลอาจกังวลว่าแผลจะไม่หาย
บางครัง้ แผลจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้ กลิ่นที่ไม่พงึ ประสงค์จาก
แผลและการรั่วซึมของสารคัดหลัง่ ที่ซมึ ออกมาจากแผล อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจ
รู้สกึ ว่าตนเองสกปรกเมื่อได้ กลิน่ แผลหรื ออาจกล่าวคําขอโทษบุคคลอื่นที่แผลของตนส่งกลิ่นรบกวน จน
บางครั ง้ ผู้ป่ วยอาจแยกตัว เอง เกิ ด ความวิ ต กกัง วล ความเศร้ า และความพึง พอใจในชี วิ ต ลดลง
(Fowler. 2003, Baharestani. 2004; อ้ างจาก Online. 2011)
ภาวะที่ต้องเผชิญกับผลกระทบดังกล่าวทําให้ ผ้ ูป่วยเกิดความเครี ยด อันเป็ นสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตและร่ างกายที่เป็ นผลจากการปรั บตัวต่อสิ่งกระตุ้น หรื อสิ่งเร้ าต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้ อมที่บีบคัน้ กดดัน หรื อคุกคามทําให้ เกิดความทุกข์ และความไม่สบายใจ (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข. 2543) ในด้ านจิตวิทยานอกจากความเครี ยดจะมีความสัมพันธ์ กบั สุขภาพและ
ความเจ็บป่ วยแล้ ว ภาวะความเจ็บป่ วยยังมีผลต่อความเครี ยดอีกด้ วย เมื่อร่ างกายเกิดการเจ็บป่ วยไม่
ว่าจะเล็กน้ อยหรื อรุ นแรง ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคลนัน้ (อําไพพรรณ พุ่มศรี สวัสดิ์.
2543; 257) ขณะเจ็บป่ วยบุคคลจะรู้ สึกว่าตนเองถูกคุกคาม และจะต้ องสูญเสียความปกติสุขใน
ชีวิตประจําวัน และมักจะคาดหวังในสิ่งที่ไม่ร้ ูไปในทางที่เลวร้ าย ทําให้ บคุ คลวิตกกังวล กลัว โกรธ รู้สกึ
ท้ อแท้ หมดหวัง ซึมเศร้ า ก้ าวร้ าว นอนไม่หลับ หรื อมีอาการของโรคจิต โรคประสาทอาจรุ นแรงถึงขัน้
ฆ่าตัวตายได้ (Anderson, อ้ างใน สุรีย์ กาญจนวงศ์. 2539) โดยทัว่ ไปมักพบว่าในขณะเจ็บป่ วยมโน
ทัศน์ ที่เคยมีต่อตนเองจะเปลี่ยนไปในทางลบเนื่องจากสภาพร่ างกายที่เจ็บป่ วย การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
ใดๆ ก็ตาม เป็ นเครื่ องแสดงถึงการขาดความสมดุลของชีวิต หรื อเป็ นเครื่ องที่บ่งชี ้ว่าชีวิตกําลังอยู่ใน
ภาวะที่เสี่ยงต่ออันตราย และหากการเจ็บป่ วยนันมี
้ ความรุ นแรงมากก็ยิ่งจะก่อให้ เกิดความเครี ยดมาก
(นัชชา เลื่อยไธสง. 2554)
การศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคตุ่มนํ ้าพองใสในประเทศไทย นัน้ พบว่ายังมีการศึกษาวิจยั น้ อย
มาก การศึกษาที่ผ่านมาจะเป็ นการศึกษาเพื่อประเมินผลการรักษาและการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ผล
ของยาที่ใช้ ในการรักษา (โปรดปราน ณ สงขลา และอรยา กว้ างสุขสถิตย์. 2554) และการรายงาน
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อาการของโรคและยาที่จะใช้ ในการรักษาผู้ป่วย (สรรญชัย สมบัติไหมไทย และอลิตา สมบัติไหมไทย.
