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ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลเผชิญความโศกเศร้าของพยาบาลจากการเสียชีวิตของเด็กในหอ
ผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม ร้อยละ 63 พยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้าอยูใ่ นระดับต่�ำ และความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการเผชิญความโศกเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ�อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (r = 0.244, p < .05) และการสนับสนุนทางสังคมกับการเผชิญความโศกเศร้ามีความ
สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = 0.348, p < .01) จากผลการศึกษาครัง้ นี้
ทำ�ให้ได้ข้อมูลสำ�คัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนพยาบาลในการเผชิญความโศกเศร้าจากการ
เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยเด็กในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
คำ�สำ�คัญ: การเผชิญความโศกเศร้า ความโศกเศร้าในพยาบาล หอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม

Abstract
The aim of this research was to identify a way of achieving self-efficacy and
social support related to coping with grief among nurses after experiencing a child’s death
in a pediatric intensive care unit. The samples were 92 registered nurses (RNs) who work
in pediatric intensive care unit at tertiary hospitals,. Questionnaires were used to gather
general information regarding the perception of self-efficacy in coping, social support to
help deal with grief and techniques for coping with grief after a child’s death. Data were
analyzed using descriptive statistics and the Pearson product correlation coefficient.
The results found that 63% of nurses had a low level of coping with grief.
Perceived self-efficacy had a statistically significant positive relationship at a low level
(r = 0.244, P < .05). Social support had a statistically significant positive relationship at
moderate level (r = 0.348, P < .01).
The results of this study can provide important information for supporting nurses.
Keyword: coping with grief, grief among nurses, pediatric intensive care unit
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ที่มาและความสำ�คัญ
หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (Pediatric
Intensive Care Unit [PICU]) เป็นหอผู้ป่วยที่
ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต และ
ต้ อ งการการดู แ ลเฉพาะ โดยมุ่ ง มั่ น ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิต หรือประคับประคอง
อวัยวะต่าง ๆ ให้ท�ำ งานได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม
ยังมีผู้ป่วยเด็กบางส่วนที่ไม่สามารถรอดชีวิตได้
ถึงแม้จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากสถิติ
ของไบเจโลว์ และคณะ1 ณ ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
เด็กที่ได้รับบาดเจ็บประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตจำ�นวน 24 รายในปี 20132
และจากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นสมุ ด ทะเบี ย น
หอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย พบสถิ ติ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก เสี ย ชี วิต
29 รายในปี 2560 จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าบุคลากรทีมสุขภาพต้องเผชิญกับการเสีย
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยเด็กอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ จากการ
ศึกษาพบว่า พยาบาลถึงร้อยละ 95.70 มีความ
โศกเศร้าเมื่อผู้ป่วยเด็กที่ให้การดูแลเสียชีวิตและ
ภายหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วย พยาบาล
แสดงความรู้สึกโศกเศร้าอยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิต3,4
ิ
ความโศกเศร้าของพยาบาล เป็นการตอบ
สนองทางอารมณ์ และพฤติกรรมของพยาบาลต่อ
การสูญเสียผู้ป่วยเด็กที่ตนให้การดูแล ซึ่งสาเหตุ
สำ�คัญเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างทีมสุขภาพกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว การจำ�ภาพเหตุการณ์การ
เสี ย ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย และไม่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย ม
ความพร้อมสำ�หรับการสูญเสียผูป้ ว่ ย4 ความโศกเศร้า
ดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อพยาบาล ทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้านร่างกาย

