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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เวลาท่ีใช้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาลในหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยโรคไต สง่านิลวรางกูร โรงพยาบาลศิริราช กลุ่ม
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 25 คน ผู้ ช่วยพยาบาล จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก
กิจกรรมการพยาบาล ระยะเวลาเก็บข้อมลู จ านวน 1 สปัดาห์ ได้แบบบนัทึกท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ จ านวน 63 ชุด วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณาและสถิติเชิงอนมุาน 
 ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาเฉลี่ยในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลโดยรวม    
2 ชัว่โมง 23 นาที และ 1 ชัว่โมง 33 นาที ตามล าดบั พยาบาลวิชาชีพใช้เวลาในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลโดยตรงมากกว่า
ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อมมากกว่าพยาบาล เมื่อพิจารณาเวลาในการ
ท างานทัง้หมดในทุกเวร เปรียบเทียบกบัเวลาส่วนตวัของบคุลากร พบว่าสดัส่วนของเวลาส่วนตวัมากกว่าร้อยละ 50 ของเวลา
งานทัง้หมด และพยาบาลวิชาชีพมีเวลาสว่นตวัในแตล่ะเวรมากกวา่ผู้ช่วยพยาบาล 
 ดงันัน้ฝ่ายการพยาบาลควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรบุคลากรในปริมาณท่ีเหมาะสม ปลอดภยั วางแผน
พฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัปัญหา อบรมทกัษะการพยาบาลและการบริหาร รวมทัง้ใช้บคุลากรท่ีมีระดบัความสามารถและ
ทกัษะท่ีแตกตา่งกนั เพื่อดแูลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ าบดัทดแทนไต 
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Work Sampling Technique to Analyze Time Spend on Nursing Activities in the 
In Patient Hemodialysis Unit, Siriraj Hospital, Thailand 
 

Punyisa  Indon*  M.Sc. (Public Health)  
Bhusita Intaraprasong**  Ph.D. (Development Administration)  
Juthatip Seelabutr***   Ph.D. (Mathematics) 
Suchai Sritippayawan**** Ph.D. (Clinical Sciences) 
      
Abstract  
 This research is a quantitative research which aims to analyze time spend on nursing actvities of 
professional nurses and nurse assistants at the Hemodialysis Unit, Sa-Nga Nilwarangkool, Siriraj Hospital. 
Research population consisted of 25 professional nurses and 12 nurse assistants. Data were collected using 
nursing activities record. 63 records were analyzed by explanatory and inferential statistics. 

Results show that professional nurses and nurses assistants spended an average time on nursing 
activities of 2 hours 23 minutes and 1 hour 33 minutes respectively.  

Professional nurses spended direct nursing time more than nurse assistants, on the other hand 
nurse assistants spend indirect nursing time more than nurses. Moreover, the comparison of  total nursing time and 
staffs’ personal time reveal that staff personal time is greater than 50% of total nursing time and professional nurses 
have personal time more than nurse assistants. 
 The research suggest that nursing division should set the policies on human resourse management 
to distribute the ultimate number of nursing personel that safe for patient and proper to work, as well as, planning 
for human resource development and skill mixed management for hemodialysis patient care. 
  

Keywords:  job sampling technique, time spending, nursing activities 
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บทน า  
 ในแต่ละปีโรงพยาบาลศิริราชมีบุคลากร
ทางการพยาบาลลาออกเป็นจ านวนมาก สาเหตุมา
จากการย้ายกลับภูมิล าเนา ค่าตอบแทนน้อย และ
ภาระงานหนกั1 จากข้อมลูฝ่ายการพยาบาลระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 – 2554 พบว่า มีพยาบาลวิชาชีพลาออก 
167, 163, 171 คน ตามล าดบั และมีผู้ ช่วยพยาบาล
ลาออก 73, 56, 75 คน ตามล าดบั2  ซึ่งรวมถึงหน่วย
ฟอกเลือดผู้ ป่วยในก็มีบคุลากรลาออกทุกปี ปีละ 1-2 
คน จากข้อมลูดงักลา่ว จึงเกิดค าถามส าคญัว่า ภาระ
งานในหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยในมากเกินอตัราก าลงั
จริงหรือไม ่

หน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยใน ให้บริการผู้ ป่วยไต
วายเฉียบพลนัและเรือ้รัง รวมทัง้ให้บริการในหอผู้ ป่วย
วิกฤติทัง้หมดของโรงพยาบาลศิ ริราช ตัง้แต่เวลา 
07.00 น.-23.00 น. หลงัจากนัน้ให้บริการเฉพาะรายที่
เร่งดว่น ซึง่พบวา่ ในปี 2555 มีผู้ ป่วยเข้ารับบริการหลงั
เวลา 23.00 น. จ านวน 284 คนและปี 2556 จ านวน 
281คน ซึง่มีภาระงานซบัซ้อน ไมค่งที่ ขึน้อยูก่บัปัจจยั
แวดล้อม ยากต่อการบริหารจัดการ ทัง้ในด้านทกัษะ 
ความช านาญเฉพาะทาง อัตราก าลังของบุคลากร 
รวมทัง้จ านวนผู้ ป่วยในแตล่ะช่วงเวลา    
  ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงน าวิธีการสุม่ตวัอยา่งงานของ
โรว์แลนด์และโรว์แลนด์ 3 ไปใช้ เป็นเค ร่ืองมือใน
การศึกษาระบบงาน วิเคราะห์งานในหน่วยฟอกเลือด
ผู้ ป่วยในเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสงูสดุ โดยวิเคราะห์จาก
กิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วย

พยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลอะไรบ้างและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลใช้เวลา
เท่าไร โดยใช้ระบบการจ าแนกกิจกรรมการพยาบาล 
วิธีการศกึษาปริมาณงานโดยใช้การสงัเกตและการสุม่
ตัวอย่างงาน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ ใช้วัดประสิทธิภาพ
ความสามารถในการให้การพยาบาล โดยกิจกรรมการ
พยาบาลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่และแยก
ออกเป็นข้อย่อย ซึ่งเป็นการศึกษาเวลาการปฏิบตัิใน
แต่ละกิจกรรม โดยการสุ่มทุกๆ 15 นาที ว่าในแต่ละ
ช่วงเวลามีกิจกรรมใดเกิดขึน้บ้าง ผู้สงัเกตการณ์จะจด
บันทึกความถ่ีและประเภทของกิจกรรม แล้วน ามา
ค านวณเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ และมีการเปรียบเทียบ
การใช้เวลาของบคุลากรทางการพยาบาลในแต่ละเวร
และใช้เวลาในกิจกรรมใดมากที่สุด ซึ่งเทคนิคนีม้ี
จดุเดน่คือ ไม่สง่ผลกระทบต่อการท างานของบคุลากร
ทางการพยาบาล เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่
มากและสามารถแสดงแนวโน้มที่แท้จริงในระยะยาว
ได้ 
 วาริดา จงธรรม์1  ศึกษาภารกิจของบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีปฏิบตัิงานในหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั
ศลัยกรรมทัว่ไป โรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาล
วิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาเฉลี่ยในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการพยาบาลในเวรเช้ามากกว่ากิจกรรม
การพยาบาลโดยตรง โดยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการ
พยาบาลที่พยาบาลใช้เวลามากที่สดุ คือกิจกรรมสว่น
บุคคล รองลงมา คื อ การบันทึกรายงานเอกสาร 
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กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัหน่วยงานและกิจกรรมทางอ้อม
ตามล าดบั 
 โรว์แลนด์และโรว์แลนด์3 กลา่วว่า วิธีการสุม่
ตวัอย่างงานใช้วดัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและช่วย
ให้ผู้ บ ริหารการพยาบาลในการหาปริมาณงาน 
ความสามารถในการผลิตทางการพยาบาลและเวลา
ในการปฏิบตัิงาน โดยกิจกรรมการพยาบาลจะถกูแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่และแยกออกเป็นข้อย่อยซึ่งเป็น
การศึกษาเวลาการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาล โดย
ใช้การสุ่มทุกๆ 10 นาที  หรือ 15 นาที  ในแต่ละ
ช่ ว ง เวล ามี กิ จ ก รรม ใด เกิ ด ขึ น้ บ้ า ง  โด ยมี ก า ร
เปรียบเทียบการใช้เวลาของบคุลากรทางการพยาบาล
ในแตล่ะเวรและใช้เวลากบักิจกรรมใดมากที่สดุ  
 เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์4  ศกึษาการใช้เวลา
การบริการพยาบาลงานบริการผู้ ป่วยใน แผนก       
ออร์โธปิดิกส์พบว่าสัดส่วนการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลโดยภาพรวม พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิกิจกรรม
การพยาบาลมากกว่าผู้ช่วยพยาบาล และมีเวลาพัก
น้อยกวา่ 
 ฟิงค์เลอร์และคณะ5 ศึกษาเปรียบเทียบการ
ท างานโดยวิธีการสุม่ตวัอย่างและเทคนิคการใช้เวลา
และการเคลื่อนไหวในงานบริการด้านสขุภาพตลอด 24 
ชั่วโมง พบว่า เวลาที่ ใช้ในงานแตกต่างกัน ซึ่งการ
ประเมินโดยการวิเคราะห์เวลาและการเคลือ่นไหวจะมี
ความแมน่ย ากวา่การสุม่ตวัอยา่งงาน 

