วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 129

บทความวิจัย

ผลของโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

The Effect of a Humanitude Care Program on the Anxiety of Older Persons Who
were Admitted in a Coronary Care Unit
Received:
Revised:
Accepted:

Jul 7, 2018
Oct 19, 2018
Dec 24, 2018

อัจฉราภรณ์ อยู่ยังเกตุ พย.ม. (Atcharaporn Youyangket, M.N.S)1
จิราพร เกศพิชญวัฒนา ปร.ด. (Jiraporn Kespichayawattana, Ph.D.)2

บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด และเพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่เี ข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
ปกติ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขน้ึ ไป ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรค
หัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีความวิตกกังวลขณะเผชิญอยูใ่ นระดับปานกลาง จำ�นวน 44 คน แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและ
กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 22 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลแบบ
ฮิวแมนนิจดู เป็นระยะเวลา 3 วัน วันละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 20-30 นาที เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการดูแลแบบ
ฮิวแมนนิจดู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ (The State Anxiety Inventory; Form X-1)
ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตทิ ดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจหลังได้รบั โปรแกรมการดูแล
แบบฮิวแมนนิจดู ตํา่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (P<.05)
2. ค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแล
แบบฮิวแมนนิจดู ตํา่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลแบบปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (P<.05)
ผลการศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู สามารถลดความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจได้
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Abstract
The purposes of this quasi-experimental study were to compare: 1) the anxiety of older persons
who were admitted in a coronary care unit before and after undergoing a humanitude care program
in an experimental group; and 2) the anxiety of older persons who were admitted in a coronary care
unit between the experimental group who underwent the program and a control group who received
only conventional nursing care. Participants consisted of 44 elderly patients, men and women aged
60 years and over, with moderate anxiety levels. They were admitted in the coronary care unit of
Rajavithi Hospital. The first 22 participants were assigned to the experimental group and the other
22 participants were assigned to the control group. The experimental group received the program
designed by the researcher which was scheduled for 3 days. Research instruments were: 1) the humanitude
care program for elderly persons with anxiety, and 2) the State Anxiety Inventory: Form X-1, Thai version.
All instruments were validated for content validity by five professional experts. The reliability of anxiety
scale was 0.89. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test.
The results showed that:
1. The post-test mean score of the anxiety of older persons who were admitted in a coronary
care unit and participated in the Humanitude program was significantly lower than the pre-test
mean score (p<.05).
2. After participating in the program, the mean score of the anxiety of the experimental group
was lower than those who received only conventional nursing care. (p<.05).
Keywords: anxiety, Humanitude, older person, coronary care unit

บทนำ�

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำ�คัญของประชากรโลก สำ�หรับ
ประเทศไทย จากข้อมูลสถิติกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ประชากรมีแนวโน้มเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการเสียชีวิต
เท่ากับ 90.3 ต่อประชากรหนึง่ แสนคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
พบว่า มีอตั ราการเสียชีวติ เท่ากับ 107.2 ต่อประชากรหนึง่ แสน
คน1 ทั้งนี้อุบัติการณ์พบสูงขึ้นมากในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
กลุม่ ทีม่ แี นวโน้มสัดส่วนประชากรสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