พยาบาลมักมีอาการนอนหลับยาก ฝันร้าย ความ
อยากอาหารลดลง ปวดศีรษะ5,6 ด้านจิตใจและ
อารมณ์ พยาบาลมักกล่าวโทษตัวเองหรือรู้สึกผิด
ต่อผู้ป่วยและครอบครัว อารมณ์เปลี่ยนแปลง
ง่าย4 และด้านสังคมพยาบาลอาจมีพฤติกรรมแยก
ตัวจากสังคม และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ลดลง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ พ ยาบาลขาดสมาธิ ความ
กระตือรือร้นในการทำ�งาน ประสิทธิภาพในการ
ทำ�งาน เกิดความเหนื่อยหน่ายจากการทำ�งาน
(burnout) ความพึงพอใจในงาน และความรู้สึก
ผู ก พั น กั บ องค์ ก รลดลง ซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้
พยาบาลบางส่วนลาออกจากงาน และมีปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลตามมา 3,6,7 จากการศึกษา
พบว่า หากพยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้าอย่าง
เหมาะสม จะทำ�ให้พยาบาลสามารถลดความรูส้ กึ
ต่าง ๆ และผลกระทบทีเ่ กิดจากความโศกเศร้าได้4
การเผชิ ญ ความโศกเศร้ า ในพยาบาล
เป็นการตอบสนองของพยาบาลต่อความโศกเศร้าที่
เกิดจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ตนให้การดูแล
เป็นกลวิธีที่ช่วยป้องกันจิตใจ และรักษาสมดุลให้
เข้ า สู่ ภ าวะปกติ เพื่ อ สามารถดู แ ลผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความโศกเศร้า8 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การเผชิญความโศกเศร้า
สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธีคือ การเผชิญความ
โศกเศร้าทีม่ งุ่ เน้นจัดการกับปัญหา (problem-focus
coping) เป็นวิธที มี่ งุ่ เน้นการควบคุมจัดการเปลีย่ น
แปลงปั ญ หา โดยอาศั ย ประสบการณ์ ความ
พยายามหรือความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น การ
เผชิญความโศกเศร้าที่มุ่งเน้นจัดการกับอารมณ์
(emotional-focus coping) เป็นวิธีที่มุ่งควบคุม
หรือจัดการกับความรู้สึกที่มีต่อสิ่งกระตุ้น หรือ
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สถานการณ์ ด้ ว ยตนเอง และการเผชิ ญ ความ
โศกเศร้าด้วยวิธกี ารบรรเทาความรูส้ กึ (palliative
coping) เป็นวิธกี ารควบคุมสถานการณ์โดยใช้การ
เผชิญปัญหาอย่างผสมผสาน ซึ่งจะใช้วิธีการใด
มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคม วัฒนธรรม
ของพยาบาล ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
สถานการณ์ที่กำ�ลังเผชิญ9,10 ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมยังพบว่า ปัจจัยด้านการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาล
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน จากแนวคิดการ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตนของแบนดูรา หากพยาบาล
มีการรับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเองในการเผชิญ
ความโศกเศร้า ร่วมกับมีความคาดหวังที่จะทำ�ให้
ตนเองไม่ได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากความโศกเศร้า
อยู่ในระดับสูง จะช่วยให้พยาบาลมีการเผชิญ
ความโศกเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนในพยาบาลที่อยู่ในระดับต่ำ� มีผลทำ�ให้ความ
โศกเศร้าของพยาบาลอยู่ในระดับสูง11,12 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในพยาบาลผู้ปฏิบัติงานใน
หอผูป้ ว่ ยเรือ้ รังและในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตทัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรปและประเทศแถบ
เอเชี ย พบว่ า การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนของ
พยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งในการเผชิญความ
โศกเศร้า อยู่ในระดับสูงกว่า เกณฑ์ปกติมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญ
ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(r = .371)12 สอดคล้องกับการศึกษาของเวซฟาร์
อะซาดี บาลูตบานแกนและราไฮมี13 พบว่า การ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการเผชิญความโศกเศร้า
ของพยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลอิสฟาฮาน
188...
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มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความโศกเศร้าโดย
มุ่งเน้นจัดการกับปัญหาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(r = .41) และจากการศึกษาของเอลกาซ่าและ
เบอร์มา11 พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
วิกฤตในโรงพยาบาลประเทศอียปิ ต์มคี วามสัมพันธ์
กับการเผชิญความทุกข์ทรมานทางจิตใจจากการ
ทำ�งานอย่างมีนัยสำ�คัญ แต่จากการศึกษาทั้งใน
และต่ า งประเทศยั ง ไม่ พ บการศึ ก ษาหาความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนกับการ
เผชิ ญ ความโศกเศร้ า ของพยาบาลในหอผู้ ป่ ว ย
วิกฤตเด็ก
การสนับสนุนทางสังคม จากแนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมของจาคอบสัน14 หากบุคคลได้
รับการสนับสนุนทางสังคมทั้งด้านอารมณ์ ด้าน
สติปญ
ั ญา และด้านทรัพยากรหรือด้านในด้านหนึง่
ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ครอบครัว หรือ
นักจิตวิทยา เป็นต้น จะช่วยให้พยาบาลสามารถ
เผชิญความโศกเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมทำ�ให้พยาบาลได้รับกำ�ลังใจเป็นแรง
เสริมทางบวก การรับฟัง การระบายความรู้สึก
ความคับข้องใจ และการยอมรับทั้งจากเพื่อนร่วม
งาน ครอบครัวหรือเพื่อน ซึ่งมีประโยชน์ในการ
บรรเทาความทุกข์ทอี่ ยูใ่ นจิตใจ6,8 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า เป็นวิธที ช่ี ว่ ยให้พยาบาลลดความ
โศกเศร้าทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยได้
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของลอบบ์ แ ละคณะ 15
พบว่าร้อยละ 97.00 ของทีมผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยกล่าว
ตรงกันว่ามีประโยชน์ในการบรรเทาความทุกข์ทอี่ ยู่
ในจิ ตใจ ซึ่ ง ทำ �ให้ พ ยาบาลได้ รั บ กำ � ลั งใจเป็ น
แรงเสริมทางบวก การรับฟัง การระบายความรูส้ กึ
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ความคับข้องใจ และการยอมรับทั้งจากเพื่อน
ร่วมงาน ครอบครัวหรือเพื่อน และจากการศึกษา
ของโครว์8 พบว่า การทำ�กลุม่ สนับสนุนทางอารมณ์
จากเพื่อนร่วมงานทำ�ให้พยาบาลได้ระบายความ
อึ ด อั ดใจ เป็ น การให้ กำ � ลั งใจและร่ ว มกั น หา
แนวทางในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม แต่จาก
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่พบการ
ศึกษาในเชิงหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาล
จากความแตกต่างในบริบทต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แบบแผนในการดำ�เนินชีวิต และระบบ
บริการสุขภาพที่มีความแตกต่างกัน ทำ�ให้ผลการ
ศึกษาอาจไม่สามารถนำ�มาอธิบายการเผชิญความ
โศกเศร้าในพยาบาลหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
ที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือนำ�มาอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาแนวทางการเผชิญความโศกเศร้าจากการ
เสี ย ชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยเด็ กในหอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตกุ ม าร
เวชกรรมได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำ�การศึกษา
ในประเด็นดังกล่าว เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลมาเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาแนวทางการเผชิญความโศกเศร้า
ของพยาบาลจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยเด็กใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม เพีอ่ ลดผลกระทบจาก
ความโศกเศร้า และเพิ่มคุณภาพการให้การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเผชิญความโศกเศร้าใน
พยาบาลผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมาร
เวชกรรมภายหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วย
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคมกับ
การเผชิญความโศกเศร้าในผู้ให้การดูแลผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