 แอบบีแ้ละคณะ6 ใช้วิธีการศึกษาเวลาและ
การเคลือ่นไหวโดยเก็บข้อมลูในช่วงเวรเช้า ระหวา่งวนั
จนัทร์ถึงวนัศุกร์ พบว่า พยาบาลในหอผู้ ป่วยวิกฤติใช้
เวลาในการให้การพยาบาลโดยตรงร้อยละ 40.5 การ
พยาบาลโดยอ้อมร้อยละ 32.4 กิจกรรมส่วนตัวร้อยละ 
21.9 และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานร้อยละ 5 
 มนัยีเซียและคณะ7  ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างงาน
ในการเก็บข้อมูล 5 วัน วันจันทร์-วันพุธและวันเสาร์-
อาทิตย์ วนัละ 8.5 ชม. ตัง้แต่เวลา 6.45 - 15.15 น.  ซึ่ง
พบว่าพยาบาลวิชาชีพใช้เวลาในการติดต่อสื่อสาร     
ร้อยละ 48.4 และใช้เวลาในการบริหารยา ร้อยละ 18.1 
ส่วนการศึกษาของ Endorsed Enrolled Nurses ใช้
เวลาในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 37.7 และใช้เวลาใน
การบนัทกึเอกสาร ร้อยละ 29 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว ผู้ วิจัย
เห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์ตวัอย่างงานเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยในที่มีการ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การศกึษาภาระงานของหนว่ยงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาลใน
หน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร 
(In-patient hemodialysis unit) โรงพยาบาลศิริราช 
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กรอบแนวคิด  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาปริมาณงานพยาบาล
เฉพาะพยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาล ในหอ
ผู้ ป่วยโรคไตสง่านิลวรางกรู โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้
เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง งานและสงัเกตการปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาลทุก 15 นาที 
เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการ
พยาบาลที่ได้ถกูก าหนดไว้ในแผนการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยฟอกเลอืดผู้ ป่วยใน  โดยเร่ิมตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนั
อาทิตย์ วนัละ 3 เวร ได้แก่ เช้า บา่ย และดกึ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 ก า รวิ จั ย นี ้เ ป็ น ก า รวิ จั ย เ ชิ ง ป ริม าณ 
(Quantitative Research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-
sectional Study)  
 1. ศึกษาขัน้ตอนการท างานในหน่วยฟอก
เลือดผู้ ป่วยใน 3 วนั เพื่อก าหนดกิจกรรมย่อยในงาน
พยาบาล โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

   1.1 การพยาบาลโดยตรง คือ กิจกรรม
การพยาบาลที่ให้กับผู้ ป่วยหรือญาติโดยตรง แบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมยอ่ย 51 กิจกรรม 
 1.2 การพยาบาลโดยอ้อม คือ กิจกรรม
การพยาบาลที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ ป่วย
แบง่ออกเป็นกิจกรรมยอ่ย 35 กิจกรรม 
  1.3 กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 
คือ การดูแลทั่วไป การประสานงานทัง้ในและนอก   
หอผู้ ป่วย  ซึ่ ง เป็นการดูแลรักษาหน่วยงาน แบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมยอ่ย 10 กิจกรรม   
  1.4 เวลาสว่นตวั คือ กิจกรรมที่บคุลากร
การพยาบาลใช้ในการท าธุระส่วนตัว แบ่งออกเป็น
กิจกรรมยอ่ย 7 กิจกรรม รวมทัง้สิน้ 103 กิจกรรม 
 2. ท าการสุ่มตวัอย่างงานทุก 15 นาที โดย
ใช้นาฬิกาจับเวลาและบันทึกเวลาท่ีใช้ในแต่ละ
กิจกรรม ซึง่ในแตล่ะเวรประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 2 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน โดยใช้เวลาในการ

กิจกรรมการพยาบาล 
1. การพยาบาลโดยตรง (Direct care) 
2. การพยาบาลโดยอ้อม (Indirect care) 
3. กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน 
      (Unit related Activity) 
4. เวลาสว่นตวั (Personal Time) 
     แนวคิดโรว์แลนด์และโรว์แลนด์ 3 

วิเคราะห์การใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรม 
การพยาบาล 

แนวคิดโรว์แลนด์และโรว์แลนด์ 3 

การสุม่ตวัอยา่ง

งาน 
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เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นเวลา 1 สปัดาห์ รวมทัง้หมด 21 
เวร ซึ่งได้แบบบันทึกข้อมูลของพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 42 ชุด ผู้ ช่วยพยาบาลจ านวน 21 ชุด รวม
ทัง้สิน้ จ านวน 63 ชดุ 
 พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลทัง้หมด
ที่ปฏิบตัิงานในหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยใน โดยไม่รวม
หวัหน้าหอผู้ ป่วย โรคไตสง่านิลวรางกูร โรงพยาบาล   
ศิริราช ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 29 คน ผู้ช่วย
พยาบาล จ านวน 13 คน รวมทัง้สิน้ 42 คน  
 กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
25 คน ผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 12 คน 
 เกณฑ์การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  
 1. พยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาล
ปฏิบตัิงานไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 2. พยาบาลวิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาลที่
ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยวิกฤติ 
 3. พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลที่ขึน้
ป ฏิบัติ งาน ใน เว ร  07.00 -19.00 น .และ  10.00 – 
18.00 น.  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาล ผู้ วิจัย
ประยุกต์จากแนวคิดของ โรว์แลนด์และโรว์แลนด์3 
โดยมีทัง้หมด 4 ส่วน คือ  1) แบบบนัทึกกิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรง (Direct Nursing Care) ประกอบ 
ด้วย การติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ป่วยและญาต ิ การติดตาม
อาการของผู้ ป่วย  การเตรียมยาและการบริหารยา  
การเตรียมเลือดและการบริหารเลือด  การช่วยแพทย์
ท าหัตถการ ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการให้ออกซิเจน 

การเตรียมความพร้อมและความสะดวกในการให้
ออกซิเจน และกิจกรรมการพยาบาลอื่นๆ จ านวน 51 
ข้อ  2) แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อม 
(Non-Direct Nursing Care) ประกอบด้วย กิจกรรม
ก่อนรับผู้ ป่วยเข้าบ าบดัทดแทนไต ขณะรับผู้ ป่วยและ
หลงัจากรับผู้ ป่วยเข้าบ าบดัทดแทนไต ประกอบด้วย 
การตรวจสอบ ส่งซ่อมหรือสอบเทียบอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ตรวจสอบวสัดุสิน้เปลืองและยาและการ
บันทึกเอกสารโดยตรงของผู้ ป่วย จ านวน 35 ข้อ        
3) กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน ประกอบด้วย   
การดแูลท าความสะอาดหน่วยงาน การค้นหาผลทาง
ห้องปฏิบัติการ นิ เทศงาน การติดต่อสื่อสารกับ
บคุลากรทัง้ในและนอกหนว่ยงาน จ านวน 10 ข้อ และ 
4) กิจกรรมส่วนตัว ประกอบด้วย ช่วงพัก กิจกรรม
สว่นตวัและกิจกรรมที่ติดตามไมไ่ด้ จ านวน 7 ข้อ แบบ
บนัทึกชุดนี ้ผู้ วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของโรว์แลนด์
และโรว์แลนด์3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
จากอาจารย์ที่ป รึกษาและผู้ ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน 
ตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมือกบัพยาบาล
วิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบตัิงานในหน่วยฟอก
เลือดผู้ ป่วยใน จ านวน 3 คน ความสอดคล้องเท่ากับ 
0.80 โดยใช้สตูร ค่าความสอดคล้องของการสงัเกตของ 
Polit and Hungler ซึง่อ้างอิงไว้ใน วาริดา จงธรรม์1 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
คา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความ
แตกต่างทดสอบโดยใช้ ANOVA Tukey โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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การพิทักษ์สิทธ์ิและจริยธรรมทางการ
พยาบาล 