ผู้สูงอายุเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยวิกฤติทางหัวใจและ
หลอดเลือด จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจ จะได้รบั การดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้หายจากโรค
และป้องกันการเสียชีวติ แต่ในขณะเดียวกันการเจ็บป่วยทีเ่ กิด
ทำ�ให้ผ้สู ูงอายุเกิดความกลัว ความวิตกกังวลขึ้น และมีความ
ต้ อ งการการดู แ ลทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจควบคู่กัน ไป 2
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chang และคณะ3 พบว่าผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักต้องการความรัก ความเข้าใจ
การดู แ ลเอาใจใส่ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี จ าก
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่ท่ีคำ�นึงถึงความเป็น
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มนุษย์ ด้วยการดูแลด้วยความรัก ความเมตตา และความเห็นอก
เห็นใจจากพยาบาล แต่ด้วยภาวะวิกฤติด้านร่างกายที่ผู้ป่วย
กำ�ลังเผชิญจึงทำ�ให้การพยาบาลส่วนใหญ่มงุ่ เน้นไปทีก่ ารดูแล
ทางด้านร่างกายมากกว่าด้านจิตใจ ร่วมกับพยาบาลมีการ
หมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีใ่ นแต่ละเวร ทำ�ให้การมีปฏิสมั พันธ์
หรือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้สูงอายุเป็นไปได้น้อยลง4
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุขาดการกระตุน้ ทางอารมณ์ การมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นน้อยลง และขาดการกระตุ้นทางกายสัมผัส 5
อีกทัง้ ต้องเผชิญกับสภาวะการเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ ม่ได้คาดคิดมา
ก่อน และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น การอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมทีไ่ ม่คนุ้ เคย6 การแยกจากครอบครัว7 เนือ่ งจากจำ�กัด
เวลาการเข้าเยีย่ ม การจำ�กัดกิจกรรมบนเตียง ส่งผลให้ผสู้ งู อายุ
รู้สึกไร้ความสามารถต้องพึ่งพาผู้อ่ืนมากขึ้น รับรู้ถึงความไม่
ปลอดภัย ความไม่แน่นอน ซึง่ ผูส้ งู อายุประเมินว่าเป็นสิง่ คุกคาม
ต่อชีวติ ของตนเอง และไม่สามารถปรับตัวต่อความเจ็บป่วยได้
อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความวิตกกังวลขณะเผชิญ8 ทั้งนี้
จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจมีความวิตก
กังวลถึงร้อยละ 60.009 ส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวลระดับปาน
กลาง ร้อยละ 42.0010 และความวิตกกังวลจะมีระดับสูงสุดใน
ช่วง 24-72 ชัว่ โมงแรกภายหลังเข้ารับการรักษา11
ความวิ ต กกั ง วลขณะเผชิ ญ (State anxiety)
หมายถึง ความวิตกกังวลทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาเฉพาะของบุคคลเมือ่
เผชิญกับเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้เกิดความไม่พอใจ หรือภาวะคุกคาม
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และไปกระตุ้นระบบประสาท
อัตโนมัติให้เกิดการตื่นตัว รู้สึกตึงเครียด ไม่สุขสบาย หรือ
กระวนกระวายใจ12 หากผูส้ งู อายุไม่ได้รบั การดูแลหรือจัดการ
กับความวิตกกังวลจะส่งผลกระทบต่อการทำ�งานของหัวใจ
โดยความวิตกกังวลจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกให้
หลัง่ สารแคททีโคลามีนเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้อตั ราการเต้นของหัวใจ
เร็วขึน้ หัวใจบีบตัวแรงขึน้ ความดันโลหิตสูง และกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายมากขึ้น หากมีความวิตกกังวลระดับสูงจะกระตุ้นให้เกิด
หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ 11,13 ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ย
โรคหัวใจที่มีความวิตกกังวลในวันแรกที่เข้ารับการรักษาจะมี
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและมีโอกาสกลับเป็นซํ้าได้มากกว่า
ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามวิตกกังวล14 จะเห็นได้วา่ ความวิตกกังวลเป็นปัญหา
ทางด้านจิตใจทีส่ �ำ คัญของผูส้ งู อายุในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจที่
ควรได้รบั การดูแลเช่นเดียวกับปัญหาทางกาย แต่อย่างไรก็ตาม