คำ�ถามการวิจัย
1. การเผชิ ญ ความโศกเศร้ าในพยาบาล
ผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
ภายหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างไร
2. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการเผชิญ
ความโศกเศร้าในพยาบาลผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมหรือไม่ อย่างไร

สมมุติฐานการวิจัย
1. การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเผชิญความโศกเศร้าในผู้ให้การ
ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
2. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเผชิญความโศกเศร้าในผู้ให้การ
ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
หาความสัมพันธ์ (descriptive correlational
research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เผชิญความโศกเศร้าของพยาบาลภายหลังการเสีย
ชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตกุ ม าร
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เวชกรรมในโรงพยาบาลตติยภูมิระดับโรงเรียน
แพทย์ จำ�นวน 5 แห่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล โดยต้องมี
ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ในระยะสุดท้าย ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป ไม่เป็น
ผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งบริหารทางการพยาบาล สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ และยินดีให้ความร่วมมือใน
การวิจยั และใช้การกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน ทำ�ให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 92 ราย16 และกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละโรงพยาบาลโดยใช้วธิ กี ารเลือกตามสัดส่วน
โดยคำ�นวณตามสูตร17

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบประเมิน 4 ชุดได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปจากการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นคำ�ถามปลายเปิด
และปิดแบบเลือกตอบ (check list) โดยมีข้อ
คำ�ถามจำ�นวน 5 ข้อ ประกอบด้วยอายุ เพศ
ประสบการณ์การทำ�งาน สถานภาพสมรส และ
ประสบการณ์การได้รับความรู้ การฝึกอบรมใน
เรือ่ งดูแลผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้าย
ชุดที่ 2 แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ในการเผชิญปัญหาของพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยแปล
ย้อนกลับเป็นภาษาไทยโดยใช้หลักการแปลย้อน
กลับตามขัน้ ตอน18 จากแบบประเมิน Occupational
Coping Self-Efficacy Questionnaire
for Nurses ที่พัฒนาขึ้นโดยพิซานที โดยใช้
แนวคิดของแบนดูรา ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
ทั้งหมด 9 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
190...
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ประมาณค่า (likert scale) 5 ระดับ โดย 1
คะแนนหมายถึง ไม่สามารถเผชิญปัญหาจากการ
ทำ�งานทัง้ หมดได้โดยง่าย และ 5 คะแนนหมายถึง
สามารถเผชิญปัญหาจากการทำ�งานทัง้ หมดได้โดย
ง่าย การแปลผลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้ ระดับต่ำ�กว่าเกณฑ์ปกติ หมายถึง พยาบาล
มีสมรรถนะในการเผชิญปัญหาระดับต่�ำ กว่าเกณฑ์
ปกติ ระดับเกณฑ์ปกติ หมายถึง พยาบาลมี
สมรรถนะในการเผชิญปัญหาระดับปกติ และ
ระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ หมายถึง พยาบาลมี
สมรรถนะในการเผชิญปัญหาระดับสูงกว่าเกณฑ์
ปกติ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนทาง
สังคมของพยาบาลที่เผชิญกับความโศกเศร้าจาก
การเสียชีวติ ของเด็กในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ
อรสา ใจจินา (2558) ที่ดัดแปลงมาจากแบบ
สอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ สุวภา สังค์ทอง
(2554) ซึ่ ง พั ฒ นาตามแนวคิ ด ของจาคอปสั น
ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทั้งหมด 30 ข้อ โดยมีการ
ประเมินใน 3 ปัจจัย คือ การสนับสนุนทางอารมณ์
จำ�นวน 12 ข้อ (1-12) การสนับสนุนทางสติปญ
ั ญา
จำ�นวน 9 ข้อ (13-21) และการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรจำ�นวน 9 ข้อ (22-30) โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (likert
scale) 5 ระดับ โดย 1 คะแนนหมายถึง ท่าน
รู้สึกได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อยที่สุด และ
5 คะแนนหมายถึง ท่านรู้สึกถึงการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก การแปลผลสามารถแบ่ง
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับต่ำ� หมายถึง พยาบาล
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับต่�ำ ระดับ
ปานกลาง หมายถึง พยาบาลได้รับการสนับสนุน
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ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับสูง
หมายถึง พยาบาลได้รับการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ในระดับสูง
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการเผชิญความโศก
เศร้าจากการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชกรรม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมโดยให้เนื้อหาครอบคลุมในการเผชิญ
ความโศกเศร้าทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถามทั้งหมด 27 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การ
เผชิญความโศกเศร้าที่มุ่งเน้นจัดการกับปัญหา
จำ�นวน 10 ข้อ (1-10) การเผชิญความโศกเศร้า
ทีม่ งุ่ เน้นจัดการกับอารมณ์ จำ�นวน 13 ข้อ (11-23)
และการเผชิญความโศกเศร้าด้วยวิธีการบรรเทา
ความรู้สึก จำ�นวน 4 ข้อ (24-27) และโดยมี
ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (likert
scale) 4 ระดับ19 ดังนี้ 1 คะแนนหมายถึง ท่าน
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว และ 4 คะแนน
หมายถึง ท่านเคยปฏิบตั พิ ฤติกรรมดังกล่าวทุกครัง้
การแปลผลคะแนนสามารถแบ่งได้ 3 ระดับดังนี้
ระดับต่ำ� หมายถึงพยาบาลมีการเผชิญความโศก
เศร้าอยู่ในระดับต่ำ� ระดับปานกลาง หมายถึง
พยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้าอยู่ในระดับ
ปานกลาง และระดับสูงหมายถึง พยาบาลมีการ
เผชิญความโศกเศร้าอยู่ในระดับสูง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยจะดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยดำ�เนินการได้ดังนี้
1) การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั
ทำ�การตรวจสอบโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน
6 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาดังนี้ แบบ
สอบถามการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลที่

เผชิญกับความโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของเด็ก
ในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม เท่ากับ 0.90
และแบบสอบถามการเผชิญความโศกเศร้าจาก
การเสียชีวติ ของเด็กในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
เท่ากับ 0.91 ส่วนแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในการเผชิญปัญหาของพยาบาล ซึง่ ผูว้ จิ ยั
แปลย้อนกลับจากแบบประเมิน Occupational
Coping Self-Efficacy Questionnaire for
Nurses โดยไม่มีการดัดแปลงจึงไม่ได้ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาซ้ำ�
2) การตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ ผูว้ จิ ยั นำ�
แบบสอบถามไปทดลองกับพยาบาลประจำ�หอผูป้ ว่ ย
วิ ก ฤตเด็ กโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่
จำ�นวน 10 ราย จากนัน้ นำ�มาคำ�นวณหาความ
เชือ่ มัน่ โดยใช้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
โดยแบบสอบถามการเผชิญความโศกเศร้าจากการ
เสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
มีคา่ เท่ากับ 0.887 แบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตนในการเผชิญปัญหาของพยาบาล มีค่า
เท่ากับ 0.726 และแบบสอบถามการสนับสนุน
ทางสังคมของพยาบาลที่เผชิญกับความโศกเศร้า
จากการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมาร
เวชกรรม มีค่าเท่ากับ 0.847

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส
โครงการ 2562-EXP067 และผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแต่ละโรงพยาบาล
ที่ทำ�การศึกษา ผู้วิจัยขอความสมัครใจในการเข้า
ร่ ว มการวิ จั ย จากพยาบาลกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดย
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พยาบาลกลุม่ ตัวอย่างสามารถตัดสินใจเข้าร่วมการ
ศึกษาได้ตามความสมัครใจ และสามารถถอนตัว
จากการวิจัยหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอด
เวลา โดยไม่เกิดการสูญเสียประโยชน์ใด ๆ อีกทัง้
ข้อมูลที่ได้จะถือเป็นความลับ และผลการวิจัยนำ�
เสนอในภาพรวมไม่เปิดเผยเป็นรายบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขออนุญาตเข้าพบหัวหน้าหอผู้ป่วย
วิ ก ฤตกุ ม ารเวชกรรมด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ชี้ แ จง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
และขอความร่วมมือในการดำ�เนินการเก็บข้อมูล
จากนั้ น สอบถามคุ ณ สมบั ติ ข องพยาบาลกลุ่ ม
ตัวอย่างเพือ่ คัดเข้าการศึกษาจากหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ผูว้ จิ ยั ขอความสมัครใจในการเข้าร่วมงานวิจยั จาก
พยาบาลกลุม่ ตัวอย่างโดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
วิธีการรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ ผลกระทบต่อ
พยาบาลกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการทำ�
แบบสอบถาม และสิทธิในการเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้พยาบาลผู้เข้าร่วม
วิ จั ย สอบถามข้ อ สงสั ย ก่ อ นการตั ด สิ นใจอย่ า ง
อิสระในการเข้าร่วมการศึกษา พร้อมทั้งมอบชุด
แบบสอบถาม และเตรียมกล่องจำ�นวน 2 กล่อง
ที่ปิดสนิทด้วยเทปกาวโดยรอบ สำ�หรับรับแบบ
ประเมินที่ทำ�เรียบร้อยแล้ว และเอกสารยินยอม
เข้าร่วมงานวิจยั เพือ่ ป้องกันเข้าถึงข้อมูลของผูเ้ ข้า
ร่วมงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้แบบสอบถามตอบกลับ
ครบตามจำ�นวนที่วางแผนไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป ดังนี้
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1) วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยกับข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทาง
สังคม และแบบสอบถามการเผชิญความโศกเศร้า
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้
จากระหว่างแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมกับแบบ
สอบถามการเผชิญความโศกเศร้า ผู้วิจัยทดสอบ
การแจกแจงของข้อมูลโดยใช้สถิติ KolmogorovSmirnov Test พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
ปกติจงึ ใช้สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson product-moment correlation
coefficient)

