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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้าน 

และเพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยของญาติผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านของตึกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลต ารวจ กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้คือ ญาติผู้ ป่วยท่ีเข้ารับบริการตกึอายรุกรรม โรงพยาบาล

ต ารวจ จ านวนทัง้สิน้ 90 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลูได้แก่ ร้อยละ, คา่เฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คา่สถิติ t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) โดย

ก าหนดนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05    

 

 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดบัการศกึษาสงูสดุ

ปริญญาตรีและมีอายรุะหวา่ง 46 - 59 ปี โดยมีอายเุฉล่ียเทา่กบั 46.5±14.47 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการ
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ดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านในระดบัท่ีมาก และมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยกลบับ้านอยูใ่นระดบัสงู เม่ือท าการ

ทดสอบความสมัพนัธ์พบวา่ ปัจจยัด้านบคุคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุและอายท่ีุ

ตา่งกนั มีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไมแ่ตกตา่งกนัในทางสถิติ และระดบัความรู้ความเข้าใจ

ของญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีตา่งกนั มีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไมแ่ตกตา่ง

กนัในทางสถิตเิชน่กนั สรุปได้วา่ปัจจยัด้านบคุคล และความรู้ความเข้าใจของญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบั

บ้าน ไมมี่ผลตอ่ความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน  

 

ค าส าคัญ: ความพร้อม  ญาตผิู้ ป่วย  การจ าหนา่ยผู้ ป่วย 

 

Abstract 

 

 The objectives of this research were to study preparedness levels of family caregiver in 

patient care before returning home and to study cognitive of family caregiver in patient care before 

returning home of Medicine Ward, Police Hospital. The data was collected from 90 samples of 

family caregiver in patient admitted at medicine ward, Police Hospital. Tools used to collect data in 

this study is questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, and 

standard deviation. T-test, One Way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient were employed 

to test the hypothesis by setting the statistical significance level set at 0.05.  

 

 The research result revealed that mostly of samples were female, married status, the 

highest level of bachelor degree and between 46 to 59 years old with a mean of age was 

46.5±14.47 years. There were cognitive levels of family caregiver in patient care before returning 

home at the level of understood, and preparedness of family caregiver in patient care before 

returning home at a who was prepared level. The hypothesis test found that the differences in the 

personal factors include gender, marital status, education level, and age, were no significant 



 
 

difference of the preparedness levels of family caregiver in patient care before returning home. The 

cognitive levels of family caregiver in patient care before returning home also were no significant 

difference of the preparedness levels of family caregiver in patient care before returning home. The 

research concludes that the personal factors and cognitive of family caregiver in patient care 

before returning home did not significantly affect the preparedness levels of family caregiver in 

patient care before returning home.  
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บทน า 

 

 ในปัจจุบนัคนไทยมีแนวโน้มการป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึน้ จากรายงานอัตราการตายในปีพ.ศ.

2554 – 2558  ของส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข (สถิติสาธารณสุข, 2558: 

79-80) พบว่ามีแนวโน้มการตายเพิ่มขึน้ 6.9 ต่อ ประชากร 1,000 คน โดยท่ีมีผู้ ป่วยโรคเรือ้รังเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ 

ท าให้ภาครัฐและเอกชนต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง ท าให้มีผู้ ป่วยมาใช้บริการรักษา

สุขภาพ เพิ่มขึน้ทุกปี การน าแนวคิดการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายมาใช้เพ่ือดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง 

ร่วมกับการท างานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพเน้นการดูแลต่อเน่ืองเม่ือผู้ ป่วยกลับบ้านหรือการส่งต่อไปยัง

สถานบริการใกล้บ้าน ท าให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การวางแผนจ าหน่ายผู้ ป่วย 

เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมให้ผู้ ป่วยในการดแูลตนเอง รวมถึงการเตรียมผู้ดแูลชมุชนให้พร้อมในการ

ดแูลช่วยเหลือเพ่ือดแูลการเจ็บป่วย และพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง ในระยะท่ีมีการเปล่ียนผ่าน

การดแูลจากหน่วยบริการสขุภาพไปสู่หน่วยบริการสขุภาพอ่ืนหรือสู่การดแูลตนเองท่ีบ้าน ความส าเร็จของการ

วางแผนจ าหน่ายหมายถึงการมีความพร้อมในการเปล่ียนจากการดแูลท่ีมีผลลพัธ์คือ คณุภาพชีวิตท่ีดี การ

ท างานเป็นทีมของสถานบริการสขุภาพทกุระดบั ตลอดจนบทบาทของญาติผู้ ป่วยท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ

