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บทคัดย่อ

ภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง เป็ นปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนั มีเด็กป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวเด็กและครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญมากในการดูแลเด็กป่ วย แต่ความ
สามารถในการจัดการของแต่ละครอบครัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเด็กเจ็บป่ วยเรื้อรังจะแตกต่างกัน หากครอบครัว
ที่ไม่สามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆ ได้ กจ็ ะส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็ก กรอบแนวคิดการจัดการของ
ครอบครัว (family management framework) เป็ นกรอบแนวคิดที่ได้ อธิบายรูปแบบการจัดการของครอบครัว โดย
มีเป้ าหมายเพื่ อท�ำให้ ครอบครั วมีการจัดการต่ อสภาวการณ์เจ็บป่ วยเรื้ อรั งของสมาชิ กในครอบครั วได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอกรอบแนวคิดการจัดการของครอบครัวและแนวทางส�ำหรับ
บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลให้ สามารถน�ำไปในการส่งเสริมการจัดการของครอบครัวเด็กป่ วยเรื้อรังได้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัว เพื่อให้ เด็กป่ วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการของครอบครัว; ภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง; เด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง
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Abstract

Chronic illness is a health problem that needs continual care. Nowadays, the number of children with
chronic illness is increasing. Chronic conditions have impacts on children and their families. Families play an
important role in the care of their children during their illness. However, families differ in their ability for
care of their children during their illness. If the family is not able to manage problems, it will affect the
quality of care for their sick children. The Family Management Framework describes family management
styles and purposes to assist family members to effectively manage their children with chronic conditions. The
purpose of this article is to present the Family Management Framework and how health care providers, especially
nurses, can apply this framework to help the families appropriately manage chronic conditions of the children,
in the context of each family, for the improvement of quality of life.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

ปัจจุบนั ด้ วยเทคโนโลยีท่กี ้ าวหน้ าทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือเด็กป่ วยด้ วยโรคคุกคาม ให้ มชี ีวติ รอดเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ มจี ำ� นวนเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกาพบว่าประมาณ 1 ใน 4 หรือ 15–18 ล้ านคน
ของเด็กอายุน้อยกว่า 17 ปี มีการเจ็บป่ วยเรื้อรัง1 ส�ำหรับประเทศไทย พบว่าสถิตเิ ด็กที่มกี ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง
เช่น โรคไต โรคหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวานซึ่งมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 6.9 เป็ นร้ อยละ 8.9 โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น2-3
และโรคมะเร็งซึ่งพบอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งในเด็กประมาณปี ละ 1,000 ราย เฉพาะมะเร็งสมองพบปี ละประมาณ
100 ราย ถือเป็ นอุบตั กิ ารณ์ท่คี ่อนข้ างสูง4 การเจ็บป่ วยโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็ นปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนานหรือตลอดชีวิต5 เพื่อควบคุมอาการของโรคหรือภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ้นได้
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง เป็ นสภาวการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อเด็กป่ วยและครอบครัวทั้งด้ านร่างกายและด้ านจิตใจ
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เด็กที่มี
การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังจึงจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่องในหลายด้ าน ทั้งด้ านภาวะการเจ็บป่ วย