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
พยาบาลกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ย
วิกฤตกุมารเวชกรรมทัง้ หมด 92 ราย พบว่า ร้อยละ
98.90(91) เป็นเพศหญิง ร้อยละ 37(45) มีอายุ
ต่ำ�กว่า 25 ปี ร้อยละ 79.30(34) มีอายุต่ำ�กว่า
25 ปี ร้อยละ 63.00(73) มีสถานภาพสมรสโสด
ร้อยละ 48.90(46) ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว
ร้อยละ 68.50(45) มีประสบการณ์ทำ�งานต่ำ�กว่า
5 ปี และร้อยละ 68.50(63) กลุ่มตัวอย่างไม่เคย
ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเรื่ อ งการดู แ ลผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครัวที่อยู่ในระยะท้าย
ส่วนที่ 2 การเผชิญความโศกเศร้าจากการเสีย
ชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
ผลการศึกษาการเผชิญความโศกเศร้าจาก
การเสียชีวติ ของเด็กในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาลภายหลังการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม /
Factors Related to Coping with Grief Among Nurses After Suffering a Child’s Death in the Pediatric Intensive Care Unit.

พบว่า ร้อยละ 63.00 ( = 2.23, SD = 0.33)
พยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้าอยูใ่ นระดับต่�ำ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พยาบาลมีคะแนน
เฉลี่ยการเผชิญความโศกเศร้าด้วยวิธีการบรรเทา
ความรู้สึก และการเผชิญความโศกเศร้าด้วยวิธี
จัดการกับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.55,
= 2.49 ตามลำ�ดับ) และมีคะแนนเฉลีย่ การเผชิญ
ความโศกเศร้าที่มุ่งเน้นจัดการกับอารมณ์อยู่ใน
ระดับต่ำ� ( = 1.92)
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความ
โศกเศร้าจากการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วย
วิกฤตกุมารเวชกรรมกับการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
และการสนับสนุนทางสังคม
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนกับการเผชิญความโศกเศร้าจากการเสียชีวิต
ของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม มีความ
สัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (r = 0.244, p < .05) และการสนับสนุนทาง
สังคมกับการเผชิญความโศกเศร้าจากการเสียชีวติ
ของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ปานกลางอย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติ (r = 0.348, p < .01)

การอภิปรายผล

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษา
การเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาลผู้ให้การดูแล
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมภายหลัง
จากการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 63.00 มีการเผชิญความโศกเศร้าอยู่
ในระดับต่�ำ ซึง่ หมายถึงพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างอาจ

