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บทคัดย่อ
การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ เป็นรูปแบบหนึ่งในการดูแลผู้ปว่ ยภายใต้หลักการ
สำ�คัญของการได้รบั ประโยชน์รว่ มกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ระบุความต้องการ
จำ�เป็นด้านการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ และนำ�มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความ
ต้องการจำ�เป็นด้านการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ ตัวอย่างเป็นพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหอ
ผู้ป่วยเด็กจำ�นวน 40 คน และครอบครัวผู้ป่วยจำ�นวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความ
ต้องการจำ�เป็นการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญและแนวคำ�ถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม
แบบเทคนิคสมมตินยั วิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นโดยการหาค่าดัชนีความต้องการจำ�เป็นแบบปรับปรุง
และวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างแบบสรุปด้วยเทคนิคแผนภูมิก้างปลา
ผลการวิจัยในการระบุความต้องการจำ�เป็นพบว่า พยาบาลมีความต้องการจำ�เป็นในด้านการให้
เกียรติและการเคารพมากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกัน และด้านการสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามลำ�ดับ ในส่วนของครอบครัวผู้ป่วย พบว่ามีความต้องการจำ�เป็นในด้าน
การมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันมากที่สุด รองลงมาคือด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และด้าน
การให้เกียรติและการเคารพตามลำ�ดับ ส่วนสาเหตุความต้องการจำ�เป็นด้านการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญ คือ ด้านระบบการทำ�งาน ด้านพยาบาล และด้านครอบครัวผู้ป่วย ดังนั้นผู้บริหาร
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หรือหัวหน้าหอผู้ป่วยควรส่งเสริมให้พยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการให้ครอบครัวผู้ป่วยเข้ามามี
ส่วนร่วมให้การดูแลผู้ป่วยและหาแนวทางแก้ไขสาเหตุความต้องการจำ�เป็น อันจะก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อ             
ผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ การกำ�หนดและวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็น
พยาบาลเด็ก ครอบครัว

Abstract
Patient-and family-centered care (PFCC) is an important model in pediatric nursing’s
in terms of the principle by being concerned about the mutual benefits of stakeholders.
The purposes of this study were to 1) study the needs identification of PFCC, and                     
2) analyze the reasons behind nurses’ needs in PFCC. The samples were 40 pediatric
nurses and members from 44 families in a center hospital. The research instruments were
the needs of PFCC questionnaires and interview guidelines for nominal group technique.
Data of needs identification were analyzed by using PNImodified and nominal group              
technique was analyzed by content analysis and then summarized using a fishbone diagram.
The results of needs identification in PFCC showed that nurses had the highest
score in dignity and respect, respectively, followed by participation and collaboration, and
communication and information sharing. The results also showed that families placed the
most importance for needs in participation and collaboration, followed by communication
and information sharing, and dignity and respect, respectively. Moreover, the reasons shown
for nurses’ needs analysis in PFCC were the working systems, the nurses themselves, and
their families. Thus, the nursing administers should support and encourage nurses to               
consider the importance of patients’ family participation in the nursing care process and
find out the solution to solve the cause of needs that will be beneficial for patients,
families, and health care providers.
Keywords: patient-and family-centered care, needs identification and analysis, pediatric
nurses, families
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ความเป็นมาและความสำ�คัญ
การดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เป็ น
สำ�คัญ (patient-and family-centered care:
PFCC) เป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลและเป็น
พืน้ ฐานสำ�คัญของการพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็ก ให้ความ
สำ�คัญกับการให้บริการสุขภาพโดยนำ�ความคิดเห็น
ของครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การดูแลผูป้ ว่ ยตัง้ แต่การวางแผน การดูแล การ
ประเมินผลการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพ
ภายใต้ ห ลั ก การสำ � คั ญ ของการได้ รั บ ประโยชน์
ร่วมกัน (mutually beneficial partnerships)
ระหว่างผู้ป่วยเด็ก ครอบครัวและบุคลากรทาง
สุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย1-7
เมื่ อ เด็ ก มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเกิ ด ขึ้ น ย่ อ มมี ผ ล
กระทบต่อครอบครัวด้วย โดยเฉพาะบิดามารดาซึง่
เป็นผู้ดูแลหลัก ส่งผลทั้งสุขภาพกาย จิตสังคม
และอารมณ์ของทั้งผู้ป่วยเด็กและครอบครัว8 ซึ่ง
การนำ�รูปแบบการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัว
เป็นสำ�คัญมาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กขณะทีเ่ ข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ที่มีครอบครัวคอยช่วย
เหลือดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก ทัง้ ในเรือ่ งการปลอบใจและให้
กำ�ลังใจเด็กในการให้ความร่วมมือต่อการรักษาและ
การทำ�กิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ อีกทัง้ ครอบครัว
ยังช่วยในการประเมินและสังเกตอาการของผูป้ ว่ ย
เด็ ก และเป็ น แหล่ งให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เด็ ก แก่
บุคลากรทางสุขภาพเป็นอย่างดี9 ในแต่ละฝ่ายต่าง
ได้ประโยชน์ร่วมกันจากการดูแล ทั้งในด้านของ
ผูป้ ว่ ยหรือเด็ก จะได้รบั การดูแลจากครอบครัวอย่าง
ใกล้ชิดหรือบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย ในด้าน