จากโรค การส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตตามวัย เพื่อเป้ าหมายหลัก คือสามารถควบคุมอาการของโรคได้
เด็กป่ วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี1 วัยเด็กเป็ นช่วงวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ อย่างสมบูรณ์ ครอบครัว
เป็ นสังคมหน่วยย่อยที่มคี วามใกล้ ชิดและรับรู้ถงึ ลักษณะอาการหรืออาการเปลี่ยนแปลงของเด็กมากที่สดุ จึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการจัดการดูแลเด็ก6 ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเป็ นผู้ท่ใี กล้ ชิดกับเด็กป่ วยและ
ครอบครัวมากที่สดุ มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมความสามารถของครอบครัวในการจัดการดูแลเด็กป่ วย บทความ
นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอกรอบแนวคิดการจัดการของครอบครัวและแนวทางการน�ำแนวคิดไปใช้ ในการช่วยเหลือ
ครอบครัวเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรังส�ำหรับพยาบาล ให้ สามารถน�ำไปในการส่งเสริมการจัดการของครอบครัวเด็ก
ป่ วยเรื้อรังได้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัว เพื่อให้ เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ้ นึ

บทบาทของพยาบาลในการดูแลครอบครัวเด็กทีม่ ีภาวะเจ็ บป่ วยเรื้ อรัง

พยาบาลเป็ นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลครอบครัวเด็กป่ วยโรคเรื้อรัง โดยพยาบาลต้ องส่งเสริมครอบครัว
เด็กป่ วยโรคเรื้อรังให้ สามารถปรับตัวและจัดการดูแลภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กได้ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามมีความท้ าทายส�ำหรับพยาบาลอย่างมากเนื่องจากในการดูแลครอบครัวเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรังนั้น
ต้ องเผชิญปัญหาและปัจจัยหลายด้ านที่ส่งผลให้ ครอบครัวเด็กป่ วยโรคเรื้อรังไม่สามารถจัดการดูแลเด็กที่มภี าวะเจ็บ
ป่ วยเรื้อรังได้ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง7-8 แม้ ว่าจะได้ รับการให้ ความรู้จากบุคลากรทางสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการ
ดูแลเด็กแล้ วก็ตาม ความท้ าทายที่สำ� คัญของพยาบาลในการดูแลครอบครัวเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง คือ รูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการของครอบครัวในปัจจุบนั ยังไม่เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ตรงตามความต้ องการของครอบครัว
เนื่องจากบริบทของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีความแตกต่างกันรวมถึงรูปแบบหรือวิธกี ารปรับตัวของแต่ละ
ครอบครัวก็แตกต่างกัน และไม่ทุกครอบครัวที่จะสามารถจัดการกับภาวะการเจ็บป่ วยเรื้อรังได้ 9
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการของครอบครัวในการดูแลเด็กป่ วยโรคเรื้อรัง พบว่าครอบครัวหรือผู้ดแู ลเด็ก
ในครอบครัวบางส่วนยังให้ การดูแลเด็กป่ วยได้ ไม่ถกู ต้ องและเหมาะสมเท่าที่ควร ยังคงพบปัญหาที่อาจส่งผลให้ การรักษา
หรือการป้ องกันอาการก�ำเริบของโรคไม่ดเี ท่าที่ควร ดังเช่นการศึกษาของณิชนันท์ อารีย์การเกิด และคณะ7 เกี่ยวกับ
การจัดการของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมภายในบ้ านที่กระตุ้นให้ เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด พบว่าเรื่องการจัดการไรฝุ่ น
และสัตว์เลี้ยงที่มีขนมีเหมาะสมปานกลาง และการจัดการละอองเกสรของผู้ดูแลมีความเหมาะสมน้ อยโดยพบว่า
บริเวณบ้ านมีละอองเกสรหญ้ าหรือต้ นไม้ ร้อยละ 63.5 และการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีโปรแกรมหรือรูปแบบการส่งเสริม
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การจัดการดูแลของครอบครัวเด็กป่ วยโรคเรื้อรังหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ ความรู้ การเสริมสร้ าง
พลังอ�ำนาจ การให้ ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแลเด็กป่ วยและมีการติดตามประเมินในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งช่วยให้ ครอบครัว
มีการจัดการดูแลเด็กป่ วยได้ ดขี ้ นึ หลังได้ รับโปรแกรมในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นครอบครัวมักจะกลับมาดูแลเด็กป่ วยตามเดิม
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา แสดงให้ เห็นว่า การให้ ความรู้ การมีสว่ นร่วมของครอบครัวและการเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจ
ครอบครัวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการส่งเสริมให้ ครอบครัวมีการจัดการดูแลเด็กป่ วยโรคเรื้อรังได้ ดอี ย่างต่อเนื่อง10