มี ก ารเผชิ ญ ความโศกเศร้ า อย่ า งไม่ เ หมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากพยาบาลมี
การเผชิ ญ ความโศกเศร้ า อย่ า งไม่ เ หมาะสม
อาจทำ�ให้เกิดทัศนคติทไี่ ม่ดตี อ่ การดูแลผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย การเสียชีวิตของผู้ป่วย และมีโอกาสได้
รับผลกระทบที่เกิดจากความโศกเศร้าได้มากขึ้น
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 62.0020,21
พยาบาลใช้วธิ กี ารเผชิญความโศกเศร้าด้วยวิธกี าร
บรรเทาความรู้สึกในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของเพลนต์ แ ละไคร์ 21 ซึ่ ง พบว่ า
พยาบาลบางส่วนมีการเผชิญความโศกเศร้าด้วย
วิธกี ารบรรเทาความรูส้ กึ โดยพยายามปรับแนวคิด
ในเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่แตกต่างออกไป
โดยอาจคิดว่าการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยในครัง้ นี้ ทำ�ให้
ผู้ป่วยไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการ
เจ็บป่วยที่เป็นอยู่ หรือจากการได้รับการรักษา
เพือ่ เปลีย่ นการรับรูข้ องพยาบาลทีม่ ตี อ่ การเสียชีวติ
ของผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของฟอสเทอร์
และฮาฟิซ22 พบว่าพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ในหอผู้ป่วยเด็กมีการทำ�กิจกรรมทางศาสนา เช่น
การทำ � บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุ ศ ล สวดมนต์
จุดเทียนหรือยืนสงบนิง่ เป็นต้น เพือ่ เป็นการส่งให้
ผูป้ ว่ ยไปสูภ่ พภูมทิ ดี่ ี และบรรเทาความรูส้ กึ ผิดทีม่ ี
ต่อผู้ป่วย
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่าร้อยละ 60.90 พยาบาล
มีการเผชิญความโศกเศร้าด้วยวิธีการเผชิญความ
โศกเศร้ า ที่ มุ่ ง เน้ น จั ด การกั บ ปั ญ หาในระดั บ
ปานกลาง ซึง่ อาจทำ�ให้พยาบาลสามารถเผชิญความ
โศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า หากพยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้า
อย่างเหมาะสม จะทำ�ให้พยาบาลสามารถลด
ความรู้สึกต่าง ๆ และผลกระทบที่เกิดจากความ
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โศกเศร้าได้ อีกทั้งยังทำ�ให้พยาบาลให้การดูแล
ผู้ป่วยด้วยความมั่นใจ4 สอดคล้องกับการศึกษา
ของมาร์ตินและคณะ ซึ่งพบว่าพยาบาลที่ได้รับ
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว
มี ก ารเผชิ ญ ความโศกเศร้ า ที่ มุ่ ง เน้ น จั ด การกั บ
ปัญหาโดยการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ
และยอมรับในการจากไปของผู้ป่วย นอกจากนี้
พยาบาลยังพยายามวางแผนในการแก้ไขทีส่ าเหตุ
ของปัญหา และอาจมีการแสวงหาแหล่งความ
ช่วยเหลือจากบุคคลในสังคมร่วมดัวย
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.80 มีการ
เผชิญความโศกเศร้าทีม่ งุ่ เน้นจัดการกับอารมณ์อยู่
ในระดั บ ต่ำ � ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ พ ยาบาลมี ค วาม
สามารถในการเผชิญความโศกเศร้าได้อย่างไม่
เหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยแตกต่างจากการศึกษา
ของโครว์ 8 พบว่ า พยาบาลมี ก ารเผชิ ญ ความ
โศกเศร้าทีม่ งุ่ เน้นจัดการกับอารมณ์มากทีส่ ดุ ซึง่ มักจะ
ใช้วิธีการพูดระบายความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงาน
เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของสโตทท์ แ ละคณะ 23
พบว่าพยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและ
หอผู้ป่วยวิกฤตร้อยละ 78.00 มีการเผชิญความ
โศกเศร้าทีม่ งุ่ เน้นจัดการกับอารมณ์ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษา
งานวิจัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
ยังไม่พบการศึกษาที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่
ทำ�ให้พยาบาลมีการเผชิญความโศกเศร้าที่มุ่งเน้น
จัดการกับอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ�ได้อย่างชัดเจน
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า พฤติกรรม
การเลือกแนวทางในการเผชิญความโศกเศร้าของ
แต่ ล ะบุ ค คลอาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ลักษณะของบุคคล สังคม และวัฒนธรรม5,6 อีก
ทั้งการเผชิญความโศกเศร้าที่มุ่งเน้นจัดการกับ
อารมณ์เป็นวิธที สี่ ามารถลดความรูส้ ึกโศกเศร้าได้
194...
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ทันทีและรวดเร็ว เมื่อพยาบาลเกิดความรู้สึก
โศกเศร้าจากเหตุการณ์การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย แต่ใน
การให้การดูแลผู้ป่วย พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยจะ
ทราบแนวโน้ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิ ต ของ
ผูป้ ว่ ยได้ตงั้ แต่ในระยะเริม่ แรก จากการศึกษาของ
ชิโมอิเนบะ และคณะ24 พบว่า ความโศกเศร้าจาก
การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะภายหลัง
การเสียชีวิตของผู้ป่วยเท่านั้น หากแต่ยังสามารถ
เกิดขึน้ ก่อนการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยได้ดว้ ย เนือ่ งจาก
รับรูว้ า่ ผูป้ ว่ ยทีต่ นให้การดูแลใกล้เสียชีวติ พยาบาล
จึ ง เริ่ ม มี ก ารใช้ ก ลวิ ธี ต่ า ง ๆ ในการเผชิ ญ ความ
โศกเศร้าจากการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย ทำ�ให้เมือ่ ผูป้ ว่ ย
เสียชีวิต ระดับความโศกเศร้าของพยาบาลจึง
สามารถควบคุมโดยใช้การเผชิญความโศกเศร้าที่
มุ่งเน้นจัดการกับปัญหา และการเผชิญความ
โศกเศร้าด้วยวิธีบรรเทาความรู้สึก ซึ่งจะส่งผลให้
พยาบาลมีการจัดการกับความโศกเศร้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความโศกเศร้าใน
ผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุน
ทางสังคม
ผลการศึกษาพบว่า การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนกับการเผชิญความโศกเศร้ามีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับต่ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.019 (r = 0.244, P < .05) สอดคล้องกับการศึกษา
ของพิซานที พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมี
ความสัมพันธ์กับการเผชิญความโศกเศร้า และ
ระดับของความโศกเศร้าในพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย
ระยะท้าย โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ
เผชิญความโศกเศร้าที่อยู่ในระดับสูง จะช่วยให้