วางแผนจ าหน่ายจากการท่ีผู้ ป่วยต้องออกจากโรงพยาบาลเพ่ือไปรักษาอาการต่อท่ีบ้าน ญาติจึงมีบทบาท

ส าคญัท่ีจะเป็นผู้ดแูลผู้ ป่วยตอ่จากแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องฝึกสอนญาติของ



 
 

ผู้ ป่วยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมท่ีจะสามารถดแูลผู้ ป่วย ดงันัน้การแนะน าให้ความรู้แก่ญาติใน

การดแูลผู้ ป่วยก่อนจ าหนา่ย จงึเป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีชว่ยลดเวลาการนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ท าให้ปริมาณ

งานและค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลง ผู้ศกึษาในฐานะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งพบเห็นว่าญาติผู้ ป่วยยงัมีความ

วิตกกังวลในการดแูลผู้ ป่วยเม่ือต้องกลบัไปดแูลต่อท่ีบ้าน จึงมีความสนใจศึกษาการประเมินความพร้อมของ

ญาติในการดแูลผู้ ป่วยอายุรกรรมก่อนกลบับ้านเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาการให้ค าแนะน าการดแูล

ผู้ ป่วยตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านของตึกอายุรกรรม

โรงพยาบาลต ารวจ 

 

 2. เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยกบัความพร้อมของญาติ ในการดแูลผู้ ป่วยก่อน

กลบับ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดความความพร้อม 

 

 การเตรียมความพร้อม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกระท าบางสิ่งบางอย่างท่ี ได้ถกูเตรียมพร้อม

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและตัง้ใจ ในการท่ีจะปฏิบัติ กิจกรรมนนัน้ๆ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดจนคณุสมบตัิหรือสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะท างาน หรือกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งท่ีมีแนวโน้มจะประสบผลส าเร็จตามวตัถปรุะสงค์ ส าหรับการศึกษาในครัง้นีก้ารประเมินความพร้อมของ

ญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านของตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ หมายถึง การวัดคุณลักษณะ

ความสามารถของญาติผู้ ป่วยในการดแูลเอาใจใส่ผู้ ป่วย เม่ือผู้ ป่วยต้องออกจากโรงพยาบาลไปพกัท่ีบ้านให้มี



 
 

ประสิทธิภาพอนั เป็นผลมาจากการเตรียมตวัไว้แล้ว เพ่ือท่ีจะกระท ากิจกรรมการดแูลผู้ ป่วยตา่งๆ ในอนาคตได้

อยา่งราบร่ืนและประสบผลส าเร็จมากท่ีสดุหรือประสบปัญหาน้อยท่ีสดุ 

 

แนวความคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 

 

 ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความทรงจ าในเร่ืองราว ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่างๆ ความสามารถใน

การน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวมมาใช้ดดัแปลง อธิบาย เปรียบเทียบในเร่ืองนัน้ๆได้อย่างมีเหตุผลความรู้ความ

เข้าใจเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และรวมถึงการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตามขัน้ตอน 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบคุคล ระดบัความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อยขึน้อยู่

กบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางในการล าดบัความส าคญัซึ่ง Bloom (อ้างถึงใน แสงจนัทร์ โสภากาล, 2550: 

15-16) ได้แบ่งระดบัความรู้ความสามารถทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดบั ได้แก่ 

1.) ความรู้(Knowledge) 2.) ความเข้าใจ (Comprehensive) 3.) การน าความรู้ไปใช้ (Application)  4.) การ

วิเคราะห์ (Analysis)  5.) การสงัเคราะห์ (Synthesis)  และ 6.) การประเมินผล (Evaluation) การศกึษาความรู้
ความเข้าใจของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลต ารวจ หมายถึง ความรู้

ความเข้าใจรายละเอียดในเร่ืองอาการของโรค ขัน้ตอนการให้การพยาบาลผู้ ป่วย และอาการผิดปกติท่ีต้องมา

โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 
ที่มา:   แบบประเมินความพร้อมของผู้ดแูลดดัแปลงมาจากอาร์ชโบล และสจ๊วต, 1986 แปลโดย วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, 2002 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ญาติผู้ ป่วยตกึอายรุกรรมท่ีพาผู้ ป่วยมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 115 คน (ท่ีมา: 

งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลต ารวจ ณ 28 เมษายนพ.ศ.2560) เม่ือค านวณขนาดตวัอย่างจากวิธีของ 

Krejcie & Morgan ได้เท่ากบั 90 คนจากประชากร โดยท าการสุ่มตวัอย่าง 2 ขัน้ตอน ได้แก่ แบบชัน้ภูมิตาม

สดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเก็บ

ข้อมลูการศกึษาระหวา่งเดือนพฤษภาคม – มิถนุายน พ.ศ. 2560  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการศกึษาในครัง้นีคื้อ แบบสอบถามท่ีผู้ศกึษาสร้างขึน้จาก

การศกึษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  

 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของญาติผู้ ป่วยท่ีผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีตึกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และระดบัการศึกษา ลักษณะของค าถามเป็น

แบบเลือกตอบและเตมิค า จ านวน 4 ข้อ เพ่ือเก็บข้อมลูแล้วน าข้อมลูมาแจกแจงความถ่ีและหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

 

ส่วนที่  2 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของญาติเก่ียวกับการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้าน ของตึกอายรุกรรม

โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 10 ข้อ โดยแบง่ออกดงันี ้

 

 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัอาการของโรค  
 

 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้การดแูลผู้ ป่วย 

 

 3. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาการผิดปกตท่ีต้องพามาพบแพทย์ 

 



 
 

ส่วนที่ 3 แบบวดัความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน ของตึกอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

ซึง่ผู้ศกึษาได้ปรับมาจากแบบประเมินความพร้อมในการดแูลของผู้ดแูลของ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ (2557) ซึง่ 

พฒันามาจากแบบประเมินความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยของ Stewart BJ., Archbold PG. (1994) ร่วมกบัการ

ทบทวนวรรณกรรม ลกัษณะแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 17 ข้อ โดยแบง่ออกดงันี ้

 

 1. ความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจของผู้ ป่วย 

 

 2. ความพร้อมด้านการบริการและการจดัหาบริการการดแูลผู้ ป่วย 

 

 3. ความพร้อมด้านการจดัการความเครียดท่ีเกิดขึน้ระหวา่งดแูลผู้ ป่วย 

 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึน้ไปเสนอตอ่คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าความรู้อิสระ เพื่อท าการตรวจสอบความถกูต้อง เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของ

ค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครัง้นีห้รือไม่ หลงัจากนัน้ก็น ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ

ด าเนินการในขัน้ตอ่ไป 

 

 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้ศกึษาได้น าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของญาติเก่ียวกับ

การดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน และแบบวดัความพร้อมของญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตกึอายรุ- 

กรรม โรงพยาบาลต ารวจ ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (try-out) กบักลุ่มญาติผู้ ป่วยอายรุกรรม โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า ซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการศึกษา จ านวน 40 ชุด และน าแบบสอบถามท่ี

ได้รับกลบัคืนมาคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบรูณ์ จ านวน 30 ชดุ ท่ีตอบครบทกุข้อ น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความรู้ความ เข้าใจของญาติ

เก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านของตึกอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ โดยใช้สูตรของ Kuder-

Richardson (KR-20) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อน



 
 

กลบับ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ โดยค านวณคา่สมัประสิทธ์ Alpha ของ Cronbach (บญุเรียง 

ขจรศลิป์, 2543) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดงันี ้

 

 2.1 ความรู้ความเข้าใจของญาติเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตึกอายรุกรรมโรงพยาบาล

ต ารวจ ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.55 

 

 2.2 ความพร้อมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ ได้ค่า

ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.92 

 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. คา่ร้อยละ (Percentage, %) ใช้ส าหรับอธิบายข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล  

 

2. คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใช้ส าหรับการอธิบายความรู้ความเข้าใจของ

ญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 

3.  t-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มระหว่างเพศ กบัปัจจยัด้านความพร้อมของ

ญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 

4. One-way ANOVA ใช้ในการทดสอบความแปรปรวนท่ีมี 3 กลุ่มหรือมากกว่าขึน้ไป ระหว่างระดบั

การศกึษา สถานภาพสมรส และกลุ่มอาย ุกบัปัจจยัด้านความพร้อมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน

ของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ 

 

5. Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ใช้อธิบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความรู้ความเข้าใจของญาติในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน กับปัจจยัด้านความพร้อมของญาติในการดแูล

ผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตกึอายรุกรรมโรงพยาบาลต ารวจ นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 



 
 

ผลการวิจัย 
 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 81.1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อย

ละ 53.3  ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.9 กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 46 - 59 ปี คดิเป็นร้อยละ 37.8 ปี โดยอายเุฉล่ีย 46.5±14.47 ปี มีอายตุ ่าสดุและสงูสดุ 20 – 

84 ปี 

 