ปั ญหาเหล่านี้อาจเกิดจากรูปแบบการส่งเสริมการจัดการของครอบครัวไม่เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ตรงตามความ
ต้ องการของครอบครัวนั้นๆ ครอบครัวหรือผู้ดแู ลในครอบครัวเป็ นเพียงผู้ได้ รับค�ำแนะน�ำและปฏิบตั ติ ามเท่านั้น11 รวม
ทั้งปัจจัยเฉพาะบุคคล เช่น การให้ ความหมายของภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง สิ่งสนับสนุนต่างๆ12 ความสามารถในการเรียนรู้13
ลักษณะอาการหรือความรุนแรงของโรค14 ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลท�ำให้ การช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวเด็กป่ วยเรื้อรัง
ในปัจจุบนั ยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้ สามารถจัดการดูแลเด็กป่ วยโรคเรื้อรังได้ ดอี ย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นพยาบาลต้ องยอมรับในความแตกต่างและมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการของครอบครัวที่มเี ด็กป่ วย
เรื้อรัง ซึ่งจะช่วยให้ พยาบาลเข้ าใจลักษณะการจัดการของครอบครัวและสามารถตอบสนองความต้ องการของครอบครัว
ได้ เหมาะสมยิ่งขึ้น

แนวคิดการจัดการของครอบครัว (Family Management Framework)

กรอบแนวคิดการจัดการของครอบครัว (Family Management Framework) ของ Knafl & Deatrick15 เป็ นกรอบ
แนวคิดที่ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการของครอบครัวรวมถึงรูปแบบการจัดการของครอบครัว
(Family management style framework) แนวคิดนี้ได้ เริ่มพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามานานกว่า 20 ปี จาก
การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิธกี ารจัดการในครอบครัวของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังในภาวะต่างๆ เช่น เบาหวาน ความพิการ
ทางสมอง โรคมะเร็งและโรคเลือด เป็ นต้ น16 และมีการน�ำไปศึกษาในประเทศทั่วโลก ซึ่งพบว่าสามารถอธิบายถึงรูปแบบ
การปรับตัวหรือการเผชิญปัญหาของครอบครัวได้ ดี และสามารถน�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ มาประยุกต์ใช้ ในการวางแผนหรือพัฒนา
รูปแบบของการส่งเสริมการจัดการของครอบครัวเด็กป่ วยโรคเรื้อรังได้ เหมาะสมกับบริบทของครอบครัวได้ ดยี ่ิงขึ้น
ในแนวคิดการจัดการของครอบครัว12 อธิบาย “แบบแผน” ของการจัดการของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ เข้ าใจ
การตอบสนองต่อการเจ็บป่ วยของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง ซึ่งครอบครัวมีวธิ กี ารที่หลากหลายที่ครอบครัว
ใช้ ในการจัดการดูแลเด็กป่ วย โดยกรอบแนวคิดแบบแผนการจัดการของครอบครัว ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) องค์ประกอบหลัก 2) ครอบครัว 3) รูปแบบการจัดการ และ 4) ผลลัพธ์ ดังรายละเอียดในรูปภาพที่ 1 และ
เนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของแบบแผนการจัดการของครอบครัวของ Knafl, Deatrick และ Havill 12
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1. องค์ประกอบหลัก (Major Components) เป็ นปัจจัยส�ำคัญที่มผี ลต่อการรับรู้ของสมาชิกในครอบครัว ท�ำให้
สมาชิกของครอบครัวมีการตอบสนองต่อการเจ็บป่ วยเรื้อรังของผู้ป่วยเด็กที่แตกต่างกัน12 ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การให้ นิยามภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังของสมาชิกครอบครัว (Definition of the situation) เป็ นการรับ
รู้ของครอบครัวเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยและเด็กป่ วย มีความส�ำคัญต่อวิธกี ารที่ครอบครัวจะจัดการดูแลให้ สอดคล้ อง
กับกิจวัตรของครอบครัวอย่างอย่างไร การให้ ความหมายของสมาชิกครอบครัว ขึ้นกับปัจจัยหลายด้ าน ได้ แก่ ลักษณะ
ของผู้ป่วยเด็ก (child identity) มุมมองหรือการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับลักษณะการเจ็บป่ วย (illness view)
สัมพันธภาพของผู้ปกครอง (parental mutuality) และความเชื่อที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ (mindset) ตัวอย่าง เช่น
ครอบครัวที่มกี ารจัดการได้ ดี มักให้ ความส�ำคัญว่าต้ องดูแลเด็กให้ เป็ นไปตามปกติมากที่สดุ ในขณะที่ครอบครัวทีมี
การจัดการแบบเป็ นปัญหา มองสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับผู้ป่วยเด็กเป็ นตัวท�ำให้ เกิดปัญหาหรือภาระกับทุกคนในครอบครัว
		 2) พฤติกรรมของการจัดการ (Management behaviors) หมายถึง การจัดการของครอบครัวในการดูแลเด็ก
ป่ วยโรคเรื้อรัง เกิดจากกิจกรรมที่หลากหลายหรือการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันในการส่งเสริมเพื่อให้ ครอบครัวมีการ