ในทางปฏิบตั ดิ ว้ ยภาระงานทีห่ นัก และการพยาบาลส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่การดูแลทางด้านร่างกายเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤต
จนละเลยความสำ�คัญในการดูแลทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะความ
วิตกกังวล ประกอบกับการให้การพยาบาลเพื่อลดความวิตก
กังวลมีรูปแบบที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการประเมินและ
ทักษะของพยาบาลแต่ละบุคคล ปัจจุบนั จึงเริม่ มีการศึกษาวิธี
การบำ�บัดเพือ่ ลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยหลายรูปแบบ โดย
จากการศึกษาพบว่าการบำ�บัดเพือ่ ลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนัก เช่น การให้ขอ้ มูลความรูใ้ น
รูปแบบการสอน การใช้ดนตรีบ�ำ บัด และสุวคนธบำ�บัด ทัง้ นี้
เป็ น การศึ ก ษาในกลุ่ม ผู้ป่ว ยวั ย ผู้ใ หญ่ แ ละญาติ ห รื อ ผู้ดูแ ล
ทัง้ สิน้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การดูแลแบบ
ฮิวแมนนิจดู (Humanitude) ของ Ginesste และMarescotti17
เป็นรูปแบบการให้การดูแลผูส้ งู อายุทส่ี ามารถช่วยลดความวิตก
กังวลในผูส้ งู อายุได้ โดยการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ความ
เมตตาและความอ่อนโยน รวมทั้งส่งเสริมให้ผ้สู ูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยยึดหลักการเคารพและเข้าใจในความ
เป็นมนุษย์ เพือ่ ให้เกิดความผาสุกในชีวติ และคงไว้ซง่ึ ศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์จนวาระสุดท้ายของชีวติ ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ การสบตา (Eye contact) การพูด (Speech)
การสัมผัส (Touch) และการจัดท่าทางในแนวตัง้ ตรง (Verticality)
ทั้ง นี้ก ารดู แ ลผู้สูง อายุ ต ามแนวคิ ด การดู แ ลแบบ
ฮิวแมนนิจูดด้วยความเคารพและเข้าใจในความเป็นมนุษย์
โดยการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ ผ่านการสบตาอย่าง
อ่อนโยน พร้อมรอยยิ้มที่จริงใจ และการพูดเพื่อให้กำ�ลังใจ
ปลอบโยนและเปิดโอกาสให้ระบายความรูส้ กึ ร่วมกับการสัมผัส
ที่น่มุ นวลและอ่อนโยนจากพยาบาล จะช่วยถ่ายทอดอารมณ์
ความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาดีไปสู่ผู้สูงอายุ โดยไป
กระตุน้ ระบบประสาทส่วนลิมบิค (Limbic brain) ซึง่ ทำ�หน้าที่
เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์และความรู้สึก ทำ�ให้ผ้สู ูงอายุรับรู้ถึง
การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความเมตตา ความเห็นอก
เห็นใจจากพยาบาล และได้รบั การยอมรับในความเป็นมนุษย์
จากพยาบาล พร้อมอยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือดูแล รับฟัง
ปัญหาและเข้าใจในความทุกข์ทรมานที่ผู้สูงอายุกำ�ลังเผชิญ
เสริมสร้างกำ�ลังใจ และก่อให้เกิดความหวัง ทำ�ให้ผู้สูงอายุ
สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานเหล่านัน้
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ได้ ทำ�ให้รสู้ กึ ปลอดภัย อบอุน่ ใจ สบายใจ และผ่อนคลายความ
วิตกกังวลลง15, 16 อีกทัง้ ยังทำ�ให้เกิดความใกล้ชดิ ไว้วางใจ และ
มีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน17
นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุในหอผูป้ ว่ ยหนักส่วนใหญ่จะต้อง
นอนพักบนเตียงนานๆ และถูกจำ�กัดการเคลื่อนไหวร่างกาย
เพื่อประโยชน์ทางการรักษา แต่กลับส่งผลให้ผ้สู ูงอายุรับรู้ถึง
การสู ญ เสี ย ความเป็ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งพึ่ง พาผู้อ่ืน มากขึ้น เกิ ด
มโนทัศน์และภาพลักษณ์ต่อตนเองในด้านลบ ความสนใจใน
ร่างกายตนเองลดลง รูส้ กึ ว่าตนเองไร้คณ
ุ ค่า อารมณ์เปลีย่ นแปลง
ง่าย หงุดหงิด จนเกิดความวิตกกังวลตามมา15 การส่งเสริมหรือ
กระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุมกี ารเคลือ่ นไหวร่างกายเพือ่ ให้รา่ งกายอยูใ่ น
แนวตัง้ ตรง (Verticality) โดยเริม่ จากการเคลือ่ นไหวร่างกาย
บนเตียง การลุกนั่ง การยืน และการเดิน รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเจ็บป่วยตามหลัก
แนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด โดยผสมผสานทั้ง 4 องค์
ประกอบ ได้แก่ การสบตา การพูด การสัมผัส และการจัด
ท่ า ทางในแนวตั้ง ตรง เข้าด้ว ยกัน จะช่ว ยให้ผู้สูงอายุเกิด
กำ�ลังใจ ความหวัง เกิดคุณค่าในตนเอง และเกิดความมั่นใจ
พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้ความวิตก

กังวลลดลง15,16
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้น�ำ แนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อลดความวิตกกังวล
ของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ เพือ่
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุในหอ
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยลด
ความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนัก
โรคหัวใจ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้
บริการทางการพยาบาล