2555) ซึง่ การดูแลรักษาที่ได้ รับที่ผ่านมา เป็ นเพียงบางส่วนในการควบคุมอาการของโรคเท่านัน้ ซึง่ ยัง
ไม่เห็นถึงการศึกษาที่ลมุ่ ลึกในกลุ่มผู้ป่วยโรคนี ้ ในเรื่ องของการดูแลตนเอง และการรับรู้ ของผู้ป่วยกลุ่ม
นี ้ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อหาแนวทางในการดูแลและพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเหล่านี ้ที่เหมาะสม
จากสภาพปั ญหาและความสําคัญดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจัยตระหนักถึงความสําคัญใน
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส การให้ ความหมาย การรับรู้ตอ่ การเป็ นโรคตุม่ นํ ้าพองใส และ
เงื่อนไขสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วย วิธีการที่จะช่วยในการศึกษาและค้ นหาความรู้
ความจริ งเกี่ยวกับประสบการณ์ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เพื่อให้ เข้ าใจถึงปั ญหาและความต้ องการ
้
กษาถึงเงื่อนไขของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การรับรู้และความรู้สกึ ของผู้ป่วยอย่างลุม่ ลึก รวมทังการศึ
เพื่ อ นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาให้ ผ้ ูป่ วยสามารถดูแ ลตนเองได้ ดี นัน้ จึ ง ได้ นํ า การศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
มุมมองทางจิตของบุคคล ทําให้ ทราบถึงลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อ
นําไปสูก่ ารพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยต่อไป
สําหรับรู ปแบบการวิจยั ที่เหมาะสมในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ การวิจยั แบบผสานวิธี เพราะ
การวิจยั นี ้สามารถสร้ างองค์ความรู้ที่หลากหลายทางด้ านสาธารณสุข วิธีการวิจยั แบบเดียวไม่สามารถ
ตอบคําถามได้ ครบถ้ วน ดังที่ เบิร์จ (Berge. 1998) กล่าวว่า การผสมผสานวิธีการวิจยั ทําให้ ได้ มมุ มอง
ที่หลากหลายตามความเป็ นจริ งที่ดีกว่า (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ . 2555) นอกจากนี ้ ผลที่ได้ สามารถเสริ ม
ต่อกันให้ การตอบคําถามวิจยั มีความชัดเจนมากขึ ้นสามารถนําจุดเด่นของแต่ละวิธีการวิจยั มาแก้ ไขจุด
ด้ อยของกันและกันระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพได้ โดยงานวิจยั นี ้ในระยะแรก
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
ซึง่ เป็ นการศึกษาในมุมมองทางจิตที่จะสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ป่วยมีการรับรู้อย่างไรในการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
นี ้ อะไรที่ทําให้ รับรู้เช่นนันทํ
้ าให้ ได้ ข้อมูลที่ลมุ่ ลึก ได้ ลกั ษณะทางจิตและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ซึง่
การทําความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวนี ้ จะเป็ นองค์ความรู้สําคัญที่จะนําไปสูว่ ิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยการนําข้ อค้ นพบจากระยะแรกมากําหนดโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสทังในมิ
้ ติทางกาย และ จิต โดยไม่ละเลยประเด็นสําคัญและมิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขในชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดํารงไว้ ซึ่ง
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผู้ป่วยเป็ นสําคัญและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ จากโรคและ
การรักษา ป้องกันความรุ นแรงของโรค และการกลับเป็ นซํ ้าจากการที่ผ้ ปู ่ วยอาจมีความพร้ อมในการ
ดูแลตนเองน้ อย และยังไม่สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ยังมี
ความเชื่อที่ผิดๆ ในการดูแลตนเอง มีเจตคติทีไม่ดีตอ่ การเป็ นโรค และขาดความเข้ าใจในข้ อมูลต่างๆ ที่

6
ชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการ และยังไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่จะส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีได้ ด้ วยเหตุนี ้การเข้ าใจผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสอย่าง
ลุ่มลึกจากการศึกษาโดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตรวิสยั จะนําไปสู่การวิธีการพัฒนาที่ตรง
กับปั ญหาของผู้ป่วย ซึง่ เป็ นการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่ม
นํ ้าพองใส และช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความมัน่ ใจและปฏิบตั ิตวั ได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีในการอยูก่ บั โรคนี ้และสังคมได้ ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ระยะที่ 1
1. เพื่ อทํ าความเข้ าใจการให้ ความหมายประสบการณ์ การเจ็ บป่ วยและการดูแลตนเอง
รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ อง ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส
ระยะที่ 2
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขอบเขตการวิจยั ออกเป็ น ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ขอบเขตด้ านเนื ้อหา และขอบเขตด้ าน
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื ้นที่ในการศึกษาทังระยะที
้
่1 และระยะที่ 2 คือ สถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร มูลเหตุสําคัญที่ผ้ วู ิจยั เลือกสถานที่แห่งนี ้ เนื่องจากเป็ นสถาน
บริ การเฉพาะทางด้ านโรคผิวหนัง ที่ให้ บริ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสมีบริ การทังผู
้ ้ ป่วยนอก
และผู้ป่วยในซึ่งเป็ นโรคผิวหนังเรื อ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ จึงมุ่งที่จะควบคุมอาการไม่ให้
เป็ นมากขึ ้น บรรเทาอาการทุกข์ ทรมานจากโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น และให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้ ความเข้ าใจสามารถดูแลตนเองได้ และมีความสุขในการดําเนินชีวิต
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย ผสานวิธี ใ นรู ป แบบขัน้ ตอนเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory
Sequential Mixed Design) เครสเวล และพลาโน (Creswell & Plano. 2011) แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1
เป็ นการศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจการให้ ความหมายจากประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้ วยโรค
้ ่อนไขหรื อบริ บทที่
ตุ่มนํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รวมทังเงื
เกี่ยวข้ องกับการเจ็บป่ วยและการดูแลตนเอง บนแนวคิดปรากฏการณ์นิยมแบบอุตรวิสยั (Transcendental Phenomenology)
ระยะที่ 2
ในระยะที่ 2 เป็ นการนําผลจากการศึกษาหรื อข้ อค้ นพบจากการศึกษาในระยะที่ 1 มาสร้ าง
โปรแกรมเพื่อพัฒนาตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้า
พองใส ตามแนวคิดกลุ่มพัฒนาตนและการให้ คําปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Personal growth
group and Buddist counseling) เพื่อเยียวยาทางจิต และแนวคิดการปรับเปลี่ยนเจตคติตอ่ การดูแล
ตนเอง และแนวคิดการปรับพฤติกรรมปั ญญานิยม (Cognitive Behavior Approach) เพื่อเป็ นการ
เปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาที่จะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส ทําให้ พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็ นไปในทางที่เหมาะสมและดี
เพิ่มขึ ้น และเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ลดความรุ นแรงของโรคไม่กลับเป็ นซํ ้า
ง่าย และมีคณ
ุ ภาพในการดําเนินชีวิตที่ดี
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
การศึก ษาวิจัยในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยผสานวิธี ในรู ปแบบขัน้ ตอนเชิ งสํา รวจ (Exploratory
Sequential Mixed Design) โดยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบอุตร
วิสยั (Transcendental Phenomenology) เป็ นการศึกษาการให้ ความหมายประสบการณ์การเป็ นโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสและประสบการณ์การดูแลตนเอง และระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณในรูปแบบการ
ทดลอง เป็ นการพัฒนาตัวแปรลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพอง
ใส ดังนัน้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะนํามาใช้ ในการศึกษานี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามระยะการวิจยั
ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นผู้ประสบกับเหตุการณ์ หรื อมีประสบการณ์
ตรงในการเจ็ บป่ วยด้ วยโรคตุ่มนํ า้ พองใส ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงทํ าการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักแบบเจาะจง
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(purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้ 1) รับรู้ ว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใส และ
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคตุ่มนํ ้าพองใสตามรหัสโรค L10.0 ตามเกณฑ์การวินิจฉัย ICD-10 2) เป็ นโรค
ตุม่ นํ ้าพองใสตังแต่
้ 3 เดือน ขึ ้นไป (U.S. National Center for Health Statistic. 2015; Online) และ
อยู่ใ นระยะของอาการที่ ส งบแล้ ว และ3) เคยมี อ าการแสดงของโรค ได้ แก่ ตุ่ม นํ า้ แผลถลอกตาม
ร่ างกายร่ วมกับมีผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิเพื่อการยืนยัน เช่น การตรวจชิ ้นเนื ้อ การตรวจเลือด ตาม
Clinical Practice Guideline และ4) ไม่เคยหรื อเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลน้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อปี
และ5) คนที่ประสบความสําเร็ จในการดูแลตนเอง และ6) ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคในระดับเล็กน้ อย คือ
มีรอยโรคน้ อยกว่า 10 % ของพื ้นที่ร่างกายและไม่มีการติดเชื ้อ (ทังนี
้ ้ใช้ การจากแบบประเมินความ
รุ นแรงของโรคตุ่มนํ ้าพองใส) และ7) สามารถให้ ข้อมูลและแสดงถึงความพร้ อมและยินยอมในการให้
ข้ อมูล
2. กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะนํามาทําการเข้ าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย ได้ แก่
1) เป็ นผู้ป่วยที่ยินยอมและสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการ 2) เป็ นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสงบแล้ ว 3) เป็ น
ผู้ป่วยที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลหรื อ ต่างจังหวัดที่ สมัครใจ 4) เป็ นผู้ป่วยที่ อาศัย อยู่กับ
ครอบครัว 5) เป็ นผู้ป่วยทังเพศชายและหญิ
้
ง และ6) มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป

ความสําคัญของการวิจัย
1. เชิ ง ทฤษฎี ได้ เ ชื่ อ มโยงแนวคิด พฤติก รรมการดูแ ลตนเองที่ เ กิ ด จากข้ อ ค้ น พบของผู้มี
ประสบการณ์และแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่
2. เชิงวิชาการได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร ในการทําความเข้ าใจถึงประสบการณ์และ
สภาวะต่า งๆ ในการเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคตุ่ม นํ า้ พองใสได้ กิ จ กรรมในการพัฒ นาลัก ษณะทางจิ ต และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสและเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับนําไปศึกษาต่อยอด
งานวิจยั ต่อไป
3. เชิ ง นโยบายและเชิ ง ปฏิ บัติ ข้ อ มูล และข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ นการกํ า หนด
นโยบายที่เกี่ยวข้ องและกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส ญาติหรื อ
ผู้ใกล้ ชิด รวมทังบุ
้ คลากรทางการแพทย์สามารถนําข้ อมูลและข้ อค้ นพบที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุ งการดูแล
ผู้ป่วยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น

9

นิยามปฏิบตั กิ าร
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การกระทํ าของ
ผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลตนเอง ด้ านการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
ด้ านจิตใจ และการพักผ่อน เพื่ อทํ าให้ ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ให้ อาการของโรคตุ่มนํา้ พองใส
กําเริบและมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น