ครอบครัว ทำ�ให้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกใน
ครอบครั ว เพิ่ ม ขึ้ น ลดความวิ ต กกั ง วลและ
ความเครียด สามารถบริหารจัดการในการดูแล
ผู้ป่วย ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดูแลคนใน
ครอบครัวและพึง่ พาตนเองมากขึน้ ครอบครัวเกิด
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า ส่วนด้านบุคลากรสุขภาพหรือ
โรงพยาบาล มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
สุขภาพเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลของ
ผูป้ ว่ ยลดลง ทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยในการรักษาลดลงด้วย
ส่งผลให้มาตรฐานการดูแลรักษาของโรงพยาบาล
ดีขน้ึ 4,10
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการ
ดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญในด้าน
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว พบว่าเด็กทีเ่ จ็บป่วยและ
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เกิดความเครียดจาก
การถู ก แยกจากผู้ ดู แ ลหลั กไปอยู่ ใ นสถานที่ ไ ม่
คุน้ เคย เกิดความกลัวหลายอย่าง เช่น กลัวการ
ฉีดยา กลัวการทำ�แผล กลัวการทำ�กิจกรรมการ
พยาบาล และกลัวการถูกควบคุมโดยพยาบาล ซึง่
พยาบาลสามารถลดความรูส้ กึ เหล่านีข้ องผูป้ ว่ ยเด็ก
ได้โดยใช้รปู แบบการพยาบาลทีเ่ น้นครอบครัวเป็น
สำ�คัญ ไม่วา่ จะเป็นการให้ขอ้ มูล การดูแลด้านจิตใจ
และอารมณ์ การอำ�นวยความสะดวกในการดูแล
ผูป้ ว่ ย การมีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย ตลอดจน
การส่งเสริมการปรับตัวของครอบครัว ซึง่ ครอบครัว
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย
มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและพึง
พอใจในการดูแลเพิม่ ขึน้ และมีระดับความเครียด
ลดลงจากการดูแลแบบเดิม11-15 และจากการศึกษา
งานวิจยั ในด้านบุคลากรสุขภาพ พบว่าบุคลากรทาง
สุขภาพมีระดับการรับรู้ในแนวคิดการดูแลที่เน้น
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญอยูใ่ นระดับสูงแต่มี
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การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางสุขภาพ
ทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ ได้แก่ การ
รับรูถ้ งึ แนวคิด การรับรูถ้ งึ ความจำ�เป็น ปัจจัยด้าน
อายุ จำ�นวนปีและตำ�แหน่งในการทำ�งาน เป็นต้น
ซึง่ ปัจจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถทำ�นายการปฏิบตั ิ
ของพยาบาลได้16-18
การวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการดูแลที่
เน้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญในมุมมองของ
ครอบครัวหรือบุคลากรทางสุขภาพเพียงมุมมองใด
มุมมองหนึ่งเท่านั้น อาจทำ�ให้เกิดความคลาด
เคลื่อนในการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งยังไม่พบการ
ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นสำ�คัญ
ทีพ่ จิ ารณาจากข้อมูลทัง้ มุมมองของครอบครัวและ
พยาบาลควบคูก่ นั เพือ่ เป็นการสอบทานข้อมูลและ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพที่ ค วรจะเป็ น (what
should be) และสภาพความเป็นจริง (what is)
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสุขภาพตามการรับรู้
ของครอบครัวอีกทางหนึง่ ด้วย
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการกำ � หนดความ
ต้ อ งการจำ � เป็ น ด้ า นการดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลและครอบครัวว่า
มีความต้องการจำ�เป็นในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กในด้าน
ใดบ้าง จัดลำ�ดับความสำ�คัญของความต้องการ
จำ�เป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุความ
ต้องการจำ�เป็นด้านการดูแล โดยใช้เทคนิคสมมตินยั
(nominal group technique: NGT)19 ทีใ่ ห้สมาชิก
ในกลุม่ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่าง
เสรีและเต็มที่ ทุกความคิดเห็นมีความสำ�คัญเท่า
กันในการนำ�มาร่วมอภิปราย สารสนเทศที่ได้จะ
เป็ น แนวทางสำ � หรั บ วางแผนหรื อ ออกแบบ
พั ฒ นาการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเด็ ก และครอบครั วให้ มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลดีท้ังต่อ
ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นด้าน
การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญโดย
ศึกษาสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่ตาม
การรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพและครอบครัวผูป้ ว่ ย
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ค วาม
ต้ อ งการจำ � เป็ น ด้ า นการดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญ

ขอบเขตการวิจัย
กลุม่ เป้าหมายของการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ ม ได้ แ ก่ พยาบาลที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยเด็ ก และ
ครอบครัวของผูป้ ว่ ย ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึง่
โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ประเมินความต้องการจำ�เป็น มุง่
ศึกษาเฉพาะขั้นการกำ�หนดความต้องการจำ�เป็น
(needs identification) และการวิเคราะห์ปจั จัย
เชิงสาเหตุความต้องการจำ�เป็น (needs analysis)
เท่านัน้ จากนัน้ นำ�มากำ�หนดระดับความต้องการ
จำ�เป็นทีไ่ ด้จากการสำ�รวจด้วยแบบสอบถาม ด้วย
ดัชนี PNImodified และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ความต้องการจำ�เป็นซึง่ ได้จากวิธกี ระบวนการกลุม่
แบบเทคนิคสมมตินยั 19

ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการวิจัยครั้งนี้จะทำ�ให้ทราบระดับความ
ต้ อ งการจำ � เป็ น ในการดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครั ว เป็ น สำ � คั ญ ของพยาบาลเด็ ก และ
ครอบครัวผูป้ ว่ ย และปัจจัยเชิงสาเหตุในการปฏิบตั ิ

การกำ�หนดและวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นด้านการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลเด็กและครอบครัว /
Needs Identification and Analysis in Patient-and Family-Centered Care of Pediatric Nurses and Families

การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ เพือ่
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับผูบ้ ริหารทางการพยาบาล
และหัวหน้าหอผู้ป่วยในการนำ�ผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการวางแผนหรือออกแบบพัฒนาให้
พยาบาลสามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ผวู้ จิ ยั นำ�แนวคิดการดูแลทีเ่ น้น
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญมาจาก Institute
for patient-and family-centered care7 พัฒนา
เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีเ่ น้นครอบครัวเป็นสำ�คัญ หมายถึง การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับครอบครัวของผูป้ ว่ ยด้วย
โดยนำ�ความคิดเห็นของครอบครัวเข้ามาร่วมใน
การวางแผน การให้การดูแล การประเมินผลการ
ดูแลสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมี
สุขภาพทีด่ ขี น้ึ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วม
ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งบุ ค ลากรทาง
วิชาชีพ ผูป้ ว่ ยและครอบครัว ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ การให้เกียรติและการเคารพ การ
สือ่ สารและการแลกเปลีย่ นข้อมูล และการมีสว่ น

ร่วมและการร่วมมือกัน ซึง่ เขียนเป็นกรอบการวิจยั
ได้ดงั นี้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสำ�รวจ และ
ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการดูแลที่เน้น
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญใช้วิธีกระบวนการ
กลุม่ แบบเทคนิคสมมตินยั
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเชิงสำ�รวจ แบ่งออก
เป็น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 คือ ครอบครัวผูป้ ว่ ยเด็กที่
มีอายุระหว่าง 0-10 ปี (ไม่ทราบจำ�นวนประชากร)
และกลุม่ ที่ 2 คือ พยาบาลวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก
(จำ�นวน 60 คน) จาก 4 หอผูป้ ว่ ย ได้แก่ หอ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
วิกฤต หอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม และหอผูป้ ว่ ยสูติ
นรีเวชกรรม กำ�หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้การ
คำ�นวณสูตรในกรณีท่ที ราบจำ�นวนประชากรของ
พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก ด้วยสูตรของ
ทาโร ยามาเน่20 (n = N/1+Ne2) กำ�หนดระดับ
ความเชือ่ มัน่ .95 และความคลาดเคลือ่ นในการ
สุม่ ตัวอย่าง (e = .05) ได้ตวั อย่างจำ�นวน 52 คน