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่ี
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู
2. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่ี
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจยั
โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด (Ginesste และ Marescotti15)
(ใชระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที)
1. การสบตา (Eye contact) คือ การมองสบตาดวยสายตาออนโยน เปนธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง
ความรัก ความหวงใยและความปรารถนาดีไปสูผูสูงอายุ
2. การพูด (Speech) คือ การสื่อสารโดยการใชคำพูดดวยโทนเสียงต่ำ น้ำเสียงนุมนวล มีน้ำหนัก
ในการพูดไมชาหรือเร็วเกินไป คำพูดเปนทางบวกแสดงถึงความเคารพใหเกียรติ และยอมรับใน
ความเปนมนุษย เพื่อใหกำลังใจ ปลอบโยน และกระตุนระบายความรูสึก ทำใหเกิดความไววางใจ
3. การสัมผัส (Touch) คือ การสัมผัสอยางออนโยน นุมนวล ดวยความรัก ความเขาใจ
ความหวงใย ความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดี ทำใหผูสูงอายุรูสึกอบอุน ผอนคลาย
มีกำลังใจ และกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
4. การจัดทาทางในแนวตั้งตรง (Verticality) คือ การจัดทาใหแนวกระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้น
เพื่อคงไวซึ่งความเปนมนุษย โดยการจัดทาใหผูสูงอายุที่อยูบนเตียงมีการเคลื่อนไหวรางกาย หรือ
เปลี่ยนจากทานอนเปนทานั่ง ทายืน หรือการเดิน และทำกิจกรรมดวยตนเอง ไดแก การสงเสริม
การเคลื่อนไหวรางกาย กระตุนการยืนหรือการเดิน และการออกกำลังกายเทาที่สามารถทำได

ความ
วิตก
กังวล
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สมมติฐานการวิจยั

1. ผู้สูงอายุท่เี ข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรค
หัวใจ หลังได้รบั โปรแกรมฮิวแมนนิจดู มีความวิตกกังวลตํา่ กว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู
2. ผู้สูงอายุท่เี ข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรค
หัวใจ กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดมีความ
วิตกกังวลตํา่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลแบบปกติ

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบสองกลุม่ ทีไ่ ม่เท่าเทียมกันวัด
สองครั้งก่อนและหลังการทดลอง (The pretest-posttest
nonequivalent control group design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุม่ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์
ขึน้ ไปทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ย
หนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยการกำ�หนดอำ�นาจการทดสอบ (Power of test) .80 ค่า
อิทธิพลขนาดกลาง .50 และกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 44 คน18 แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลอง จำ�นวนกลุ่มละ 22 คน โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ ก่ี �ำ หนดไว้ ได้แก่ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
โรงพยาบาลราชวิถี มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ มีความวิตกกังวล
ขณะเผชิญระดับปานกลางขึ้นไป ไม่มีการเจ็บป่วยที่มีผล
ต่อความสามารถในการทำ�หน้าทีข่ องร่างกาย เช่น ภาวะช็อค
โรคไตวายเฉียบพลัน หรือโรคถุงลมโป่งพอง ยกเว้นภาวะทีเ่ กิด
ร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง และไม่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือ
เครือ่ งพยุงการทำ�งานของหัวใจ (Intra-aortic balloon pump
[IABP])
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1.1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ สู ง อายุ
ซึง่ สร้างโดยผูว้ จิ ยั จำ�นวน 10 ข้อ
1.2 แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ (The