การวิจยันีผ้่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารรับรอง
เลขที่ Si 466/2012 และผู้ เข้าร่วมการวิจยัทกุคนได้รับ
การชีแ้จงและสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยั  
 

 
 
 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไป ประชากรที่ศึกษาเข้าเกณฑ์ 

จ านวน 37 คน แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 25 
คน  ผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 12 คน โดยใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งใน   
แต่ละเวรประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 2 คน 
ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน รวมทัง้หมด 21 เวร  แบบบนัทึก
กิจกรรมการพยาบาล  จ านวน 63 ชุด  แบ่ งเป็น
พยาบาลวิชาชีพจ านวน 42 ชุด  ผู้ ช่ วยพยาบาล 
จ านวน 21 ชดุ ดงัตารางที่ 1  

 
ตารางที่  1  จ านวน ร้อยละ อายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล 

หนว่ยฟอกเลอืกผู้ ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช (n=37) 

ข้อมุลส่วนบุคคล 

พยาบาลวิชาชีพ (n = 25) ผู้ช่วยพยาบาล (n = 12) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อาย ุ     
 ต ่ากวา่ 30 ปี 9 36.00 5 41.67 
 31 – 39 ปี 12 48.00 2 16.67 
 30 ปีขึน้ไป 4 16.00 5 41.67 
ประสบการณ์     
 ต ่ากวา่ 5 ปี 5 20.00 1 8.33 
 5 – 9 ปี 16 64.00 4 33.33 
 10 ปีขึน้ไป 4 16.00 7 58.33 
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 2. การใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาล 
พบว่า การปฏิบัติ กิจกรรมพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2 ชัว่โมง 
25 นาที 37 วินาที และใช้เวลากบัการปฏิบตัิกิจกรรม
การพยาบาลโดยอ้อม 42 นาที 49 วินาที ซึ่งมากกว่า
กิจกรรมการพยาบาลโดยตรงที่ใช้เวลาเพียง 33 นาที 
38 วินาที 
 

 เมื่ อพิจารณารายกลุ่มพบว่า พยาบาล
วิชาชีพใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
โดยรวมมากกว่าผู้ ช่วยพยาบาล และใช้เวลาในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงมากกว่าผู้ ช่วยพยาบาล 
นอกจากนีย้ังพบว่า ผู้ ช่วยพยาบาลใช้เวลาในการ
ปฏิบัติ กิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อมมากกว่า
พยาบาล ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ภาพรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้เวลาใน
กิจกรรมการพยาบาล จ าแนกตามการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล   

บุคลากร 

การใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลใน 1 สปัดาห์ 
ค่าเฉลี่ย 
(ชม./นาที/
วินาที) 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(ชม./นาที/วินาที) 

ค่าต ่าสดุ 
(ชม./นาที/
วินาที) 

ค่าสงูสดุ 
(ชม./นาที/
วินาที) 

พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล 
พยาบาลวิชาชีพ (42) 
ผู้ช่วยพยาบาล (21) 

 
02:23:36 
01:33:34 

 
00:26:15 
00:30:28 

 
01:29:34 
00:30:27 

 
03:13:11 
02:28:51 

กิจกรรมการพยาบาลโดยตรง 
พยาบาลวิชาชีพ (42) 
ผู้ช่วยพยาบาล (21) 

 
00:37:26 
00:26:02 

 
00:17:01 
00:12:43 

 
00:07:31 
00:08:06 

 
01:16:44 
01:00:42 

กิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อม 
พยาบาลวิชาชีพ (42) 
ผู้ช่วยพยาบาล (21) 

 
00:40:39 
00:50:51 

 
00:14:33 
00:19:00 

 
00:17:46 
00:14:55 

 
01:24:03 
01:24:51 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัหน่วยงาน 
พยาบาลวิชาชีพ (42) 
ผู้ช่วยพยาบาล (21) 

 
00:05:21 
00:16:41 

 
00:11:32 
00:12:42 

 
00:00:00 
00:00:00 

 
01:00:08 
00:49:01 

เวลาส่วนตวั 
พยาบาลวิชาชีพ (42) 
ผู้ช่วยพยาบาล (21) 

 
01:00:09 
00:59:45 

 
00:23:34 
00:25:15 

 
00:18:56 
00:15:00 

 
01:55:20 
02:02:04 
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 เมื่อพิจารณาการใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการ
พยาบาลของเวรเช้า เวรบ่ายและเวรดึก ใน 1 สปัดาห์ 
พบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมในเวร
เช้ามากที่สดุ (ร้อยละ 59.55) รองลงมา คือ เวรบ่าย
และเวรดึก (ร้อยละ 59.29 และ 55.16) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลในแตล่ะ
ด้าน พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง 
เวรเช้าพยาบาลวิชาชีพใช้เวลาในการเตรียมออกซิเจน
มากที่สุด (ร้อยละ 9.81)และปฏิบัติ กิจกรรมการ
พยาบาลโดยอ้อมมากที่สดุในเวรดึก (ร้อยละ 29.14) 
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมก่อนรับผู้ ป่วย  (ร้อยละ 
13.98)  
 ส่วนผู้ ช่วยพยาบาล พบว่า ใช้เวลาปฏิบัติ
กิจกรรมในเวรเช้ามากที่สดุ (ร้อยละ 66.59) รองลงมา 

คือเวรบ่ายและเวรดึก (ร้อยละ 61.33 และ 52.63) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการปฏิบัติ กิจกรรมการ
พยาบาลในแต่ละด้าน พบว่า ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลโดยอ้อมมากที่สดุในเวรเช้า (ร้อยละ 37.06) 
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมก่อนรับผู้ ป่วย  (ร้อยละ 
23.55) และปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงมาก
ที่สดุในเวรดึก ผู้ ช่วยพยาบาลใช้เวลาในกิจกรรมการ
พยาบาลอื่นๆมากที่สดุ (ร้อยละ 8.28)  
 เมื่อพิจารณาเวลาในการท างานทัง้หมดใน
ทุกเวร เปรียบเทียบกับเวลาส่วนตัวของบุคลากร 
พบว่ามีสดัส่วนของเวลาส่วนตัวมากกว่าร้อยละ 50 
ของเวลางานทัง้หมด และพยาบาลวิชาชีพมีเวลา
สว่นตวัในแต่ละเวรมากกว่าผู้ ช่วยพยาบาล ดงัตาราง
ที่ 3  
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบจ านวนชัว่โมงและร้อยละการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ (n=42)และผู้ช่วยพยาบาล(n=21)ในภาพรวม 
ทัง้ 7 เวร เวรเช้า   เวรบา่ยและเวรดกึ  

จ าแนกตาม
กิจกรรมการ
พยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล 

เวลาทีใ่ช้ในการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาล (ชัว่โมง: นาที: วินาท)ี 
เวรเช้า (7.00-15.00น.) 7เวร เวรบา่ย (15.00-23.00ชม.) 7เวร เวรดกึ (23.00-7.00ชม.) 7เวร 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21)     

เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา 
1. การปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง 10:17: 29 03:09:28 10: 06:27 03:39:20 05:55:05 02:20:30 
การติดตอ่ 
สือ่สาร 

การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ ป่วย 

01:50:16 00:31:11 01:23:27 00 :29:42 01:21:24 00:36:11 

 การติดต่อสื่อสารกับ
ญาติ 

01:01:01 00:36:21 00:45:15 00:36:58 00:22:27 00:18:44 

 การติดตามอาการของ
ผู้ ป่วย 

00:10:48 00:05:27 00:25:54 00:02:22 00:22:51 00:02:54 

 การเต รียมและการ
บริหารยา 

01:00:11 00:00:00 00:49:08 00:00:00 00:42:55 00:00:00 

  การเต รียมและการ
บริหารเลอืด 

00:04:48 00:00:00 00:12:09 00:30:15 00:00:00 00:00:00 

 ก า ร ช่ ว ย แ พ ท ย์ ท า
หตัถการ 

00:08:38 00:01:55 00:13:23 00:05:28 00:04:40 00:00:49 

 การเตรียมออกซิเจน 03:26:18 00:33:27 03:55:47 00:41:45 01:40:08 00:12:44 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบจ านวนชัว่โมงและร้อยละการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ (n=42)และผู้ช่วยพยาบาล(n=21)ในภาพรวม 
ทัง้ 7 เวร เวรเช้า   เวรบา่ยและเวรดกึ  (ตอ่) 