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ทัง้ นีไ้ ด้เพิม่ จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ป้องกันข้อมูล
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมเป็นกลุม่ ละ 60 คน ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random
sampling) เกณฑ์การคัดเลือกของตัวอย่าง กลุม่
ครอบครัวผู้ป่วยเด็กจะต้องเป็นบิดา-มารดาหรือ
ผูด้ แู ลเด็ก ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยอย่างน้อย
1 วัน ส่วนกลุม่ พยาบาลวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก
ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชน้ั หนึง่ มีประสบการณ์ท�ำ งานตัง้ แต่ 1
ปีขน้ึ ไป โดยตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ นี้ มีการรับรูเ้ ข้าใจ
ตรงกันด้วยภาษาไทย และยินดีเข้าร่วมการวิจัย
ส่ ว นตั ว อย่ า งในการจั ด กระบวนการกลุ่ ม แบบ
เทคนิคสมมตินยั เป็นพยาบาลวิชาชีพ 4 คน (หอ
ผูป้ ว่ ยละ 1 คน) และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย 1 คน (จาก
4 หอผู้ป่วย) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) รวมเป็นจำ�นวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือ โดยสร้างเป็นแบบ
สอบถามและแนวคำ�ถามในการจัดกระบวนการ
กลุม่ แบบเทคนิคสมมตินยั ดังนี้
เครือ่ งมือที่ 1 แบบสอบถามความต้องการ
จำ�เป็นทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ
และประสบการณ์การทำ�งาน (เฉพาะพยาบาล)
และตอนที่ 2 การประเมินความต้องการจำ�เป็น
ด้านการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ฉบั บ สำ � หรั บ พยาบาลและ
ครอบครัวผู้ป่วย โดยที่ข้อคำ�ถามมีลักษณะคล้าย
กัน รูปแบบการตอบเป็นการให้ขอ้ มูลแบบการตอบ
สนองคู่ (dual-response format) จำ�นวน 12
100...
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ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3
ท่าน ผลการประเมินคุณภาพของเครือ่ งมือการวิจยั
ได้คา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (index of item
objective congruence: IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.60
ถึง 1.00 ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั ทัง้
2 ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอน
บาครายด้านของพยาบาลวิชาชีพ และครอบครัว
ผูป้ ว่ ยอยูร่ ะหว่าง .59-.92 และ .59-.76 ตามลำ�ดับ
เครื่ อ งมื อ ที่ 2 แนวคำ � ถามในการจั ด
กระบวนการกลุม่ แบบเทคนิคสมมตินยั โดยแนว
คำ�ถามจะเป็นคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลจากผลการ
ศึกษาทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือที่ 1 และให้สมาชิกร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุท่ที ำ�ให้พยาบาลวิชาชีพไม่
สามารถให้การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็น
สำ�คัญได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไร
บ้าง เป็นคำ�ถามปลายเปิด และได้น�ำ ไปให้อาจารย์
ทีป่ รึกษาประจำ�รายวิชาตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อคำ�ถามก่อนเก็บข้อมูลจริง

การพิทักษ์สิทธิของตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัยในมนุ ษ ย์           
โรงพยาบาลทีท่ �ำ การศึกษาวิจยั เลขที่ Oq02262
จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยชีแ้ จงเป็นเอกสารเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงอิสระในการตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทัง้ ให้ตวั อย่างเซ็นใบยินยอม
การให้ความร่วมมือในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะนำ�
เสนอรายงานผลการวิจยั เป็นภาพรวมไม่มกี ารระบุ
ตัวอย่างเป็นรายบุคคล