State Anxiety Inventory; Form X-1) ของ Spielberger
และคณะ ฉบับแปลไทยโดย นิตยา คชภักดี และคณะ19 จำ�นวน
20 ข้อ แบ่งระดับความรูส้ กึ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความวิตกกังวลระดับตํา่
(20-39 คะแนน) ความวิตกกังวลระดับปานกลาง (40-59
คะแนน) และความวิตกกังวลระดับสูง (60-80 คะแนน)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
2.1		โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ ตามแนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ของ Ginesste และ
Marescotti17 เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้สูงอายุเมื่อเข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ
2.2 แบบประเมินการได้รับการดูแลตามโปรแกรม
การดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดการดูแล
แบบฮิวแมนนิจดู โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมในเรือ่ งการดูแลผูส้ งู
อายุเพือ่ ลดความวิตกกังวล ลักษณะของแบบสอบถามประกอบ
ด้วย กิจกรรมเพือ่ ลดความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการ
รักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ จำ�นวน 10 ข้อ ให้เลือกตอบ
“ปฏิบตั ”ิ หรือ “ไม่ปฏิบตั ”ิ เกณฑ์การประเมินผล คือ คะแนน
ของกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป หมายถึง ผูส้ งู อายุ
ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด และ
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 หมายถึง ไม่ได้รับกิจกรรมตาม
โปรแกรมฮิวแมนนิจดู
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content
validity) ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือ
กำ�กับการทดลองไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา โดยผูท้ รง
คุณวุฒิ 5 ท่านที่ได้ผ่านการอบรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด
มาแล้ว มีคา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (CVI) เท่ากับ 0.9
2. การตรวจความเทีย่ งของเครือ่ งมือ (Reliability)
ผู้วิจัยนำ�แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลตามโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมน
นิจูด ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
30 คน คำ�นวณโดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.89 และ 0.86
ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจาก
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คณะกรรมการวิจยั และจริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลราชวิถี
เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เลขที่ 220/2559 จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บข้อมูลและปฏิบตั ติ ามแนวทีค่ ณะกรรมการ
กำ�หนดไว้ทกุ ประการ
การดำ�เนินการวิจยั
1. ขั้นเตรียมการทดลอง ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการฝึก
อบรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด โดย Yves Gineste และ
คณะ15 จากนัน้ ขอหนังสือแนะนำ�ตัวจากคณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้อ�ำ นวยการโรงพยาบาล
ราชวิถี เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล และดำ�เนินการเก็บ
ข้อมูลที่หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โดยผู้วิจัยดำ�เนินการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมตามคุณสมบัติท่กี ำ�หนด จำ�นวน
22 คน หลังจากนัน้ จึงดำ�เนินการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่
ทดลอง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
กลุม่ ควบคุม และใช้วธิ กี ารจับคู่ (Matched pair) ให้กลุม่ ทดลอง
มีคุณสมบัติท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มควบคุมมากที่สุดในแต่ละคู่
เพื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกิน ได้แก่ อายุ เพศ และ
ประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
จนครบจำ�นวน 22 คน ตามเกณฑ์ทผ่ี วู้ จิ ยั กำ�หนดไว้
2. ขั้ น ดำ � เนิ น การทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุม
ก่อน เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น มีขน้ั ตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างภายใน 24
ชัว่ โมงแรกหลังเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ และ
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ ประเมินความวิตกกังวล
ขณะเผชิญครั้งที่ 1 หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการ
พยาบาลตามปกติเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนัน้ ประเมินความ
วิตกกังวลขณะเผชิญครัง้ ที่ 2 โดยใช้แบบประเมินชุดเดิม
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างภายใน 24
ชัว่ โมงแรกหลังเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ และ
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ ประเมินความวิตกกังวล
ขณะเผชิญครัง้ ที่ 1 หลังจากนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั กิจกรรม
ตามโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู เป็นระยะเวลา 3 วัน
วันละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 20-30 นาที มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมวันที่ 1 (ครัง้ ที่ 1 ใช้เวลา 20 นาที)