จ าแนกตาม
กิจกรรมการ
พยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล 

เวลาทีใ่ช้ในการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาล (ชัว่โมง: นาที: วินาท)ี 
เวรเช้า (7.00-15.00น.) 7เวร เวรบา่ย (15.00-23.00ชม.) 7เวร เวรดกึ (23.00-7.00ชม.) 7เวร 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21) 

พยาบาลวิชาชีพ 
(n=42) 

ผู้ช่วยพยาบาล 
(n=21)     

เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา 
 กิจกรรมการพยาบาล

อื่นๆ  
02:32:35 01:19:38 02:18:08 01:11:50 01:20:40 01:09:08 

2.กิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อม 10:08:58 07:30:58 09:37:39 06:46:47 08:39:46 03:30:09 
 ก่อนรับผู้ ป่วย  04:15:15 04:45:50 03:55:13 04:01:24 04:09:22 02:18:56 
 ขณะรับผู้ ป่วย 03:38:58 01:02:43 03:26:30 00:56:09 02:18:04 00:22:35 
 หลงัรับผู้ ป่วย 02:14:45 01:42:25 02:16:56 01:49:14 02:12:20 00:48:38 

3. กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน 00:25:48 02:47:45 01:30:19 01:33:46 01:49:05 01:28:51 
 เวลาท างานทัง้หมด 20:52:15 13:28:11 21:15:25 11:59:53 16:23:56 07:19:30 

4. เวลาสว่นตวั  14:10:45 06:45:30 14:35:49 07:33:5 13:19:49 06:35:30 
 ช่วงพกั 07:19:18 03:31:08 07:24:42 03:24:30 02:11:42 00:42:11 
 กิจกรรมสว่นตวั 05:45:42 02:35:01 05:57:13 03:04:10 10:57:16 04:14:25 

 กิจกรรมทีต่ิดตามไมไ่ด้ 01:05:45 00:39:21 01:13:54 01:05:14 00:10:51 01:38:54 
 รวม 35:03:00 20:13:41 35:51:14 19:33:47 29:43:45 13:55:00 
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 เมื่อพิจารณาจ านวนการปฏิบตัิกิจกรรมการ
พยาบาลในภาพรวม 7 วัน 21 เวร พบว่า พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติ กิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและ
กิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อมมากกวา่ผู้ช่วยพยาบาล 

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบตัิกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพมีจ านวน
ครัง้ในการปฏิบัติ กิจกรรมส่วนตัว มากกว่าผู้ ช่วย
พยาบาล  (กราฟท่ี 1) 

 
กราฟที่  1  กราฟเชิงเส้นเปรียบเทียบจ านวนครัง้ของการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วย

พยาบาล 

การพยาบาลโดยตรง การพยาบาลโดยอ้อม
กิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัหน่วยงาน

เวลาสว่นตวั

ผู้ชว่ยพยาบาล 270 298 56 196

พยาบาลวิชาชีพ 714 647 45 427

0
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400
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จ า
นว
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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ และผู้ ช่วยพยาบาล พบว่า ในภาพรวมของ
หน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยในพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วย
พยาบาลใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลในเวรเช้า

และเวรบ่ายไม่แตกต่างกัน ส่วนในเวรดึกพยาบาล
วิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการ
พยาบาลน้อยกว่าเวรเช้าและเวรบ่าย ซึ่งแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคา่เฉลีย่การใช้เวลาปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
ในแตล่ะเวร (n=63) 

Shift 
Mean Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

เวรเช้า 
  เวรบา่ย -0:00:41.238 0:08:31.640 .996 -0:21:10.821 0:19:48.345 
  เวรดกึ 0:32:09.714* 0:08:31.640 .001 0:11:40.132 0:52:39.297 

เวรบา่ย 
  เวรเช้า 0:00:41.238 0:08:31.640 .996 -0:19:48.345 0:21:10.821 
  เวรดกึ 0:32:50.952* 0:08:31.640 .001 0:12:21.370 0:53:20.535 

  เวรดกึ 
  เวรเช้า -0:32:09.714* 0:08:31.640 .001 -0:52:39.297 -0:11:40.132 
  เวรบา่ย -0:32:50.952* 0:08:31.640 .001 -0:53:20.535 -0:12:21.370 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

ดงันัน้ สรุปได้ว่า ในภาพรวมของหน่วยฟอก
เลือดผู้ ป่วยในพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลใช้
เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในเวรเช้าและเวร
บา่ยไมแ่ตกตา่งกนั สว่นในเวรดกึพยาบาลวิชาชีพและ
ผู้ ช่วยพยาบาลใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
น้อยกวา่เวรเช้าและเวรบา่ย  

 

อภปิรายผล  
 จากการวิจัยพบว่า ในเวรเช้าและเวรบ่าย 
พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาในกิจกรรม
การพยาบาลโดยอ้อมมากที่สดุเหมือนกนั และใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมการพยาบาลก่อนรับผู้ ป่วย 
ได้แก่ การรับเวรและการสง่เวร การเตรียมอปุกรณ์ทาง
การแพทย์ การบ าบดัทดแทนไตให้เหมาะสมกบัพยาธิ
สภาพของผู้ ป่วย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์4 ซึ่งได้ศึกษาการใช้เวลาการ
บริการพยาบาลงานบริการผู้ ป่วยใน แผนกออร์โธปิดิกส์ 

พบว่า  สัดส่วนการปฏิบัติ กิจกรรมพยาบาลโดย
ภาพรวม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล
มากกว่าผู้ ช่วยพยาบาล และมี เวลาพักน้อยกว่า 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลในเวรบ่าย
มากที่สดุ รองลงมาคือกิจกรรมพยาบาลโดยตรง เวรเช้า
ปฏิบตัิกิจกรรมพยาบาลน้อยกว่าเวรบา่ย เป็นกิจกรรม
การพยาบาลโดยอ้อมมากที่สดุ สว่นผู้ช่วยพยาบาลมี
สดัส่วนเวลาการท างานในเวรเช้ามากที่สุด เป็นการ
พยาบาลโดยตรงมากที่สุด ในเวรบ่าย มีสดัส่วนเวลา
การท างาน สว่นเวรดกึมีสดัสว่นเวลาน้อยที่สดุ เหมือน
พยาบาลวิชาชีพ  
 เมื่อพิจารณาเวลาในการท างานทัง้หมดใน
ทุกเวร เปรียบเทียบกับเวลาส่วนตัวของบุคลากร 
พบว่ามีสดัส่วนของเวลาส่วนตัวมากกว่าร้อยละ 50 
ของเวลางานทัง้หมด และพยาบาลวิชาชีพมีเวลา
สว่นตวัในแต่ละเวรมากกว่าผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจาก 
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ในช่วงเวลาเก็บข้อมลูมีจ านวนผู้ ป่วยน้อยและผู้ ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรงมาก แต่หน่วยงานต้องจัด
อตัราก าลงัเต็ม เพื่อรองรับผู้ ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
รวมทัง้ผู้ ป่วยที่ได้รับการบ าบดัทดแทนไตในหอผู้ ป่วย
วิกฤติ ซึง่ทางหนว่ยงานได้เลง็เห็นและตระหนกัถึงเร่ือง
ความปลอดภัยของผู้ ป่วยเป็นหลัก  ดังนัน้บาง
ช่วงเวลาภาระงานอาจจะมาก บางช่วงเวลาภาระงาน
อาจจะน้อย จึงไม่สามารถก าหนดอัตราก าลังต่อ
จ านวนผู้ รับบริการได้ชัดเจน เนื่องจากภาระงานไม่
คงที่ ขึน้อยูก่บัสาเหตแุละปัจจยัแวดล้อมดงักลา่ว 
 ข้อจ ากดัอีกอย่างของหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วย
ใน คือ หลงัเวลา 23.00น. ให้บริการเฉพาะในรายที่
เร่งด่วนหรือฉุกเฉินเท่านัน้ ถ้ามีจ านวนผู้ ป่วยฉุกเฉิน
มากกวา่ 1 คน แพทย์จะต้องเป็นผู้วินิจฉยัวา่ผู้ ป่วยคน
ไหน มีความจ าเป็นที่ต้องท าการบ าบดัทดแทนไตก่อน
และให้บริการได้ทีละ 1 คน  เนื่องจากการจ ากัดด้าน
อัตราก าลัง  สมาคมโรคไตก าหนด  อัตราก าลัง
พยาบาล: ผู้ ป่วย เทา่กบั 1:1 ดงันัน้ ในเวรดกึพยาบาล
วิชาชีพและผู้ ช่วยพยาบาลใช้ เวลาส่วนใหญ่ ใน
กิจกรรมการพยาบาลโดยอ้อม คือ การเตรียมความ
พร้อมทางด้านอุปกรณ์การบ าบดัทดแทนไต อุปกรณ์
ออกซิเจนในการรับผู้ ป่วยในเวรเช้า 
    ข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจาก ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมลูสัน้ จ านวนผู้ ป่วยน้อยและมีพยาธิสภาพ
ดี รวมถึงหอผู้ ป่วยวิกฤติมีผู้ ป่วยที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไตจ านวนมาก คือ เดือนมิถุนายน 76 คน 
กรกฎาคม 57 คน และสิงหาคม 67 คน ท าให้มีการใช้