1.1 ด้ า นการรั บ ประทานอาหาร หมายถึ ง การกระทํ า ของผู้ป่ วยโรคตุ่ม นํ า้ พองใส
เกี่ยวกับ การรับประทานอาหารที่เพิ่มความแข็งแรงของผิวหนัง กระดูก กล้ ามเนื ้อ และหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่กระตุ้นอาการกําเริบของโรคหรื อลดผลข้ างเคียงจากยา
1.2 ด้ านการออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสเกี่ยวกับ
การ เคลื่อนไหวร่างกาย ด้ วยวิธีการต่างๆ หรื อโดยการเกร็ งกล้ ามเนื ้อ และส่วนต่างๆ ของร่างกายในท่า
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและการกําเริบของโรค
1.3 การดูแลตนเองด้ านจิตใจหมายถึง การกระทําของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองด้ านจิตใจเพื่อลดความไม่สบายใจ ความกังวล หรื อเครี ยด โดยการทําสมาธิ สวดมนต์
ปรึกษาคนใกล้ ชิด หรื อไปหากิจกรรมที่ผอ่ นคลายทํา เช่น การฟั งเพลง อ่านหนังสือ เป็ นต้ น
1.4 ด้ านการพักผ่ อน หมายถึง การกระทํ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ า้ พองใสเกี่ ยวกับ การ
พักผ่อนด้ านร่างกาย โดยการนอนหลับทังตอนกลางคื
้
น และตอนกลางวัน หลังจากเลิกงานแล้ ว และใน
วันหยุด
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จาก
การศึกษาแนวคิดของโอเร็ ม (Orem, 1995) และพัฒนาจากงานวิจยั ของ กฤษณา คําลอยแก้ ว. 2554,
สมร พรหมพิทกั ษ์ กุล. 2553 และ อัญศินีย์ นันตะสุคนธ์ . 2555 รวมทังจากข้
้
อค้ นพบของผู้วิจยั จาก
การศึกษาในระยะที่ 1 แบบวัดเป็ นมาตรวัดเชิงประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ปฏิบตั ิเสมอๆ ถึง ไม่เคย
ปฏิบตั ิเลย โดยการประมานค่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสสูง แปลว่า ผู้ตอบ
แบบวัดมีระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าคนที่คนที่มีระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
2. เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรตุ่มนํ ้า
พองใสมีเจตคติต่อการดูแลตนเอง 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรู้ คิดเชิงประเมินค่าว่าการดูแลตนเองเป็ นสิ่งดี
หรื อไม่ดี มีประโยชน์หรื อโทษเพียงใด 2) มีความรู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบเพียงใด
2.1 การรู้ คิดเชิงประเมินค่ า หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รู้ ว่าการต้ องดูแล
ตนเองอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ หรื อโทษกับตนเอง
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2.2 ความรู้ สึกต่ อการดูแลตนเอง หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส มีความรู้ สึก
ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจต่อการดูแลตนเอง
เจตคติต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จาก
การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire, W. J., 1985) ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.
2531 และพัฒนาจากงานวิจยั ของ จิราภรณ์ ชมบุญ. 2555, พัชรี ดวงจันทร์ . 2552 และเลือกมา 2 ด้ าน
ที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย แบบวัดเป็ นมาตรวัดเชิงประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง รวมคะแนนเป็ นภาพรวมของเจตคติ ไม่ได้ แยกเป็ นรายด้ าน โดยการประมานค่า
เจตคติตอ่ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุม่ นํ ้าพองใสสูง แปลว่า ผู้ตอบแบบวัดมีระดับคะแนนเจตคติตอ่
การดูแลตนเองสูงกว่าคนที่มีระดับคะแนนเจตคติตอ่ การดูแลตนเองตํ่ากว่า
3. การรั บ รู้ ความสามารถของตนต่ อการดูแ ลตนเองของผู้ ป่ วยโรคตุ่ มนํ า้ พองใส
หมายถึง การรับรู้ ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส เกี่ยวกับความมัน่ ใจในการดูแลตนเอง ในด้ าน การทํา
แผล การเจาะตุม่ นํ ้า การทายาและการประคบดังรายละเอียดดังนี ้
3.1 การทําแผล หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้วา่ ตนเองมัน่ ใจที่จะทําแผลที่
มีขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ บนร่างกายจากอาการของโรค