 มีความรู้ความเข้าใจในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านในระดบัท่ีมีความรู้ (x   = 0.69) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อค าถามท่ีมีระดบัความรู้มากท่ีสดุ พบวา่ ในประเดน็เร่ืองอาการของโรคข้อค าถามท่ีว่า “โรคเบาหวานเป็น

โรคท่ีร่างกายมีระดบัน า้ตาลในเลือดสงูกว่าปกติ > 200 mg %” (x   = 0.79) ประเด็นเร่ืองการให้การดแูลผู้ ป่วย

พบว่า ข้อค าถามท่ีว่า “การป้อนอาหารให้ผู้ ป่วยควรจดันอนศีรษะสงูเพ่ือป้องกนัการส าลกัอาหาร” (x   = 0.99) 

และประเดน็เร่ืองอาการผิดปกตท่ีิต้องพามาพบแพทย์พบว่า ข้อค าถามท่ีว่า “ผู้ ป่วยบอกว่ามีอาการหายใจหอบ

เหน่ือย เจ็บแนน่หน้าอกราวไปด้านหลงั” (x   = 0.97)  

 

 มีความพร้อมในการดูแลผู้ ป่วยกลบับ้านอยู่ในระดบัท่ีมีความพร้อม (x   = 4.00) โดยในประเด็นเร่ือง

ความต้องการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจของผู้ ป่วย มีระดบัความพร้อมท่ีสงู (x   = 4.11) ในข้อค าถาม “ท่านมี

ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และอดทนในการดแูลผู้ ป่วย” และ “ท่านพร้อมท่ีจะดแูลผู้ ป่วยให้มีความสุขสบาย

ทางกาย” มีระดบัความพร้อมสงูมากท่ีสดุ (x   = 4.3) ในประเด็นเร่ืองการบริการและการจดัหาบริการการดแูล

ให้แก่ผู้ ป่วยมีระดบัความพร้อมท่ีสูง (x   = 3.83) ในข้อค าถาม “ท่านสามารถตดัสินใจว่าควรพาผู้ ป่วยมาพบ

แพทย์เม่ือมีอาการผิดปกติ” มีระดับความพร้อมสูงมากท่ีสุด (x   = 4.32)  ในประเด็นเร่ืองการจัดการ

ความเครียดท่ีเกิดขึน้ระหว่างดแูลผู้ ป่วยมีระดบัความพร้อมในประเด็นนีมี้ระดบัสูง (x   = 4.01) ในข้อค าถาม 

“ช่วงเวลาดแูลผู้ ป่วย ท่านให้ก าลงัใจตนเองอยู่เสมอว่าทกุสิ่งทกุอย่างจะดีขึน้ ” มีระดบัความพร้อมสงูมากท่ีสดุ 

(x   = 4.26) 

 

 



 
 

สรุปและอภปิรายผล 

 

 การศกึษาเร่ืองการประเมินความความพร้อมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของตึกอายุรก

รรมโรงพยาบาลต ารวจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความความพร้อมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อน

กลบับ้าน และเพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยกบัความพร้อมของญาติในการดแูลผู้ ป่วย

ก่อนกลบับ้านของตกึอายรุกรรม โรงพยาบาลต ารวจ จ าแนกตามปัจจยัด้านบคุคล และความรู้ความเข้าใจของ

ญาตใินการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้คือ ญาตผิู้ ป่วยท่ีเข้ารับบริการตกึอายรุ- 

กรรม โรงพยาบาลต ารวจ จ านวนทัง้สิน้ 90 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมลู  

 

 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสแล้ว ระดบัการศกึษาสงูสดุปริญญาตรีและมี

อายรุะหวา่ง 46 - 59 ปี โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 46.5±14.47 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบั

บ้านในระดบัท่ีมาก และมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยกลบับ้านอยูใ่นระดบัสงู 

 

 จากการทดสอบสมมตฐิานการศกึษาพบวา่ เพศท่ีตา่งกนัมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน

ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก กลุม่ตวัอยา่งมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วยทางญาติสายตรงทัง้เพศชายและเพศ

หญิงซึ่งได้แก่ สามี ภรรยา บุตร หรือบิดามารดา ท่ีจะต้องดแูลบุคคลในครอบครัวของเราเอง จึงท าให้เห็นว่า

เพศชายหรือเพศหญิงก็ตามต่างมีความพร้อมในการดูแลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านท่ีไม่แตกต่างกัน จากผลการ

วิเคราะห์ทัง้เพศชายและหญิงมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านระดบัท่ีสงูเหมือนกนั  (ร้อยละ 58.8 