จัดการต่อภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการในการท�ำหน้ าที่ของครอบครัวที่ดี การเข้ าใจและการ
แสวงหาวิธปี ฏิบตั ทิ ่เี หมาะสม ตลอดจนสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ทิ ่มี ปี ระสิทธิภาพ
ครอบครัวต้ องมีความอดทน ความพยายามและบากบั่นในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่ท้าทายของครอบครัว
คือ การพัฒนากิจวัตรใหม่เพื่อจัดการการเจ็บป่ วยและประสานกิจกรรมให้ เข้ ากับกิจกรรมภายในครอบครัว เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างความต้ องการของผู้ป่วยเด็กและคนอื่น ในครอบครัว ตัวอย่างเช่น ในครอบครัวที่สามารถ
จัดการได้ ดี ในช่วงที่พ่ึงทราบการวินิจฉัยโรคของเด็กใหม่ๆ ครอบครัวอาจไม่ได้ เตรียมพร้ อมส�ำหรับการดูแล ในระยะนี้
ผู้ป่วยและครอบครัวต้ องการค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกิจวัตรของครอบครัวให้ สมดุลมากที่สดุ ในทาง
กลับกันครอบครัวที่ไม่สามารถจัดการได้ ดี มักจะรู้สกึ ล�ำบากใจกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โดยเฉพาะในระยะแรกของการรักษา ซึ่งอาจมีผลให้ มพี ฤติกรรมปกป้ องผู้ป่วยมากขึ้น
		 3) ด้ านการรับรู้ผลที่ตามมา (Perceived consequences) คือ การที่ครอบครัวรับรู้ต่อประสบการณ์การ
เจ็บป่ วยและคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้ า การรับรู้ด้านนี้เป็ นผลจากพฤติกรรมการจัดการดูแลและการให้ ความหมาย
และจะมีผลต่อรูปแบบการจัดการของครอบครัว ถ้ าภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กมีอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และ
อาการของเด็กแย่ลง การจัดการภายในครอบครัวจะมีความเครียดมากขึ้น ในทางตรงกันข้ ามถ้ าอาการของผู้ป่วยเด็กคงที่
สามารถพยากรณ์โรคได้ ดี ความกลัวของครอบครัวต่ออนาคตจะน้ อยลง ตัวอย่างเช่น ครอบครัวที่สามารถจัดการได้ ดี
ของกลุ่มในรูปแบบที่ มักมีการบูรณาการภาวะเจ็บป่ วยของเด็กเข้ าไปสูก่ ารด�ำเนินชีวติ ของครอบครัว เน้ นที่การด�ำเนินชีวติ
ปกติของครอบครัวต่อไป และมองเห็นความเป็ นไปได้ ท่กี ารด�ำเนินชีวิตในครอบครัวจะดีข้ นึ ในขณะที่ครอบครัวที่มี
ปัญหาในการจัดการ มักจะเน้ นที่การเจ็บป่ วยของเด็กเพียงอย่างเดียว และอาจคาดคะเนว่าการเจ็บป่ วยของเด็กจะมากขึ้น
ซึ่งจะมีผลให้ เกิดความยุ่งยากในการด�ำเนินชีวิตในครอบครัวต่อไป
นอกจากนี้“บริบทที่มผี ลต่อการจัดการ” (Contextual Influences) เป็ นปัจจัยที่มผี ล ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการ
ของครอบครัว บริบทเหล่านี้ ได้ แก่ เครือข่ายทางสังคม ระบบสุขภาพและผู้ดูแลสุขภาพ และแหล่งประโยชน์ต่างๆ
2. ครอบครัว หมายถึง เด็กป่ วย และสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวได้ แก่ บิดา มารดา และพี่น้องของเด็กป่ วย
หรือสมาชิกคนอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
3. รูปแบบการจัดการของครอบครัว (Family Management Styles) เป็ นวิธกี ารที่ครอบครัวใช้ ในการจัดการ
ในการดูแลเด็กป่ วยอย่างหลากหลายวิธี ค�ำว่า “การจัดการ” หมายถึง พฤติกรรมการตอบสนองของครอบครัว และ
ค�ำว่า “รูปแบบ” หมายถึง วิธกี ารที่ครอบครัวใช้ ในตอบสนองต่อการเจ็บป่ วยเรื้อรังของผู้ป่วยเด็ก รูปแบบการจัดการ
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ของครอบครัว สามารถจ�ำแนกออกเป็ น 5 รูปแบบ12 คือ
		 1) รูปแบบการจัดการมีการพัฒนาให้ ดีข้ ึนจนสามารถเข้ าสู่ภาวะปกติของครอบครัว (Thriving style)
ครอบครัวที่มรี ปู แบบการจัดการในรูปแบบที่ 1 นี้ จะให้ ความหมายของการเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กว่าเป็ นเรื่องปกติ
และการด�ำเนินชีวิตต้ องด�ำเนินต่อไป บิดามารดามีความสัมพันธ์ระหว่างกันดี มีความมั่นใจในการจัดการกับปัญหา
มีวิธกี ารจัดการแต่ละปัญหาไม่เคร่งเครียด แต่จะผ่อนคลายและเป็ นเชิงรุก การรับรู้หรือความคาดหวังผลที่ตามมา
จากการเจ็บป่ วยจะเป็ นลักษณะเชิงบวก และมองว่าผลกระทบจากการเจ็บป่ วยต่อครอบครัวมีน้อย
		 2) รูปแบบการจัดการที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Accommodating style) รูปแบบนี้ จะมีความ
คล้ ายคลึงกับรูปแบบที่ 1 ครอบครัวจะปรับตัวได้ ดเี มื่ออาการของผู้ป่วยคงที่แต่ความสามารถในการจัดการจะลดลง
เมื่ออาการของเด็กเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาที่ต้องจัดการดูแลมากขึ้น ครอบครัวที่มรี ปู แบบการจัดการในรูปแบบนี้