เวลาในกิจกรรมการพยาบาลในหนว่ยฟอกเลอืดผู้ ป่วย
ในน้อยกวา่ปกติ 
 จากผลการวิจัย พบว่า การใช้เวลาในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพและ
ผู้ ช่วยพยาบาล ใช้เวลาส่วนตัวมากกว่าเวลางาน 
ดงันัน้สาเหตหุลกัที่ท าให้บคุลากรลาออกอาจจะไม่ใช่
ภาระงานหนักแต่อาจมาจากแรงจูงใจอื่นร่วมด้วย 
ดังนัน้ในการศึกษาภาระงานครัง้ต่อไปควรศึกษา
แรงจูงใจด้านอื่น อาทิเช่น ค่าตอบแทนน้อย ต้องการ
กลบัภูมิล าเนา ต้องการเปลี่ยนงาน หรือมีปัญหากับ
เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
น าไปพัฒนาการจัดอัตราก าลังบุคลากรทางการ
พยาบาลและระบบงานในหน่วยฟอกเลือดผู้ ป่วยใน 
เพื่อสร้างผลผลิตและการบริการท่ีมีคณุคา่ ผู้ รับบริการ
เกิดความพึงพอใจตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งผู้บริหาร
ควรจัดบุคลากรทางการพยาบาลให้ เหมาะสม
สอดคล้องกบัปริมาณภาระงาน เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างครบถ้วนและ
สามารถใช้ผลการวิจัยเพื่อจัดท าแผนการบริหารและ
พฒันาบุคลากรทางการพยาบาลได้อย่างสอดคล้อง
กบัปัญหาที่แท้จริง ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าและเกิดการพัฒนาองค์การ ก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัทกัษะทางการพยาบาล การบริการ
และมีการใช้บคุลากรต่างระดบั ต่างความสามารถและ
ทกัษะที่เหมาะสมในการดูแลผู้ ป่วยที่ได้รับการบ าบัด
ทดแทนไต เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาบุคลากร
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ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบาย 
มีการวางแผน คาดการณ์ปริมาณของบุคลากรทางการ
พยาบาล ก าหนดประเภทและคุณสมบัติของบุคลากร
ทางการพยาบาลที่ต้องการ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของ
องค์การในระยะยาวและก าหนดนโยบายการศึกษา
งานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงงานท่ีท าอยูเ่ดิมให้ดีขึน้ หรือ
เพื่อก าหนดวิธีการหรือมาตรฐานปฏิบตัิการใหม่ 

 กิตติกรรมประกาศ 
 ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง นี ้ส า เ ร็ จ ล ง ไ ด้  ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทุกท่าน ได้ก รุณ า
ตรวจสอบเคร่ืองมือ หวัหน้าหอผู้ ป่วยโรคไตสง่านิลวรางกูร
ที่ให้ข้อมูล ผู้ เข้าร่วมการวิจัยทุกท่านและผู้ ที่มีส่วน
ช่วยเหลอืที่มิได้กลา่วนามในท่ีนี ้
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การดูแลผู้ป่วยจติเภทในบริบทสังคมไทยอย่างย่ังยืน  
 

สุนทรีภรณ์ ทองไสย*   Ph.D. (Mental Health and Psychiatric Nursing)  
 
 โรค จิต เภท  (Schizophrenia) เป็ นความ
เจ็บป่วยทางจิตที่พบมากที่สุด โดยที่การด าเนินของ
โรคมีทัง้ แบบรุนแรงและเรือ้รังไม่หายขาด ทัง้นีพ้บ
ความชุกของโรคในประชากรทั่วไปร้อยละ 1-1.5 1 
และอุบตัิการณ์ของโรคพบได้ประมาณร้อยละ 2.5-5 
ต่อประชากร 1,000 คนต่อปีของประชากรทั่วโลก2    
ในประเทศไทยพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคจิตเภท
ร้อยละ  24.19 ของผู้ ป่วยทางจิตเวชทัง้หมด3 จึงอาจ
นับได้ว่าโรคจิตเภทเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
ส าคญัอีกโรคหนึง่ของประเทศ  

 ผู้ ป่วยจิตเภทเป็นผู้ ที่มีความผิดปกติของ
กระบวนการความคิด การรับรู้ อารมณ์ และการรับรู้
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้มีการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่ ผิดปกติไปจากคนทั่วไป4,5 ส่งผลให้มี
ปัญหาในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อื่น รวมทัง้มี
ปัญหาในการตดัสินใจและต้องพึ่งพิงผู้อื่น จนในที่สดุ
ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวนั การ
งาน ความสมัพนัธ์กับบุคคลและสงัคมเสื่อมลงอย่าง
มาก6   โดยที่ผู้ ป่วยด้วยโรคนีแ้ล้วมักไม่หายเป็นปกติ
เหมือนเดิมและยิ่งป่วยเรือ้รังนานเท่าใดจะยิ่งปรากฏ
ภาวะความบกพร่องทางเชาวน์ปัญญาและความคิด
มากขึน้เทา่นัน้ ยิ่งท าให้ยากตอ่การแก้ไขในเร่ืองการ 

เพิ่มทกัษะการใช้ชีวิตในสงัคม การเรียน การประกอบ
อาชีพและการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ ให้กลบัมา
เป็นปกติ สง่ผลให้การพยากรณ์ของโรคไมด่ี เกิดความ
เสื่อมถอยของบุคลิกภาพ อารมณ์และการรับรู้อย่าง
ถาวร6,7  
 ในปัจจุบันแนวทางการรักษาส าหรับผู้ ป่วย
โรคนี ไ้ด้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมุ่ งเน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ป่วยกลุ่มนีไ้ด้รับการดูแล
จากครอบครัวและชุมชนมากขึน้5 ท าให้โรงพยาบาล
จิตเวชต่างๆ มีนโยบายเร่งจ าหน่ายผู้ ป่วยจิตเวชออก
จากโรงพยาบาลตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่ ง ช าติ  ฉ บั บ ที่  1 1  (2555-2559)8   ซึ่ ง เ น้ น ใ ห้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาและ
รับผิดชอบผู้ ป่วย ภายใต้มิติใหม่ของการดูแลสขุภาพ
ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า “ สร้าง น า ซ่อม” 
และจากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ ป่วยภายหลงัจากรับการรักษาจาก
โรงพยาบาล สง่ผลให้แนวโน้มของผู้ ป่วยจิตเภทเรือ้รัง
ที่ต้องการ การดแูลกลบัสูค่รอบครัวและชุมชนมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามพบว่าบ่อยครัง้ที่ ผู้ ป่ วยจิตเภทถูก
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลยงัคงมีอาการหลงเหลือ
เมื่อกลบับ้าน4 หรือมีอาการก าเริบอีกได้เป็นช่วงๆ ทัง้นี ้

 

* อาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

บทความวิชาการ 
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พบว่า ภายใน 1 ปี หลงัจากการจ าหน่ายผู้ ป่วยออก
จากโรงพยาบาลร้อยละ 50-70 จะมีอาการก าเริบและ
ป่วยซ า้ได้อีก9,10 นอกจากนีย้ังพบว่าผู้ ให้การดูแล
ผู้ ป่วยที่บ้านไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมและขาด
ความเข้าใจที่แท้จริงในการช่วยเหลือให้ผู้ ป่วยบรรเทา
อาการหรือช่วยไม่ให้อาการทางจิตก าเริบอีก ท าให้
ผู้ ดูแลมักประสบกับการจัดการปัญหาทางจิตของ
ผู้ ป่วย หรืออาจกลา่วได้ในอีกนยัหนึ่งว่า จากนโยบาย
ของภาครัฐที่เน้นให้ครอบครัวและชุมชนได้มีสว่นร่วม
ในการรักษาและรับผิดชอบผู้ ป่วย นอกจากจะเป็นการ
ช่วยรักษาอาการของผู้ ป่วยให้ดีขึน้โดยเร็ว ยงัอาจจะ
กลายเป็นการสร้างภาระที่ส าคัญอีกทางหนึ่งของ
ผู้ ดูแลอีกด้วย ทัง้นีห้ากไม่ได้มี เตรียมความพร้อม
รับมือกับปัญหาทางจิตของผู้ ป่วยในระหว่างให้การ
ดูแลผู้ ป่วยที่บ้านอย่างดีเพียงพอ จากการศึกษาของ
เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 11 พบว่าส่วนใหญ่ผู้ดูแลจะ
พฒันาทกัษะการดแูลผู้ ป่วย โดยอาศยัการลองผิดลอง
ถกูจากประสบการณ์ของผู้ดแูลเอง จากการเรียนรู้ผา่น
การสังเกตในระหว่างช่วงเวลาที่ให้การดูแลผู้ ป่วย
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งอาจท าให้การดูแลผู้ ป่วยไม่มี
ประสิทธิภาพมากนกั นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ ป่วยจิตเภทที่
เจ็บป่วยมาเป็นเวลานานมากกวา่ 5 ปี การเจ็บป่วยจะ
เร่ิมมีลักษณะของปัญหาที่เหมือนเดิม คือ ปัญหาที่
ผู้ ป่วยขาดการรับประทานยาทางจิตอย่างต่อเนื่อง12 
การไมม่าตรวจตามนดัอย่างสม ่าเสมอ การเสพสิ่งเสพติด
ที่สง่ผลต่อการก าเริบของอาการทางจิต เช่น เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทัง้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่สง่ผลดีต่อ
การเจ็บป่วยของผู้ ป่วย เช่น การถูกรังเกียจจากคน  

รอบข้างในสังคม ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีล้้วนส่งผลให้
อาการทางจิตก าเริบมากขึน้ ท าให้ผู้ ป่วยจิตเภทมีการ
กลบัเป็นซ า้แล้วซ า้อีก ดังนัน้การเตรียมความพร้อม
ส าหรับสถาบนัครอบครัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบนัหลกั
ทางสงัคมที่มีความส าคัญมากที่สุด เพื่อรองรับการ
ดูแลผู้ ป่วยจิตเภทเมื่อกลบัมารับการรักษาต่อที่บ้าน 
จึงอาจนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มี
สว่นช่วยให้การดแูลผู้ ป่วยจิตเภทที่บ้านภายใต้บริบท
ของครอบครัว เกิดประสิทธิภาพสงูสดุทัง้ต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ ป่วยและญาติที่ดูแลผู้ ป่วยด้วยเช่นกัน  
ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีส าคญัใน
การสนับสนุนการรักษาผู้ ป่วยที่ได้ผลดีที่สดุและเป็น   
ผู้ตอบสนองความต้องการดแูลที่จ าเป็นของผู้ ป่วย 9  
 

บริบทของสังคมไทยในการดูแลผู้ป่วย 
 สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งพุทธศาสนา ความ
เช่ือทางศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการให้
การดแูลผู้ ป่วยจิตเภทที่บ้าน เช่น การให้การดแูลผู้ ป่วย
เนื่องจากมีความเช่ือว่าตนเองเคยท าเวรท ากรรม
ร่วมกับผู้ ป่วยในชาติที่แล้วจึงมีเหตุให้ต้องมาชดใช้
กรรมในชาตินีเ้ป็นการทดแทน หรือการที่บตุรตอบแทน
บุญคุณโดยการดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยเนื่องจาก
คุณธรรมความกตัญญูที่บุตรพึงทดแทนคุณแก่บิดา
มารดา หรือแม้แต่การที่ผู้ ดูแลให้การดูแลด้วยความ
สงสารท่ีผู้ ป่วยต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตที่บคุคล
อื่นๆ รังเกียจ ไม่อยากยอมรับเป็นญาติหรือดูแล       
เป็นต้น หลากหลายเหตุผลและแรงจูงใจในการดูแล
ผู้ ป่วยโรคจิตเภทที่ท าให้ผู้ ดูแลสามารถให้การดูแล
ผู้ ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่าง
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ต่อเนื่องไปไม่มีสิน้สุดและกระท าอย่างนีต้่อเนื่องไป
จนกว่าผู้ ดูแลหรือผู้ ป่วยจะตายจากกัน โดยไม่มี
คา่ตอบแทนเป็นเงินคา่จ้างหรือสิง่ใดๆ 

อนึง่ การดแูลผู้ ป่วยจิตเภทเรือ้รังซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีความเก่ียวพนัโดยตรง
ทางสายเลือดกับผู้ ป่วย เช่น เป็นบิดา มารดา พี่น้อง 
และลกู ซึ่งการกระท าดงักลา่ว ในสงัคมไทยถือว่าเป็น
หน้าที่โดยตรงของกลุม่บคุคลนี ้อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่
มี บ้างที่ผู้ ดูแลผู้ ป่วยจะเป็นกลุ่มของผู้ เป็นลูกเขย
ลกูสะใภ้และหรือสามีภรรยาซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวพนั
ทางสายเลือดโดยตรงกับผู้ ป่ วย   โดยผู้ ดูแลใน
ครอบครัวทัง้สองกลุ่มได้ทุ่มเทและเต็มใจรับบทบาท
ของผู้ดูแลอย่างไม่มีเง่ือนไข ถึงแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงิน นอกจากความเหนื่อยล้าที่ ต้อง
รับภาระในการดแูลผู้ ป่วยอยา่งตอ่เนื่องแล้ว ยงัคงต้อง
เผชิญกับอาการก าเริบทางจิตซึ่งเปลี่ยนแปลงโดยที่
ผู้ ป่วยเองก็ไม่สามารถที่จะควบคมุได้ ท าให้ผู้ดแูลสว่น
ใหญ่ เกิดความวิตกกังวลและให้การดูแลภายใต้
สถานการณ์การกดดนั โดยส่วนใหญ่มุ่งหวงัเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงการเกิดอาการก าเริบทางจิตที่ไม่สามารถ
คาดเดาและควบคุมได้ ซึ่งกระบวนการดูแลที่เกิดขึน้
ต่างๆ เหล่านีม้ักเกิดขึน้สลับไปมาอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงที่เกิดขึน้จาก
การดูแลผู้ ป่วยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานและ
สม ่าเสมอ11  ถึงแม้ว่าจะพบว่าวิธีการดูแลผู้ ป่วยด้วย
วิธีการดงักลา่วจะสามารถลดการเกิดอาการทางจิตได้
ในระดับหนึ่ งและช่ วยให้ผู้ ป่ วยสามารถอยู่ ใน
ครอบครัวของตนได้โดยไม่กลบัป่วยซ า้ได้ อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาเก่ียวกับภาวะทางด้านจิตใจของ

ผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ ป่วยจิตเภทอย่างยาวนานพบว่า 
ประมาณคร่ึงหนึ่งของผู้ดูแลผู้ ป่วยจะมีความเครียด
ทางอารมณ์13,14  อาจเพราะในบริบทของสงัคมไทย
บางแห่งยังคงเช่ือว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
เปรียบเสมือนตราบาปในสงัคม ท าให้ผู้ดแูลผู้ ป่วยบาง
คนรู้สึกอับอายในการดูแลผู้ ป่วย13 การเจ็บป่วยอาจ
เกิดขึน้แบบกะทนัหนัโดยที่สมาชิกในครอบครัวไมรั่บรู้
ถึงการเจ็บป่วยมาก่อน8 หรือแม้แต่การที่ผู้ดแูลผู้ ป่วย
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยโดยตรง
หรือ ไมเ่คยมีประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยโรคจิตเภท15 
และผู้ ดูแลบางคนยังมีภาระในด้านอื่นๆ เช่น งาน 
การเงิน16รวมทัง้ครอบครัวของตนเองที่ ต้องดูแล
รับผิดชอบ จึงท าให้มีผู้ดแูลผู้ ป่วยที่ไม่สามารถปรับตวั
ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่นีไ้ด้17 น ามาซึ่งความทุกข์
ของผู้ดแูล 