ขัน้ ตอนที่ 1 ก่อนสร้างสัมพันธภาพ (Pre-preliminary) คือ ขั้นตอนก่อนเริ่มการสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ
โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลผูป้ ว่ ยจากแฟ้มประวัติ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทำ�
จิตใจให้สงบ มัน่ คง เต็มใจให้การดูแลเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุเกิดความ
สุขสบาย คลายความวิตกกังวล และเข้าพบผู้สูงอายุ ด้วย
กิจกรรม “แรกพบ” โดยใช้เทคนิคการเคาะประตู ส่งสัญญาณ
ให้ผ้สู ูงอายุรับรู้และขออนุญาตเข้าไปให้การดูแลทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผสู้ งู อายุเกิดอาการตืน่ ตระหนกตกใจ และให้ความ
ร่วมมือในการทำ�กิจกรรม (ใช้เวลา 4 นาที)
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพ (Preliminary)
คือ ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ โดยใช้องค์
ประกอบ ได้แก่ การสบตา (Eye contact) และการพูด
(Speech) เพือ่ สร้างสัมพันธภาพให้ผสู้ งู อายุเกิดความไว้วางใจ
และให้ความร่วมมือในการดูแล รวมทั้งแสดงถึงความเคารพ
และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรม
“สบตาด้วยรัก” โดยผูว้ จิ ยั เข้าพบผูส้ งู อายุทางด้านหน้าและให้
อยู่ในระดับสายตาของผู้สูงอายุ ระยะห่างจากตัวผู้สูงอายุ
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ผู้วิจัยเริ่มสบตาผู้สูงอายุด้วย
สายตาทีอ่ อ่ นโยน ยิม้ แย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย แนะนำ�ตนเอง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดูแลหรือการให้กิจกรรมทางการ
พยาบาล พูดคุยเรือ่ งทัว่ ไปทีส่ อ่ื ถึงเรือ่ งราวดีๆ ลักษณะคำ�พูด
เชิงบวก การกล่าวชืน่ ชม หลีกเลีย่ งการใช้คำ�ถามปลายปิด และ
สังเกตปฏิกริ ยิ าตอบสนองของผูส้ งู อายุ (ใช้เวลา 3 นาที)
ขัน้ ตอนที่ 3 การปฏิบตั กิ ารดูแล (Sensory circle)
คือ ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารดูแลผูส้ งู อายุแบบฮิวแมนนิจดู โดย
ใช้องค์ประกอบ ได้แก่ การสบตา (Eye contact) การพูด
(Speech) การสัมผัส (Touch) และการจัดท่าทางในแนวตรง
(Verticality) เพือ่ กระตุน้ ให้ระบายความรูส้ กึ และแสดงถึงความ
เข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ และพร้อมทีจ่ ะรับ
ฟังปัญหาและเต็มใจให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้วยกิจกรรม
“การกระตุน้ ความรูส้ กึ ” โดยผูว้ จิ ยั สบตาและให้การสัมผัสอย่าง
นุม่ นวล ร่วมกับการพูดกระตุน้ ให้ระบายความรูส้ กึ ทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ใจ พร้อมทัง้ รับฟัง ปลอบโยน และให้ก�ำ ลังใจ ร่วมกับกิจกรรม
“การเคลื่อนไหวร่างกาย” โดยการจัดท่านั่งศีรษะสูงให้แนว
สันหลังตัง้ ฉากกับพืน้ มากทีส่ ดุ แนะนำ�เทคนิคการหายใจแบบ
ลึก และส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียง เพื่อให้ผ่อน
คลาย และลดอาการเหนือ่ ยล้า (ใช้เวลา 10 นาที)

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 135

ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปผล (Emotional consolidation) คือ ขัน้ ตอนในการสรุปผลการดูแลร่วมกับผูส้ งู อายุภาย
หลังให้การดูแล โดยใช้องค์ประกอบ ได้แก่ การสบตา การพูด
และการสัมผัส เพือ่ ให้ก�ำ ลังใจ สร้างความมัน่ ใจและความรูส้ กึ
ดีๆ ร่วมกัน และส่งผลให้การดูแลในครั้งต่อไปง่ายขึ้น ด้วย
กิจกรรม “การสรุปผลการดูแล” โดยการสอบถามความรูส้ กึ
ของผูส้ งู อายุภายหลังได้รบั การดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ในขณะ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้มอื ทัง้ สองข้างประคองมือผูส้ งู อายุขน้ึ มา แล้วลูบหลัง
มือของผูส้ งู อายุอย่างนุม่ นวล พร้อมทัง้ สบตาและยิม้ ให้ก�ำ ลังใจ
ผูส้ งู อายุอย่างอ่อนโยน (ใช้เวลา 2 นาที)
ขั้นตอนที่ 5 การสิ้นสุดการปฏิบัติการดูแล (The
appointment) คือ ขั้นตอนในการสิ้นสุดการดูแล โดยใช้
องค์ประกอบ ได้แก่ การสบตา การพูดและการสัมผัส เพือ่ ให้
ผูส้ งู อายุรบั รูถ้ งึ การดูแลเอาใจใส่ ความห่วงใย และยินดีให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกิจกรรม “การนัดหมาย” โดยผู้วิจัยสรุปปัญหาร่วมกับ
ผูส้ งู อายุ และทำ�การนัดหมายวัน เวลา ในการดูแลครัง้ ต่อไป
จากนั้นกล่าวขอบคุณด้วยนํ้าเสียงนุ่มนวล ยิ้มแย้มแจ่มใส
พร้อมทัง้ ยกมือไหว้ (ใช้เวลา 1 นาที)
กิจกรรมวันที่ 2 (ครัง้ ที่ 2 ใช้เวลา 20-30 นาที) ผูว้ จิ ยั
เข้าพบผูส้ งู อายุและดำ�เนินโปรแกรมฮิวแมนนิจดู เพือ่ ลดความ
วิตกกังวล โดยผู้วิจัยดำ�เนินกิจกรรมตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
กิจกรรมวันที่ 1 ครัง้ ที่ 1 และเพิม่ กิจกรรมการดูแลในขัน้ ตอน
การปฏิบตั กิ ารดูแล ได้แก่ กิจกรรม “การเคลือ่ นไหวร่างกาย”
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุรบั รูถ้ งึ ความสามารถในการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ของตนเอง เกิดการรับรู้ถึงการมีตัวตนหรือความเป็นมนุษย์
ในตนเอง โดยนำ � องค์ ป ระกอบ การจั ด ท่ า ในแนวตั้ง ตรง
(Verticality) มาผสมผสานในการดูแลผูส้ งู อายุ โดยการส่งเสริม
การเคลือ่ นไหวร่างกายข้างเตียง ได้แก่ การนัง่ ห้อยขาข้างเตียง
การยืน และการเดินออกจากเตียง ตามความสามารถของผูส้ งู
อายุแต่ละบุคคล (ใช้เวลา 10-15 นาที)
กิจกรรมวันที่ 3 (ครัง้ ที่ 3 ใช้เวลา 20-30 นาที) ผูว้ จิ ยั
เข้าพบผูส้ งู อายุและดำ�เนินโปรแกรมฮิวแมนนิจดู เพือ่ ลดความ
วิตกกังวลโดยการดำ�เนินกิจกรรมตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
วันที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเพิม่ กิจกรรมในขัน้ ตอนที่ 5 คือ การสิน้ สุด
การปฏิบัติการดูแล โดยผู้วิจัยสอบถามความรู้สึกหลังเข้าร่วม
กิจกรรม และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น จากนั้นผู้วิจัย