มักจะให้ ความหมายของการเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กว่าเป็ นเรื่องปกติและการด�ำเนินชีวติ ต้ องด�ำเนินต่อไป บิดามารดา
ส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกันดี มีความมั่นใจในการจัดการกับปัญหา มีวธิ กี ารจัดการแต่ละปัญหาไม่เคร่งเครียด
แต่จะผ่อนคลายและเป็ นเชิงรุก การรับรู้หรือความคาดหวังผลที่ตามมาจากการเจ็บป่ วยมักจะเป็ นลักษณะเชิงบวก
และมองว่าผลกระทบจากการเจ็บป่ วยต่อครอบครัวมีน้อย
		 3) รูปแบบที่ใช้ ความอดทนกับปัญหา (Enduring style) ครอบครัวที่มกี ารจัดการรูปแบบที่ 3 นี้มกั จะให้
ความหมายของการเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กหลากหลายความหมาย ตั้งแต่เป็ นเรื่องปกติไปจนถึงเป็ นความหดหู่ใจ บิดา มารดา
ส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกันดี บิดามารดาอาจจะมีความมั่นใจหรือหนักใจในการจัดการกับปัญหา มีวธิ กี ารจัดการ
แต่ละปัญหาส่วนใหญ่เป็ นเชิงรุก การรับรู้หรือความคาดหวังผลที่ตามมาจากการเจ็บป่ วยมักจะเป็ นลักษณะหลากหลาย
ขึ้นอยู่กบั ความเจ็บป่ วยของเด็ก การรักษาที่ได้ รับและผลกระทบที่เกิดขึ้น รูปแบบนี้มกั ไม่แสวงหาแหล่งประโยชน์ใดๆ
		 4) รูปแบบที่ต้องดิ้นรนและต่อสู้กบั ปัญหา (Struggling style) แต่เป็ นการแก้ ปัญหาที่มกั ไม่เกิดผลทางบวก
ครอบครัวที่รปู แบบการจัดการแบบที่ 4 มักจะให้ ความหมายของการเจ็บป่ วยเรื้อรังของเด็กหลากหลาย บิดามารดา
คนใดคนหนึ่งยังมั่นใจในการจัดการ แต่อกี คนหนึ่งจะรู้สกึ หนักใจกับปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาส่วน
ใหญ่จะไม่ดี แต่วธิ กี ารจัดการแต่ละปัญหาส่วนใหญ่ยงั เป็ นเชิงรุก แต่มกั ไม่แสวงหาแหล่งประโยชน์ การรับรู้หรือความ
คาดหวังผลที่ตามมาจากการเจ็บป่ วยของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งจะมองภาพในเชิงลบและคิดว่าความเจ็บป่ วย
ของเด็กหรือผลกระทบอื่นๆ จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
		 5) รูปแบบที่มองสถานการณ์เป็ นปัญหา (Floundering style) มักจะให้ ความหมายของการเจ็บป่ วยเรื้อรัง
ของเด็กและปัญหาที่เกิดขึ้นว่ารุนแรงไม่สามารถแก้ ไขได้ บิดามารดาจะรู้สกึ หนักใจและไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ
ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาไม่ดี การรับรู้หรือคาดหวังผลที่ตามจากการเจ็บป่ วยของทั้งบิดามารดาจะมองภาพ
ในเชิงลบและคิดว่าผลกระทบจากความเจ็บป่ วยของเด็กจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถสรุปรูปแบบการจัดการของ
ครอบครัวทั้ง 5 รูปแบบในตารางที่ 1
4. ผลลัพธ์ (Outcome) กรอบแนวคิดการจัดการครอบครัวยังอธิบายถึงผลลัพธ์ของการจัดการที่ครอบคลุม
ทั้งรายบุคคลและครอบครัวนี้ โดยผลลัพธ์เป็ นผลจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมของบุคคลหรือครอบครัวในการจัดการดูแล
สมาชิกในครอบครัวที่มกี ารเจ็บป่ วยเรื้อรัง12 ประกอบด้ วย
1) ด้ านตัวบุคคล เป็ นสิ่งที่สำ� คัญในการประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบตั กิ ารดูแล ได้ แก่ คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยและ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของการดูแลรักษาเด็กป่ วยเรื้อรังและครอบครัวให้ สามารถมีการด�ำเนินชีวติ ได้ อย่างปกติ
		 2) ด้ านครอบครัว หากครอบครัวมีการจัดการดูแลที่ดี ครอบครัวจะสามารถจัดการดูแลเด็กป่ วยได้ ตาม
บริบทของครอบครัวหรือตามบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกในครอบครัว
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ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบการจัดการของครอบครัว

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Susan17

แนวทางการน�ำแนวคิดการจัดการครอบครัวไปใช้ส่งเสริมการจัดการของครอบครัว

การน�ำแนวคิดการจัดการครอบครัวมาช่วยในการส่งเสริมการจัดการครอบครัวเด็กที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรัง
สามารถท�ำได้ ในหลายมิติ ดังนี้
1) แนวทางแรกที่สามารถน�ำแนวคิดของการจัดการของครอบครัวไปช่วยในการส่งเสริมการจัดการครอบครัว
โดยการน�ำไปใช้ ประเมินสภาพครอบครัวก่อนให้ การช่วยเหลือ มีการศึกษาวิจยั ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
ที่สนับสนุนการใช้ ในการประเมินครอบครัว ยกตัวอย่าง เช่น ครอบครัวที่มกี ารจัดการรูปแบบที่ 1 จะตอบสนองต่อ
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังได้ ดกี ว่าครอบครัวรูปแบบที่ 5 18 ซึ่งข้ อมูลเหล่านี้มคี วามส�ำคัญในการน�ำไปวิเคราะห์ให้ ทราบทั้งปัจจัย