และ ร้อยละ 78.1 ตามล าดบั)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรธิดา (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการโรงพยาบาลพระ

มงกฎุเกล้า ผลการศกึษาพบว่าเพศ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง   

   

 กลุม่อายท่ีุตา่งกนัมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไม่แตกตา่งกนั กล่าวคือแม้ว่าญาติจะ

มีกลุ่มอายท่ีุแตกตา่งกนัแตก็่มีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยท่ีไม่แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากทกุระดบัอายุมี



 
 

ความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน โดยผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา

ของสลิษา (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยแอลกอฮอล์ของญาติผู้ ดูแล 

โรงพยาบาลราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ญาติผู้ ดแูลท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยแอลกฮอล์ไม่

แตกตา่งกนั   

 

 สถานภาพสมรสท่ีตา่งกนัมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไม่แตกตา่งกนั กล่าวคือญาติ

ท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีความพร้อมในการดูแลผู้ ป่วยท่ีไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากขึน้อยู่ตัว

บคุคล หน้าท่ีความรับผิดชอบมากกว่าสถานภาพสมรสของบคุคลนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ วรธิดา 

(2552) ผลการศึกษาพบว่าสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดแูลผู้ ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง      

 

 ระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนัมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไม่แตกตา่งกนั กล่าวคือญาติท่ี

มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลับบ้านท่ีไม่แตกต่างกัน  ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองจากการดแูลผู้ ป่วยนัน้สามารถเกิดขึน้ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ และแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากการ

ได้รับค าแนะน าในการดแูลผู้ ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภรภัทร (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลท่ีบ้านของญาติผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศึกษาพบว่าระดับ

การศกึษาไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของญาตใินการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเชน่กนั   

 

 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของญาติในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน พบว่าระดบัความรู้ความ

เข้าใจการดแูลผู้ ป่วยแตกต่างกนั แต่ก็มีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีไม่แตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองจากความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ ป่วยนัน้อาจได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แรงสนบัสนุนทางสงัคม หรือ

พืน้ฐานระดบัการศึกษาของตวับุคคลท่ีแตกต่างกันไป แล้วสามารถน าความรู้ความเข้าใจนัน้ไปใช้ได้จริง แต่

ความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน ซึ่งเป็นคณุลกัษณะความสามารถของญาติผู้ ป่วยในการดแูลเอาใจ

ใส่ผู้ ป่วย เม่ือผู้ ป่วยต้องออกจากโรงพยาบาลไปพกัท่ีบ้าน ให้มีประสิทธิภาพอนัเป็นผลมาจากการเตรียมตวัไว้

แล้ว เพ่ือท่ีจะกระท ากิจกรรมการดูแลผู้ ป่วยต่างๆ ในอนาคตได้อย่างราบร่ืน  ซึ่งไม่มีความจ าเป็นท่ีมีระดบั



 
 

ความรู้ความเข้าใจการดแูลผู้ ป่วยท่ีมาก แล้วจะมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านท่ีมากตาม หรือ

ในทางตรงข้ามระดบัความรู้ความเข้าใจการดแูลผู้ ป่วยท่ีน้อย แล้วจะมีความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบั

บ้านท่ีน้อยตามเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลัดดาวัลย์ (2545) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของญาตใินการดแูลผู้ ป่วย โรคหลอดเลือดหวัใจท่ีเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน ผลการศกึษาพบว่าความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดหวัใจไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของญาตใินการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ควรมีการศกึษาปัจจยัด้านบคุคลในตวัแปรอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ป่วยกบัญาติ

ผู้ดูแล รายได้ครอบครัว หรือจ านวนสมาชิกครอบครัว เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในปัจจัยด้านบุคคล และ

ประสิทธิภาพในงานวิจยัเพิ่มมากยิ่งขึน้  

 

 2. ควรมีการศกึษาปัจจยัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเพิ่มเติม ถึงความสมัพนัธ์กบัความพร้อมในการดแูล

ผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของญาตผิู้ดแูล เน่ืองจากปัจจยัแรงสนบัสนนุทางสงัคมอาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอย่าง

ยิ่งตอ่กลุม่ตวัอยา่ง  

 

 3. ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงกึ่งทดลอง ในรูปแบบจดัโปรแกรมการสอนหรืออบรมแก่ญาติผู้ดแูลผู้ ป่วย

ก่อนกลับบ้าน โดยเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการสอนก่อนและหลังด าเนินการ ว่าโปรแกรมดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพในการสร้างความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านของญาตผิู้ดแูล   
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