3.2 การเจาะตุ่มนํา้ หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้ว่าตนเองมัน่ ใจที่จะเจาะ
ตุม่ นํ ้าที่มีปริ มาณต่างๆ ได้ แก่ เล็กน้ อย ปานกลาง มาก บนร่างกายจากอาการของโรค
3.3 การทายา หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส รับรู้ ว่าตนเองมัน่ ใจที่จะทายาเมื่อ
มีแผลขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง และใหญ่ จากอาการของโรค
3.4 การประคบ หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุม่ นํ ้าพองใส รับรู้วา่ ตนเองมัน่ ใจที่จะประคบ
แผลหรื อตุม่ นํ ้าขนาดต่างๆ ได้ แก่ เล็ก กลาง และใหญ่ จากอาการของโรค
การรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใส วัดโดยแบบ
วัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตามแนวคิดของโรคตุม่ นํ ้าพองใสและแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองของแบน
ดูรา ประกอบด้ วยการรับรู้ความสามารถ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ และความยากง่าย
แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นระดับคะแนน 0 ถึง 10 ตังแต่
้ ทําไม่ได้ /ไม่มนั่ ใจ ถึง ทําได้ /มัน่ ใจที่สดุ ผู้ที่ได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนการรับรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองน้ อยกว่า
4. ความซึมเศร้ าของผู้ป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง การที่ผ้ ูป่วยโรคตุ่มนํา้ พองใสมี
กลุ่ม อาการความผิด ปกติท างอารมณ์ เช่น อารมณ์ ซึม เศร้ า ความรู้ สึก เบื่ อหน่ า ย หดหู่ร วมไปกับ
ความรู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวังสิ ้นหวัง ท่าทางการเคลื่อนไหวช้ าเซื่องซึม เบื่ออาหาร นํ ้าหนักลด นอนไม่หลับ
จนอาจนําไปสูก่ ารทําร้ ายตัวเองหรื อการฆ่าตัวตาย โดยใช้ แบบวัดของเบ็ค (Beck, 1967) ประกอบด้ วย
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ข้ อคําถาม 21 ข้ อ แบ่งคะแนนแต่ละข้ อ ตังแต่
้ 0-3 คะแนน โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับอาการทางจิต 15
ข้ อ และคําถามเกี่ยวกับอาการทางกาย 6 ข้ อ คะแนนทังหมดของแบบประเมิ
้
นความเศร้ าอยู่ระหว่าง 063 คะแนน โดยมีเกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงความซึมเศร้ า ดังนี ้ 0-9 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับ
ปกติ 10-15คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับเล็กน้ อย 16-19 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับปานกลาง 2029 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับมาก และ 30-63 คะแนน มีความซึมเศร้ าระดับรุนแรง
5. โปรแกรมการพัฒนาลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง ชุดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสโดยมีกิจกรรมหลักดังนี ้ 5.1) การลดความซึมเศร้ า โดยใช้ กลุ่มพัฒนาตน
และการให้ คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ 5.2) การเปลี่ยนเจตคติ เป็ นการพัฒนาเจตคติเพื่อให้ อยาก
ทําพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังจากที่ผ้ ปู ่ วยโรคตุ่มนํ ้าพองใสได้ รับการลดความซึมเศร้ าให้ ลดลงแล้ ว
และ5.3) การพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนต่อการดูแลตนเอง โดยใช้ การกํากับตนเอง (SelfRegulation) ประกอบด้ วย การตังเป
้ ้ าหมาย การสังเกตตนเอง การประเมินตนเอง และการให้ แสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง เพื่อทําให้ การรับรู้ความสามารถของตนและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ ้น

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โรคตุ่มนํา้ พองใส หมายถึง โรคผิวหนังที่ เกิดจากการทําลายตัวเองของภูมิค้ ุมกันใน
ร่ างกายทําให้ เกิดการแยกตัวของเซลล์ผิวหนังชันหนั
้ งกําพร้ าและเยื่อบุทําให้ นํ ้า ใน่รางกาย รั่วออกมา
พองเป็ นตุม่ นํ ้า
2. ประสบการณ์ หมายถึง ความชัดเจนที่เกิดจากการกระทําหรื อได้ พบเห็นมา
3. ปรากฏการณ์ วิทยา หมายถึง การศึกษาประสบการณ์ของบุคคลที่ต้องเผชิญกับสิง่ ที่
ปรากฏขึ ้นกับบุคคลนัน้