การกำ�หนดและวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นด้านการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลเด็กและครอบครัว /
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วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังตัวอย่างทั้ง 2
กลุม่ กลุม่ ละ 60 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืน
มาและมีความสมบูรณ์ ของพยาบาลวิชาชีพและ
ครอบครัวผูป้ ว่ ยเด็ก จำ�นวน 40 ฉบับ (ร้อยละ
66.67) และ 44 ฉบับ (ร้อยละ 73.33) ตามลำ�ดับ
จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ด้านการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้วยวิธกี ระบวนการกลุม่ แบบ
เทคนิคสมมตินยั ผูว้ จิ ยั เป็นผูน้ �ำ กิจกรรมกลุม่ และ
อำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สถานทีเ่ ป็น
ห้องประชุมของโรงพยาบาล ทีเ่ งียบสงบไม่มเี สียง
ดังรบกวน ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม 30
นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามใช้โปรแกรมสถิติ
สำ�เร็จรูป โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่า
ดัชนีความต้องการจำ�เป็นแบบปรับปรุง (PNImodifled)
ซึง่ มีสตู รคือ PNImodifled = (I-D)/D เมือ่ I หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง และ D หมายถึง    
ค่าเฉลีย่ ของสภาพทีเ่ ป็นจริง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการสนทนากลุ่ ม
ทำ�การวิเคราะห์เนือ้ หาตามวิธกี ารของ van Manen21
และสร้างแบบสรุปด้วยเทคนิคแผนภูมิก้างปลา
ตามแนวคิดของ Ishikawa22

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พยาบาลวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำ�นวน 39 คน (ร้อยละ 97.5)
มีอายุเฉลีย่ 35 ปี (mean = 35.45, SD = 11.29)
มีประสบการณ์การทำ�งานอยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 5 ปีมากทีส่ ดุ จำ�นวน 26 คน (ร้อยละ
65) ในส่วนของครอบครัวผูป้ ว่ ย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำ�นวน 33 คน (ร้อยละ 75) อายุเฉลีย่        
33 ปี (mean = 32.80, SD = 9.25) ความสัมพันธ์
กับผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นบิดามารดา จำ�นวน 39 คน
(ร้อยละ 88.64)
จากสภาพที่ควรจะเป็นด้านการดูแลที่เน้น    
ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เป็ น สำ � คั ญ ของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.60,
SD = 0.40) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
พยาบาลวิชาชีพควรจะเน้นในด้านการให้เกียรติ
และการเคารพมากทีส่ ดุ (M = 4.63, SD = 0.45)
รองลงมาคือ ด้านการสือ่ สารและการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล (M = 4.59, SD = 0.52) และด้านการมีสว่ น
ร่วมและการร่วมมือกัน (M = 4.57, SD = 0.43)
ตามลำ�ดับ ในส่วนของครอบครัวผูป้ ว่ ยคาดหวังว่า
สภาพที่ควรจะเป็นในการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(M = 4.63, SD = 0.35) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ครอบครัวผู้ป่วยคาดหวังว่าให้การดูแลใน
ด้านการสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นข้อมูลมากทีส่ ดุ
(M = 4.70, SD = 0.35) รองลงมาคือ ด้านการให้
เกียรติและการเคารพ (M = 4.63, SD = 0.36) และ
ด้านการมีสว่ นร่วมและการร่วมมือกัน (M = 4.56,
SD = 0.53) ตามลำ�ดับ
จากสภาพทีเ่ ป็นอยูด่ า้ นการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ย
และครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลวิชาชีพทีโ่ ดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (M = 4.33, SD = 0.42) เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพ
ให้การดูแลในด้านการสือ่ สารและการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลมากทีส่ ดุ (M = 4.37, SD = 0.50) รองลงมา
คือ ด้านการให้เกียรติและการเคารพ (M = 4.32,
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SD = 0.51) และด้านการมีสว่ นร่วมและการร่วม
มือกัน (M = 4.30, SD = 0.46) ตามลำ�ดับ เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพยาบาลวิชาชีพมองว่า
ตนเองสามารถให้การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัว
เป็นสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เปิด
โอกาสให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย 2) อธิบายข้อมูลการ
รักษาผูป้ ว่ ยตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่ปกปิด
ข้ อ มู ล และใช้ ภ าษาหรื อ วิ ธี ก ารอธิ บ ายที่ ทำ �ให้
ครอบครัวเข้าใจอาการของผูป้ ว่ ย และ 3) เข้าใจ
ความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยและครอบครัวตามสภาพของ
ความเจ็บป่วย ให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยและครอบครัวด้วย
ความจริงใจ ตามลำ�ดับ ในส่วนของครอบครัว        
ผู้ป่วยรับรู้ถึงการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นสำ�คัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.06,
SD = 0.63) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
พยาบาลวิชาชีพให้การดูแลในด้านการสือ่ สารและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลมากที่สุด (M = 4.16, SD =               
0.66) รองลงมาคือ ด้านการให้เกียรติและการ
เคารพ (M = 4.09, SD = 0.71) และด้านการมีสว่ น
ร่วมและการร่วมมือกัน (M = 3.92, SD = 0.75)
ตามลำ � ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า