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ที่มผี ลกระทบและความต้ องการของครอบครัวของแต่ละครอบครัว
Knafl และคณะ19 ได้ เสนอแนวทางการประเมินครอบครัวโดยการประเมินเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต
และสอบถามประสบการณ์ของครอบครัวและจัดรูปแบบการจัดการของครอบครัวออกเป็ น 5 รูปแบบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
โดยรูปแบบที่ 1 รูปแบบการจัดการมีการพัฒนาให้ ดขี ้ นึ จนสามารถเข้ าสู่ภาวะปกติของครอบครัว (Thriving style)
และรูปแบบที่ 2 รูปแบบการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Accommodating style) ถือเป็ นรูปแบบที่ครอบครัว
สามารถจัดการปัญหาได้ ดจี นสามารถเกือบเข้ าสู่ภาวะปกติของครอบครัว (Thriving style) ส่วนรูปแบบที่ 3 รูปแบบ
ที่ใช้ ความอดทนกับปัญหา (Enduring style) รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ต้องดิ้นรน/ต่อสู้กบั ปัญหา (Struggling style)
และ รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่มองสถานการณ์เป็ นปัญหา (Floundering style) เป็ นรูปแบบที่ต้องการความช่วยเหลือ
จากพยาบาลและบุคลากรการแพทย์มากที่สดุ เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับปัญหาจนสามารถด�ำเนินชีวติ ตามปกติได้
นอกจากนี้ Knafl และคณะ19 ได้ พัฒนาเครื่องมือแบบวัดการจัดการของครอบครัว (Family Management
Measure) เพื่อให้ สามารถน�ำไปใช้ ในการประเมินการจัดการของครอบครัวเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรังได้ ง่ายมากขึ้น
แบบวัดมีข้อค�ำถามทั้งหมด 53 ข้ อ ประกอบด้ วยการจัดการทั้งหมด 6 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านการใช้ ชีวติ ประจ�ำวันของเด็ก (Child’s Daily Life) เป็ นการประเมินครอบครัวเรื่องการจัดการดูแลเด็ก
ในการใช้ ชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การเล่นให้ เหมือนกับเด็กทั่วไปให้ มากที่สดุ การให้ เด็กได้ พบปะกับเพื่อน การดูแลการเรียน
หนังสือ และการสอนการใช้ ชีวิตประจ�ำวันเพื่อระมัดระวังภาวะเจ็บป่ วยต่างๆ
2) ด้ านผลกระทบของการเจ็บป่ วย (View of condition impact) เป็ นการประเมินครอบครัวในเกี่ยวกับผลก
ระทบต่อครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ปัญหาด้ านสังคม และเศรษฐกิจ
ของครอบครัว
3) ความยากล�ำบาก (Family Life Difficulty) เป็ นการประเมินครอบครัวว่าต้ องใช้ ความอดทน ความพยายาม
ในการจัดการกับปัญหาในการดูแลเด็กป่ วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อน ลดความรุนแรงของโรค และเด็กป่ วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ้ นึ
4) ความพยายามในการจัดการ (Condition Management Effort) เป็ นการประเมินการแสวงหาข้ อมูลเกี่ยว
กับการวินิจฉัยโรค การรักษา และการดูแลเด็กโดยการซักถามจากแพทย์พยาบาล หรือหาข้ อมูลด้ านสุขภาพ รวมทั้ง
มีการซักถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และการดูแลเด็กกับครอบครัวอื่นที่มเี ด็กป่ วยภาวะคล้ ายกัน
5) ความสามารถในการดูแล (Condition Management Ability) เป็ นการประเมินศักยภาพของครอบครัวว่า
สามารถดูแลเด็กป่ วยส�ำเร็จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ เช่น เด็กมีภาวะสุขภาพดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน ครอบครัวมีความ
เชื่อมั่นในการจัดการว่า ตนเองสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ ตามที่คาดหวังไว้ ได้ หรือมีความพยายามที่จะกระท�ำ ไม่
ย่อท้ อต่ออุปสรรคและมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
6) ความร่วมมือของบิดามารดา (Parent Mutuality) เป็ นการประเมิน ความรักความผูกพันกันระหว่างบิดา
มารดา เพราะเป็ นพลังส�ำคัญในการจัดการปัญหาร่วมกันได้ ดี เช่น การให้ กำ� ลังใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกันและ
กัน การรับฟังปัญหา การวางแผนอนาคตร่วมกัน และการปรับการดูแลเด็กให้ สอดคล้ องกับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
เพื่อให้ บรรลุถงึ เป้ าหมายในการดูแล คือ เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ้ นึ
เครื่องมือนี้ได้ ถกู น�ำไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบ test–retest ได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71-.9420
เครื่องมือนี้เป็ นประโยชน์สำ� หรับพยาบาลและบุคลากรด้ านสุขภาพในการใช้ ประเมินครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคเรื้อรัง ซึ่งปั จจุ บันได้ มีการใช้ ในการศึกษาและประเมินการจัดการของครอบครัวเด็กป่ วยเรื้อรังในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น ความพิการทางสมอง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคมะเร็ง โดยพบว่า สามารถใช้ อธิบายความ