 

การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในบริบทของสังคมไทย
อย่างยั่งยนื 

กา รดู แ ล ผู้ ป่ ว ย จิ ต เภ ท ใน บ ริบ ท ขอ ง
สังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทัง้ของ
ผู้ ป่วยและผู้ที่ให้การดูแล การส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้ ป่วย
โรคจิตเภทมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาการของ
โรค รวมถึง วิธีการดูแลผู้ ป่วย  การให้ยา ผลข้างเคียง
ของยา อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ผู้ ป่วย
จิตเภทสามารถกลบัคืนสูช่มุชนและอยูก่บัครอบครัวได้
อย่างมีความสขุมากยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารดแูลผู้ ป่วยจิตเภท
ในรูปแบบดังกล่าว ขึ น้กับ ปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ          
ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพที่ 1  รูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัหลกัที่จะน าไปสูก่ารดแูลผู้ ป่วยจิตเภทโดยบริบทของครอบครัว 
ประยกุต์จาก The Chronic Care Model By The MacColl Institute18 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ดูแล เช่น 
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ  

ประสบการณ์การดูแล 
 

 
ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น  

ภาระทางเศรษฐกิจ การเงนิ  

ปัจจัยทางด้านจติใจ เช่น 

ความเชื่อเกี่ยวกบัการเจ็บป่วย 

ความวติกกังวล 
 

 

คุณภาพชวีิตของ
ผู้ป่วย 

จิตเภทในบริบท
ของ 

ครอบครัวไทย 

 

 

ความเครียดความ
กดดันทางจติใจ/ 
การปรับตัวของ

ผู้ดูแล 

 

ปัจจัยการสนับสนุนจากทีมสหสาขาวิชาชีพการ

เข้าถงึบริการทางสุขภาพ 
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ปัจจยัส าคญัที่จะน าไปสูก่ารดแูลผู้ ป่วยจิตเภท
ในบริบทของสงัคมไทยได้อยา่งยัง่ยืน ได้แก่ 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ดูแลผู้ ป่ วย  
ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทัศนคติ และ
ประสบการณ์  ในการดูแลผู้ ป่วยล้วนเป็นปัจจัยที่
ส าคญัที่ไมอ่าจจะเพิกเฉยหรือละเลยได้ ทัง้นีเ้นื่องจาก
หากปัจจยัพืน้ฐานเหลา่นีไ้ม่ได้รับการแก้ไข อาจสง่ผล
กระทบให้เกิดเป็นความเครียด ความกดดนัทางจิตใจ 
ซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการปรับตัวของญาติและ
ผู้ ดูแล ท าให้เกิดการปรับตัวที่ไม่ดีหรือไม่สามารถ
ปรับตวัได้ อย่างไรก็ตามพบวา่ การแก้ปัญหาทางด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ดูแลผู้ ป่วย บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอาจเป็นบุคลากรที่มี
บทบาทส าคญัในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหลา่นีใ้ห้
ลุล่วงไปได้อย่างยั่งยืน  กล่าวคือ การที่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสขุได้ด าเนินการอธิบายให้
ความรู้ ความเข้าใจตลอดจนสง่เสริมทศันคติที่ดีให้แก่
ผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคจิตเภท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถกูต้อง เห็นใจผู้ ป่วย โดยให้ญาติหรือผู้ดแูลมีสว่นร่วม
ในการช่วยดแูลให้ผู้ ป่วยรับประทานยาสม ่าเสมอตาม
แพทย์สั่ง ไม่ควรเพิ่ม หยุด หรือลดยาเอง ควรหมั่น
สงัเกตอาการผิดปกติของผู้ ป่วย ถ้าพบความผิดปกติ 
เช่น พูดพร ่า พูดเพ้อเจ้อ พูดคนเดียว เอะอะ อาละวาด 
หงุดหงิด ฉุนเฉียวหัวเราะหรือยิม้คนเดียว เหม่อลอย 
หลงผิด ประสาทหลอน หวาดกลวั ควรรีบพาผู้ ป่วยไปพบ
แพทย์ทนัที หรือแม้แต่การจัดหากิจกรรมให้ผู้ ป่วยท า
โดยเฉพาะในเวลากลางวัน  เพื่อไม่ให้ผู้ ป่วยคิดมาก 

ฟุ้ งซ่าน  แต่ก็ไม่ต้องถึงกับบังคับมากเกินไป  และ
ตระหนักเสมอว่า ผู้ ป่วยมิได้มีเจตนาจะสร้างความ
เดือดร้อนหรือความร าคาญให้กับญาติ หากแต่เป็น
อาการแสดงของโรคที่ผู้ ป่วยก าลงัเผชิญอยู่ จึงไม่ควร
ขดัแย้งหรือโต้เถียงกบัผู้ ป่วยเก่ียวกบัอาการทางจิต แต่
ควรจะแสดงความเห็นใจในความทุกข์ที่ผู้ ป่วยได้รับ
จากอาการทางจิตเหลา่นัน้ พร้อมทัง้เสนอความช่วยเหลือ
แก่เขา  ปัจจัยนีจ้ึงมีความส าคญัในการช่วยเหลือให้
การดแูลผู้ ป่วยโดยญาติมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

ปัจจัยทางด้านสังคม  ได้แก่  ภาระทาง
เศรษฐกิจ การเงิน ในท่ีนีอ้าจหมายรวมถึงตวัผู้ ป่วยเอง
ด้วย ทัง้นีพ้บวา่ผู้ ป่วยโรคจิตเภทเกือบทัง้หมดอยูใ่นวยั
ท างาน 18  จากสภาพสงัคมหรือบริบทของสงัคมไทย
ในปัจจุบนัยงัคงมีข้อจ ากดัในการรับผู้ ป่วยเข้าท างาน
ทัง้ๆ ที่ตวัผู้ ป่วยเองมีความต้องการได้ท างาน มีรายได้ 
เพื่อความเท่าเทียมกบัเพื่อนๆ ในวยัเดียวกนัที่ไม่ป่วย 
แต่เมื่อบริบทในสังคมไม่เอื อ้ต่อการรับผู้ ป่วยเข้า
ท างาน ภาระความรับผิดชอบต่างๆ ในครอบครัวจึง  
ตกแก่สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ท าให้ต้องรับภาระ
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึน้  ต้องใช้เวลาในการ
ท างานมากขึน้ โอกาสและความสามารถในการดูแล
ผู้ ป่วยอย่างสม ่าเสมอจึงน้อยลง สง่ผลให้ ผู้ ป่วยถกูทิง้
ตามล าพงัเพิ่มมากขึน้เมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ไปท างาน 
ความรู้สกึในการเป็นภาระของครอบครัว การขาดการ
ดูแลติดตามให้รับประทานยาอย่างสม ่าเสมอ  การ
ไม่ได้ไปรับการรักษาหรือพบแพทย์ตามนัด ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านีอ้าจสง่ผลให้อาการของผู้ ป่วยก าเริบขึน้
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ได้อีก  ดังนัน้เพื่อให้การดูแลผู้ ป่วยในด้านสังคม
สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน การฝึกให้
ผู้ ป่วยได้มีโอกาสรับผิดชอบตอ่ตนเองเทา่ที่สามารถจะ
ท าได้ เช่น การท างานบ้านเล็กๆ น้อยๆ การเตือน
ตนเองหรือผู้ ดูแลเมื่อถึงเวลารับประทานยา ซึ่งอาจ
เป็นการฝึกความรับผิดชอบ และส่งเสริมความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองให้กับผู้ ป่วย ท าให้ผู้ ป่วยเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ น่าจะเป็น
วิธีการปฏิบัติที่ดีและสามารถกระท าได้จริงส าหรับ
ผู้ ป่วยและผู้ ดูแล ในบริบทของสังคมปัจจุบันที่ยังมี
ข้อจ ากดัส าหรับผู้ ป่วยจิตเภทในการท างานนอกบ้าน 
หรืออาจมากกว่าการรอคอยความหวงัให้มีผู้ รับผู้ ป่วย
เข้าท างาน สร้างรายได้ เพื่อลดภาระการดูแลเร่ือง
คา่ใช้จ่ายในการดแูลผู้ ป่วยของครอบครัว 