ครอบครัวผูป้ ว่ ยมองว่าพยาบาลวิชาชีพให้การดูแล
ทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) พยาบาลเปิดโอกาสให้ตนเอง
มีสว่ นร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการดูแล
ผูป้ ว่ ย 2) พยาบาลให้ความสำ�คัญและให้การดูแล
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวของตนโดยคำ�นึงถึงความรู้ ค่า
นิยม ความเชือ่ และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน และ
3) พยาบาลเปิดโอกาสให้ตนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินอาการผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การดูแล ตามลำ�ดับ
เมือ่ นำ�มาวิเคราะห์เพือ่ จัดลำ�ดับและเปรียบ
เทียบความต้องการจำ�เป็นของการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ย
และครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลวิชาชีพใน
แต่ละด้าน พบว่าพยาบาลมีความต้องการจำ�เป็น
ในด้านการให้เกียรติและการเคาพที่ต้องได้รับการ
พัฒนามากที่สุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม
และการร่วมมือกัน และด้านการสือ่ สารและการ
แลกเปลีย่ นข้อมูล ส่วนของครอบครัวผูป้ ว่ ย พบว่า
มีความต้องการจำ�เป็นในด้านการมีส่วนร่วมและ
การร่วมมือกันมากที่สุด รองลงมาคือด้านการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และด้านการให้
เกียรติและการเคารพ รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ความต้องการจำ�เป็นการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ จำ�แนกตามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเด็น
ความต้องการ
จำ�เป็น
1. การให้เกียรติและการเคารพ
2. การสือ่ สารและการแลกเปลีย่ นข้อมูล
3. การมีสว่ นร่วมและการร่วมมือกัน
รวม
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พยาบาลวิชาชีพ (n = 40)
สภาพที่
สภาพที			
่
ควรจะเป็น เป็นจริง PNImod. ลำ�ดับ
M SD M SD			
4.63 0.45 4.32 0.51 0.07 1*
4.59 0.52 4.37 0.50 0.05 3
4.57 0.43 4.30 0.46 0.06 2
4.60 0.40 4.33 0.42 0.06
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ครอบครัวผูป้ ว่ ย (n = 44)
สภาพที่
สภาพที่
ควรจะเป็น เป็นจริง PNImod. ลำ�ดับ
M SD M SD
4.63 0.36 4.09 0.71 0.13 2
4.70 0.35 4.16 0.66 0.13 2
4.56 0.53 3.92 0.75 0.16 1*
4.63 0.35 4.06 0.63 0.14
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แผนภาพ 2 สาเหตุการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญของพยาบาลไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง
เมือ่ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของการดูแลที่
เน้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ พบว่า ด้าน
ระบบการทำ�งาน มีจำ�นวนผู้ป่วย/ภาระงานมาก
ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีมีความถี่สูงสุด มีแนวปฏิบัติไม่
ชัดเจน ในด้านพยาบาล ไม่ตระหนัก/ไม่เห็นความ
สำ�คัญ ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะใน
การสือ่ สาร และด้านครอบครัวผูป้ ว่ ย ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ไม่ใช่หน้าที่ท่ีต้องร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย
สือ่ สารต่างภาษา และความพร้อมด้านทรัพยากร
เช่น รายรับรายจ่าย เวลา รายละเอียดดังแผน
ภาพ 2

การอภิปรายผล
สภาพทีค่ วรจะเป็นด้านการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ย
และครอบครัวเป็นสำ�คัญตามมุมมองของพยาบาล
วิชาชีพควรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แต่ในสภาพทีเ่ ป็น
จริ ง พยาบาลวิ ช าชี พ สามารถให้ ก ารดู แ ลที่เ น้ น                
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญได้ในระดับมาก ซึง่

ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่า
พยาบาลรับรูแ้ ละเห็นถึงความสำ�คัญของการดูแล
เด็กทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ ในการ
ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยเด็ก แต่ในทางปฏิบัติพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย
เด็กไม่สามารถนำ�แนวคิดนี้มาใช้ได้ในการดูแลได้
อย่ า งเหมาะสม อาทิ เ ช่ น การเปิ ดโอกาสให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย การอธิบายข้อมูลการ
รักษาโดยไม่ปกปิดข้อมูล วิธกี ารอธิบายให้ครอบครัว
เข้าใจ หรือแม้แต่การเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย
และครอบครัวและให้กำ�ลังใจด้วยความจริงใจ
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุดา้ นการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็น
สำ�คัญ ทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยมีจ�ำ นวนมาก มีภาระงานมาก
และพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยไม่มีทักษะใน
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้ไม่สามารถดูแล
ผูป้ ว่ ยเด็กและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ สอดคล้อง
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กับการศึกษาที่ว่าพยาบาลมีข้อจำ�กัดในการดูแล
เข้าใจแนวคิดการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นสำ�คัญแบบกว้าง ๆ ไม่ยดึ แนวคิดนีเ้ ป็นหลักใน
การปฏิบัติงาน17,23 หากพยาบาลรับรู้และเข้าใจ
แนวคิดรวมถึงองค์ประกอบของการดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ย
และครอบครัวเป็นสำ�คัญแล้ว จะทำ�ให้พยาบาลเล็ง
เห็นถึงการนำ�มาปรับใช้ในการปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก
และครอบครัวมากขึน้ 16 ร่วมกับมีอตั รากำ�ลังของ
พยาบาลที่เหมาะสมกับจำ�นวนผู้ป่วย จะทำ�ให้
พยาบาลสามารถให้ ก ารดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ด้านครอบครัวผูป้ ว่ ยมีความคาดหวังสำ�หรับ
การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญจาก
พยาบาลวิชาชีพในระดับมากที่สุด แต่ครอบครัว           
ผูป้ ว่ ยมองว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถให้การดูแลที่
เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำ�คัญได้จริงอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการให้ครอบครัวเข้ามามีสว่ น
ร่วมและการร่วมมือกันในการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นด้านที่
ครอบครัวมองว่าพยาบาลให้ความสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ
อาจเกิดได้จากจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีม่ าก ทำ�ให้มภี าระงาน
ทีม่ ากร่วมกับการทำ�งานของพยาบาลถูกขับเคลือ่ น
โดยมีเวลาเป็นตัวกำ�หนดที่สำ�คัญของการทำ�งาน
มุง่ เน้นให้ส�ำ เร็จทันเวลา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นความ
ดูแลทุกรายได้รับการดูแลตามแผนการรักษาของ
แพทย์มากกว่าการเน้นการให้การพยาบาลโดยเน้น
ครอบครัวเป็นสำ�คัญ การทำ�งานของพยาบาลต้อง
ให้เสร็จทันเวลาหรือก่อนทีพ่ ยาบาลเวรถัดไปจะมา
รับช่วงต่อถือเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยสมบูรณ์ของ
พยาบาลและมีประสิทธิภาพ24,25
ผลการประเมินความต้องการจำ�เป็นในการ
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ดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เป็ น สำ � คั ญใน          
มุมมองของพยาบาลด้านการให้เกียรติและการ
เคารพมีล�ำ ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น
อันดับแรก แสดงให้เห็นว่ามีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
ได้รับการพัฒนามากที่สุด การให้เกียรติและการ
เคารพ เป็นการรับฟังความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้ป่วย
และครอบครัวเลือก โดยคำ�นึงถึงความเป็นบุคคล
ของครอบครั ว รวมถึ ง หลากหลายในค่ า นิ ย ม          
ความเชือ่ และวัฒนธรรมของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมมากขึน้ มีชาวต่างชาติเข้ามาให้รบั
การรักษามากขึ้น23 ในส่วนของครอบครัวผู้ป่วย
ด้านการมีสว่ นร่วมและการร่วมมือกันมีล�ำ ดับความ