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สามารถของครอบครัวในการเผชิญปัญหา การปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว และการจัดการดูแลเด็กป่ วยโรคเรื้อรังได้ 21-22
การศึกษาในประเทศไทยพบการศึกษาเรื่องปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการจัดการของครอบครัวเด็กป่ วยโรคธาลัสซีเมีย23
ได้ มกี ารน�ำแบบวัดการจัดการของครอบครัว มาประยุกต์ใช้ เป็ นแบบประเมินการรับรู้การจัดการของครอบครัวเด็กป่ วย
โรคธาลัสซีเมีย ซึ่งแบบวัดท�ำให้ เข้ าใจถึงการรับรู้และทราบข้ อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถของครอบครัวในการ
จัดการดูแลเด็กป่ วย ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิธกี ารช่วยเหลือครอบครัวเด็กป่ วยเรื้อรัง
2) แนวทางที่สอง คือ การน�ำแนวคิดการจัดการครอบครัวไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการออกแบบการช่วยเหลือให้
ตรงกับความต้ องการของครอบครัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดการจัดการของครอบครัวเป็ นแนวคิดที่ช่วยให้ บุคลากร
ทางด้ านสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลสามารถเข้ าใจถึงรูปแบบของการตอบสนองต่อภาวะความเจ็บป่ วยเรื้อรังของ
สมาชิกครอบครัวที่มีเด็กป่ วยเรื้อรัง ซึ่งข้ อมูลเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ พยาบาลที่ดูแลครอบครัวสามารถหาวิธกี ารที่
มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดกิจกรรมหรืออุปกรณ์ ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของครอบครัวในแต่ละรูปแบบการ
จัดการที่แตกต่างกันได้ อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3) แนวทางที่สาม คือ การน�ำไปใช้ ในการประเมินผลลัพธ์ในการให้ การพยาบาล เพื่อให้ สามารถปรับรูปแบบ
การจัดการเป็ นแบบทีส่ ามารถจัดการได้ ดยี ่งิ ขึ้น ซึ่งสามารถน�ำไปประเมินผลลัพธ์ท้งั กับครอบครัวและผลลัพธ์รายบุคคล
ตัวอย่างการวิจัยที่นำ� แนวทางทั้ง 3 แนวทางไปใช้ คือ น�ำแนวคิดการจัดการครอบครัวเป็ นแนวทางในการ
ให้ การช่วยเหลือครอบครัวและประเมินผลลัพธ์ท้งั กับครอบครัวและผลลัพธ์รายบุคคล ดังนี้
การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการครอบครัวต่อการจัดการของมารดาและภาวะสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนที่ป่วยด้ วยโรคธาลัสซีเมียของรัชนีกร กุตระแสง8 ซึ่งใช้ กรอบแนวคิดการจัดการครอบครัวและใช้ แบบประเมิน
การจัดการของครอบครัวที่มเี ด็กป่ วยโรคธาลัสซีเมีย23 ที่ได้ พัฒนามาจากแบบวัดการจัดการของครอบครัวของ Knafl
และคณะ19 ทั้งหมด 6 ด้ าน มาใช้ ในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ มารดามีแนวทางในการจัดการที่ดใี นการดูแลเด็กป่ วย
โรคธาลัสซีเมียที่ครอบคลุมทั้งด้ านร่างกายและจิตใจ โดยโปรแกรมนี้ ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นเตรียมความพร้ อม: เป็ นการค้ นหาปัญหาการจัดการของครอบครัวทั้ง 6 ด้ าน โดยแบบประเมินการจัดการ
ของครอบครัวที่มีเด็กป่ วยโรคธาลัสซีเมีย ของศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ และคณะ23 ร่วมกับการอภิปรายร่วมกันถึง
ประสบการณ์และปัญหาที่พบ หลังจากทราบถึงปัญหาการจัดการของครอบครัวแล้ ว จึงมีการให้ ความรู้เพิ่มเติมส่วน
ที่ขาดแก่ครอบครัวให้ ครอบคลุมการจัดการทั้ง 6 ด้ าน โดยการให้ ดูวีดทิ ศั น์และท�ำแบบประเมินความรู้หลังดูส่อื วีดิ
ทัศน์ รวมถึงมีการแจกคู่มอื พ่อแม่สำ� หรับการดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมีย ไว้ ให้ ทบทวนความรู้ และแจกแบบบันทึกให้
มารดาบันทึกการรับประทานอาหารของเด็กที่บ้าน
ขั้นพัฒนาความสามารถของมารดา: เป็ นการฝึ กทักษะการจัดการ การแก้ ปัญหา และการตัดสินใจในการดูแล
เด็ก โดยการให้ จับคู่กบั เด็กป่ วยโรคธาลัสซีเมีย เพื่อฝึ กการประเมินภาวะซีด ภาวะเหล็กเกิน แบ่งกลุ่มจ�ำแนกอาหาร
ที่เหมาะสมกับเด็กธาลัสซีเมีย ร่วมกันวิเคราะห์การรับประทานอาหารของเด็กจากแบบบันทึก
ขั้นปฏิบัติการจัดการดูแล: เป็ นการตั้งเป้ าหมายและวางแผนร่วมกัน ติดตามและการก�ำกับให้ มารดามีการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�ำกับติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ทุกสัปดาห์เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สอบถามเกี่ยว