ปั จจัยทางด้าน จิต ใจ ได้แก่  ความ เช่ือ
เก่ียวกบัการเจ็บป่วย ความวิตกกงัวล ความล าบากใจ
ในการดูแลพบว่าบ่อยครัง้ที่ปัจจัยด้านนีม้ีสว่นส าคัญ
และมักเก่ียวข้องกับความเช่ือทางศาสนาของญาติ
และผู้ดแูล เช่น กรณีที่ญาติมีความเช่ือว่าการได้มีสว่น
ร่วมในการให้การดูแลผู้ ป่วยครัง้นี เ้กิดจากการมี       
เวรกรรมที่ได้กระท าร่วมกันมาหรือเพราะความผิดที่
ตนเองได้เคยกระท าไว้ก่อนหน้านี ้ญาติและผู้ดูแลจะ
ตอบสนองความรู้สึกผิดครัง้นี โ้ดยการดูแลอย่าง
ตามใจ ผลที่ติดตามคือ ยิ่งตามใจมากผู้ ป่วยจะยิ่ง
เรียกร้องมาก ไม่รู้จักขอบเขตของการรับมากยิ่งขึน้
และเมื่ อไม่ ได้สิ่ งที่ ต้ องการกลับมีอารมณ์ โกรธ 
กลายเป็นยิ่งสร้างปัญหาและความทุกข์ให้กับญาติ
และผู้ดูแล หรือแม้แต่การที่มีสมาชิกในครอบครัวคน

ใดคนหนึง่ป่วยเป็นโรคจิตเภทก็น ามาซึง่ความสะเทือน
ใจ คนในสังคมรังเกียจและปฏิเสธที่จะให้เข้าร่วม
กิจกรรมในสงัคม ท่าทีการแสดงออกที่ญาติและผู้ดแูล
ได้ รับ เป็น เหมื อนตราบาปในใจของผู้ ป่ วยและ
ครอบครัว ดงันัน้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 
ตรงประเด็น ท าให้ญาติหรือผู้ดแูลผู้ ป่วยสามารถดแูล
ผู้ ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง การให้ข้อมูลและท าความ
เข้าใจที่ถกูต้อง การร่วมกนัค้นหาสาเหตขุองความทกุข์
ของญาติและผู้ดูแลอย่างตรงประเด็น  จึงเป็นกลยุทธ์     
ที่ส าคัญที่อาจช่วยลดภาวะความรู้สึกคับข้องใจ 
ความรู้สกึผิด ความรู้สกึท้อแท้ หมดก าลงัใจของญาติ
และผู้ดูแลผู้ ป่วย  และเกิดการสร้างเครือข่ายญาติใน
การดูแลป้องกันปัญหาโรคจิตเภท ท าให้ญาติมี
บทบาทในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ ป่วยมากขึน้ 
สามารถจดัการกบัพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของผู้ ป่วย
ได้ดี ส่งผลให้อัตราการก าเริบของโรคจิตเภทลดลง
อย่างได้ผล รวมทัง้สามารถลดความวิตกกังวลของ
ญาติและผู้ดแูลผู้ ป่วยได้โดยอ้อมอีกทางหนึง่ด้วย 

ปัจจัยทางการสนับสนุนจากทีมสหสาขา
วิชาชีพในการเข้าถึงบริการทางสขุภาพของผู้ดแูลและ
ญาติผู้ ป่วย นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ดูแล ทัง้นีเ้นื่องจากพบว่า
บ่อยครัง้ที่ผู้ ดูแลผู้ ป่วยขาดความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการดูแลผู้ ป่วย และมักให้การรักษาตาม
ประสบการณ์ที่แตกต่างกนั มีทัง้การดแูลโดยใช้ความ
รุนแรง ใช้วิธีการตามใจและใช้เหตุผล อนัเป็นเหตุให้
อาการทางจิตผู้ ป่วยก าเริบได้บ่อยครัง้ ยิ่งสร้างปัญหา
ให้กบัผู้ดูแลมากยิ่งขึน้ ทัง้นีห้ากไม่ด าเนินการแก้ไขก็
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จะยิ่งเป็นการเพิ่มอปุสรรคในการรับผู้ ป่วยโรคจิตเภท
มารับการรักษาต่อท่ีบ้าน อย่างไรก็ตามหากมีระบบการ
ดูแลผู้ ป่วยและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ดูแลผู้ ป่วยอย่างเป็น
ระบบโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบพี่ เลี ย้ง แบ่งการ
ท างานเป็นทีมตามความสามารถท่ีแต่ละสาขาวิชาชีพ
ต่างรับผิดชอบในบทบาทของตน ตามภารกิจแห่ง
วิชาชีพแห่งตน ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของการรักษา
ผู้ ป่วย ผู้ ดูแลและญาติ ท าให้เกิดการวางแผนท่ีดี การ
ประสานงาน การดูแลรักษา การประเมินผล สามารถ
จ าแนก ความบกพร่อง การแก้ไขตามสภาพปัญหาของ
ผู้ ป่วยแต่ละคน รวมถึง เตรียมเครือข่ายเพื่อรองรับการ
ส่งต่อผู้ ป่วยในกรณีฉกุเฉิน เพื่อลดขัน้ตอนความยุ่งยาก 
แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโดยทีมสหวิชาชีพ ท า
ให้การเจ็บป่วยของผู้ ป่วยได้รับการด าเนินแก้ไขอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังนัน้การดูแล
ผู้ ป่วยโดยผู้ดูแลและญาติจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากลัวส าหรับ
ครอบครัวหรือผู้ ดูแลอีกต่อไป ทั ง้ยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายญาติท่ีเข้มแข็งในการดูแล ส่งผลให้ญาติมี
บทบาทในการช่วยเหลือดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่างยัง่ยืน  
 

สรุป 
 เพราะปัญหาในการดูแลผู้ ป่วยจิตเภทเมื่อ
กลบัสู่ชมุชนยงัคงมีข้อจ ากดัหลายด้าน ท าให้ปัญหาของ
ผู้ ป่วยจิตเภทเมื่อกลับไปรับการรักษาต่อท่ีบ้านจึงยังคง
เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับบุคลากรทางสุขภาพจิตและ
ครอบครัว เพื่อเป็นการลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้
ภายหลังจากการดูแลผู้ ป่วยจิตเภทกลุ่มดังกล่าวอย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการดูแลผู้ ป่วยใน
บริบทของครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

ภายใต้การวางแผนการด าเนินงานโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ตัง้แต่การรับผู้ ป่วยกลับจากโรงพยาบาลมาสู่
สังคมเดิมของผู้ ป่วย การวางแผนการให้การดูแลและ
เตรียมบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีในการดูแลผู้ ป่วยเมื่อกลับ
จากโรงพยาบาลมาสู่บ้าน โดยท่ีผู้ ให้การดแูลและผู้ ป่วย
ไม่เกิดความรู้สกึเป็นภาระ รวมทัง้เมื่ออาการของผู้ ป่วยมี
ความซบัซ้อนเพิ่มมากขึน้จ าเป็นจะต้องกลับไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลซ า้ ผู้ ดูแลเหล่านีก้็ควรจะได้รับการเตรียม
ความพร้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการส่งต่อผู้ ป่วยให้ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเน่ืองทัง้ในขณะท่ีอยู่ในโรงพยาบาล
และเมื่อมีการจ าหน่ายกลบัสู่ครอบครัวอีกครัง้ อาจเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีช่วยให้ผู้ ป่วยจิตเภทมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้20,21 

 ดังนัน้ เพื่อให้การดูแลผู้ ป่วยจิตเภทภายใต้
บริบทของสงัคมไทยเกิดประสิทธิภาพสงูสดุอย่างยัง่ยืน  
ทัง้ต่อคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้ ป่วยและผู้ ท่ีให้การดแูล โดย
การส่งเสริมให้ญาติหรือผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคจิตเภทมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีในการให้การดูแลผู้ ป่วย 
เกิดเป็นพฤติกรรมกลุ่มและเครือข่ายของครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลผู้ ป่วยโรคจิตเภท ไม่รู้สึกถึงการเป็น
ภาระในการดูแล แต่กลับรู้สึกถึงมั่นคงและปลอดภัย 
ญาติได้รับค าปรึกษาและค าแนะน าในการดูแลผู้ ป่วย
ภายหลังจากการรับผู้ ป่วยกลับมารักษาท่ีบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศกัยภาพ 
ไม่ รู้สึกเป็นภาระของครอบครัว ต่างๆ เหล่านีจ้ะเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ ป่วยจิตเภทสามารถกลับคืนสู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของตนได้อย่างมีความสุข
ยิ่งขึน้ ภายใต้บริบทการดแูลของสงัคมไทย 
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