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาลภายหลังการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม /
Factors Related to Coping with Grief Among Nurses After Suffering a Child’s Death in the Pediatric Intensive Care Unit.

พยาบาลสามารถเผชิญความโศกเศร้าได้ในระดับ
สู ง เช่ น กั น และการศึ ก ษาของเวไฮเบริ ก และ
คณะ12 พบว่า พยาบาลที่มีการรับรู้ความสามารถ
ในการเผชิญความโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเผชิญความโศกเศร้าทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .371) สามารถอธิบายได้
ว่า จากแนวคิดของแบนดูราสะท้อนให้เห็นว่า
หากพยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน หรือ
รับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเองในการเผชิญกับความ
โศกเศร้า สามารถผลักดันให้พยาบาลเกิดความ
มัน่ ใจถึงความสามารถในจัดการกับความโศกเศร้า
ของตนเอง และนำ�ไปสู่การแสดงพฤติกรรมการ
เผชิญความโศกเศร้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ ถึง
แม้จะรับรู้อุปสรรคในการกระทำ�พฤติกรรมนั้น
ก็ตาม
การสนับสนุนทางสังคมกับการเผชิญความ
โศกเศร้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ
ปานกลางอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .001
(r = 0.348 , P < .01) สอดคล้องกับการศึกษาของ
โมโจยิโนลา25 พบว่าการสนับสนุนทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับอาการที่เกิดจากความโศกเศร้า
และสัมพันธ์กับการเผชิญความโศกเศร้าอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ และจากการศึกษาของลอบบ์และ
คณะ15 พบว่าร้อยละ 97.00 ของทีมผู้ให้การดูแล
ผู้ป่วยกล่าวตรงกันว่า การทำ�กลุ่มสนับสนุนทาง
สังคมภายหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วยมีประโยชน์
ในการช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่อยู่ในจิตใจ

ของพยาบาลและความโศกเศร้ าได้ สามารถ
อธิบายได้วา่ จากแนวคิดของจาคอปสัน สะท้อนให้
เห็นว่าหากพยาบาลได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ทัง้ ด้านอารมณ์ ด้านสติปญ
ั ญา และด้านทรัพยากร
หรือด้านในด้านหนึ่งทั้งจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
ครอบครัว หรือนักจิตวิทยา เป็นต้น ทำ�ให้บุคคล
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถ
ตอบสนองต่อสิง่ ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
จะช่วยให้พยาบาลสามารถเผชิญความโศกเศร้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นข้อมูลให้ผบู้ ริหาร
ทางการพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การเผชิญความโศกเศร้าของพยาบาล และนำ�
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการ
เผชิญความโศกเศร้าของพยาบาลจากการเสีย
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยเด็กในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตกุมารเวชกรรม
เพือ่ ป้องกันการได้รบั ผลกระทบจากความโศกเศร้า
ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีอายุ
น้อย หรือประสบการณ์ในการทำ�งานน้อยกว่า
5 ปี เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาปัจจัยเรื่องการสนับสนุนทางสังคม
เพื่อทำ�นายการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาล
ภายหลังการเสียชีวิตของเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชกรรม
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