กับการบันทึกการรับประทานอาหารของเด็กและการบันทึกแผนการจัดการดูแลเด็กที่บ้าน สอบถามถึงปัญหาและการ
จัดการ เปิ ดโอกาสให้ ซักถามข้ อสงสัย และให้ กำ� ลังใจและชื่นชมความสามารถของมารดาในการจัดการดูแล เมื่อสิ้นสุด
โปรมแกรมสัปดาห์ท่ี 8 มีการประเมินผลของโปรแกรมทั้งด้ านครอบครัว คือ โดยประเมินการจัดการของมารดาจาก
แบบประเมินการจัดการของครอบครัวที่มเี ด็กป่ วยโรคธาลัสซีเมียอีกครั้ง และด้ านตัวบุคคล คือ ประเมินผลลัพธ์จาก
การจัดการดูแลของมารดาเด็กป่ วย โดยประเมินจากระดับค่าฮีมาโตคริต (hematocrit) และระดับซีร่ัมเฟอริติน
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(serum ferritin)
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการดูแลตามปกติท่ไี ด้ รับความรู้เพียงอย่างเดียว ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มทดลองภายหลังได้ รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการของครอบครัวมีคะแนนการจัดการสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ได้ รับการดูแลตามปกติ และผลลัพธ์ด้านตัวบุคคล พบว่า หลังได้ รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับฮีมาโตคริต
สูงกว่ากลุ่มควบคุมและก่อนการทดลอง โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับฮีมาโตคริตเท่ากับ 23.65 % หลัง
การทดลองเท่ากับ 23.73 % และหลังได้ รบั โปรแกรมกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับซีร่มั เฟอริตนิ ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
และก่อนการทดลอง โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับซีร่ัมเฟอริตนิ เท่ากับ 1,888.4 ng/ml หลังการทดลอง
เท่ากับ 1,864 ng/ml ทั้งนี้อาจเนื่องจากโปรแกรมมีระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งการประเมินผลระดับฮีมาโตคริตและ
ซีร่ัมเฟอริตนิ ทันทีหลังได้ รับโปรแกรม อาจเป็ นระยะเวลาที่ส้นั เกินไปที่จะส่งผลให้ เด็กมีระดับฮีมาโตคริตสูงขึ้นหรือ
ระดับซีร่ัมเฟอริตนิ ลดลงอย่างชัดเจน
จากผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวทางการน�ำแนวคิดการจัดการครอบครัวไปใช้ ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มี
เด็กมีภาวะเรื้อรังในวัฒนธรรมไทยได้

บทสรุป

ภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังในเด็กไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อตัวเด็กและยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวด้ วย
กรอบแนวคิดการจัดการของครอบครัว พัฒนาขึ้นเพื่อให้ บคุ ลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลเข้ าใจครอบครัวของ
เด็กป่ วยโรคเรื้อรัง และสามารถให้ การช่วยเหลือครอบครัวเด็กป่ วยโรคเรื้อรังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้
ครอบครัวสามารถจัดการดูแลเด็กป่ วยได้ อย่างเหมาะสม ถือเป็ นสิ่งท้ าทายส�ำหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ
การประเมินครอบครัวหรือการท�ำความเข้ าใจบริบทของครอบครัวจึงควรเป็ นแนวทางปฏิบตั เิ บื้องต้ นหรือขั้นตอนแรก
ของการพัฒนาโปรแกรมวิธกี ารส่งเสริมการจัดการของครอบครัวในการดูแลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้อรังของแต่ละ
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยเด็กมีปัจจัยหลายอย่างที่มผี ลกระทบต่อการจัดการของครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการประเมินครอบครัวควรมีการประเมินความสามารถในการจัดการเป็ นระยะ และการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการของครอบครัว เป็ นขั้นตอนทีต่ ้ องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัว และต้ องอาศัยการออกแบบ
กิจกรรมและก�ำหนดช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับครอบครัวและพยาบาลสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ15,21-22 ส่วนใหญ่ยังเป็ นการศึกษาแบบตัดขวาง ดังนั้นควรมีการศึกษาความแตกต่าง
ในบริบทของเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรังในแต่ละภาวะและมีการศึกษาในระยะยาวมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการจัดการของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ สามารถพัฒนาเป็ นแนวทางใน
การช่วยเหลือครอบครัวที่เหมาะสมในแต่ละภาวะ เพื่อให้ ครอบครัวสามารถดูแลเด็กที่มภี าวะเจ็บป่ วยเรื้อรังได้ เหมาะ
สมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ เด็กที่มภี าวะเรื้อรังและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ้ นึ
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