สำ�คัญของความต้องการจำ�เป็นอันดับแรก แต่           
ด้านอื่นระดับความต้องการจำ�เป็นไม่แตกต่างกัน
มาก แสดงให้เห็นว่าพยาบาลควรมีการเพิ่มการ
ดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวในทุกด้านให้มากขึน้
เนือ่ งจากครอบครัวผูป้ ว่ ยต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมใน
การดูแลผูป้ ว่ ย เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้
สมาชิกในครอบครัวผูป้ ว่ ยได้เรียนรูแ้ ละดูแลผูป้ ว่ ย
มีส่วนร่วมในการวางแผนและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตัดสินใจและตัง้ เป้าหมายร่วมกันกับทีมผูด้ แู ล โดย
คำ�นึงถึงความพร้อมและความต้องการของครอบครัว
ซึ่งจะทำ�ให้ครอบครัวกล้าที่จะเสนอปัญหา หรือ   
สิง่ ทีต่ อ้ งการให้พยาบาลช่วยเหลือตามความเหมาะสม16
ส่วนในด้านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เป็นขั้นตอนสำ�คัญในการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
พยาบาลกับผู้ป่วยและครอบครัว แต่เนื่องจาก   
ภาระงานของพยาบาลมีมาก ทำ�ให้ไม่มเี วลาในการ
พูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวได้ครบทุกราย ซึ่ง
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การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและครอบครัวจะ
เป็ น กุ ญ แจสำ � คั ญในการดู แ ลที่ เ น้ น ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวเป็นสำ�คัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล   
เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ความก้าวหน้าของโรคที่
ชั ด เจนและตรงไปตรงมา ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย         
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องการ     
และทำ�ให้ผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยดีขน้ึ ด้วย26,27
เมือ่ พิจารณาถึงสาเหตุความต้องการจำ�เป็น
ด้านการดูแลที่เน้นผู้ป่วยและครอบครัว ในด้าน
ระบบการทำ�งาน ด้านพยาบาล และด้านครอบครัว
ผูป้ ว่ ย ด้านทีเ่ ป็นสาเหตุหลักและทีม่ คี วามถีส่ งู สุด
คือ จำ�นวนผูป้ ว่ ย/ภาระงานมาก ทำ�ให้ไม่สามารถ
ให้การดูแลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญได้
อย่างเต็มที่ ร่วมกับมีข้อจำ�กัดในเรื่องของเวลา
พยาบาลมุง่ เน้นให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลตามแผนการ
รั ก ษาของแพทย์ ม ากกว่ า ที่ จ ะเน้ น การให้ ก าร
พยาบาลทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยและครอบครัวเป็นสำ�คัญ25 ใน
มุมมองของครอบครัวผูป้ ว่ ยเห็นว่าพยาบาลทำ�งาน
หนักและยุง่ ตลอดเวลา ไม่รวู้ า่ จะหาช่องทางในการ
สอบถามได้ในช่วงเวลาใด11 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทำ�ให้พยาบาลไม่สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่     
เน้ น ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เป็ น สำ � คั ญได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ครอบครัวผูป้ ว่ ยมีความต้องการจำ�เป็นเกีย่ วกับ
การดู แ ลที่เ น้ น ผู้ป่ว ยและครอบครั ว เป็ น สำ � คั ญ      
โดยเฉพาะในด้านการมีสว่ นร่วมและการร่วมมือกัน
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลหรือหัวหน้า
หอผูป้ ว่ ยควรมีแนวทางในการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ให้พยาบาลตระหนักถึงความสำ�คัญของการให้
ครอบครัวผูป้ ว่ ยเข้ามามีสว่ นร่วมให้การดูแลผูป้ ว่ ย
มากขึน้

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
สารสนเทศทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นีอ้ าจไม่
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของพยาบาลได้
อย่างแท้จริง ครอบครัวผูป้ ว่ ยอาจให้ขอ้ มูลในการ
ตอบแบบสอบถามจากความเกรงใจ เนื่องจาก    
บุตรของตนอยู่ในความดูแลของพยาบาล หรือที่
เรียกว่าความลำ�เอียงจากความเกรงใจ (acquiescence bias) ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจ
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัด
ตัวแปรที่มีความอ่อนไหวด้านความลำ�เอียงจาก
ความเกรงใจของครอบครัวผูป้ ว่ ย เพือ่ สะท้อนให้
เห็นถึงสภาพทีเ่ ป็นจริงได้มากขึน้
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