แจ้งการสิน้ สุดการดูแล และกล่าวขอบคุณด้วยนํา้ เสียงนุม่ นวล
ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมทั้งยกมือไหว้ เพื่อแสดงความเคารพใน
ความเป็นมนุษย์ของผูส้ งู อายุ (ใช้เวลา 1-2 นาที)
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยกำ�หนดนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive statistic)
2. เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ ก่อนและหลังได้รบั
โปรแกรมฮิวแมนนิจูด โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Pair t-test
statistic)
3. เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังได้รับโปรแกรมฮิวแมนนิจูด
โดยใช้สถิตทิ ดสอบค่าที (Independent t-test statistic)

ผลการวิจยั

1. การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.10 เพศชาย ร้อยละ 40.90 ส่วน
ใหญ่เป็นผูส้ งู อายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี) คิดเป็นร้อยละ 59.10
มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 56.80 และมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.40 และไม่ได้ประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 59.10 ด้านสุขภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มโี รคประจำ�ตัว คิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึง่ โรคทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคไขมันในเลือด
สูง และโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 70.50, 54.50 และ 38.60
ตามลำ�ดับ นอกจากนีย้ งั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามวิตกกังวล
ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 81.80
2. ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตก
กังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ
ก่อนได้รบั โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู มีคา่ เท่ากับ 50.09
(ระดับปานกลาง) ภายหลังการได้รบั โปรแกรมมีคา่ เฉลีย่ คะแนน
ความวิตกกังวลลดลงเท่ากับ 39.86 (ระดับตํา่ ) และพบว่าค่า
เฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษา
ในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจภายหลังได้รบั โปรแกรมการดูแลแบบ
ฮิวแมนนิจูดลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความวิตกกังวลในผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจก่อนและหลังการได้รับ
		โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู (n=44)
ความวิตกกังวล

n

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

22
22

50.09
39.86

SD

ระดับ

df

t

p-value

5.91
5.52

ปานกลาง
ตํา่

21

8.038

.000

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความวิตกกังวลของผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจดู กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
ความวิตกกังวล

n

SD

ระดับ

df

t

p-value

ก่อนการทดลอง							
กลุม่ ควบคุม
22
48.36
5.29
ปานกลาง
42
1.022 .313
กลุม่ ทดลอง
22
50.09
5.91
ปานกลาง			
หลังการทดลอง							
กลุม่ ควบคุม
22
51.55
5.41
ปานกลาง
42
7.090 .000
กลุม่ ทดลอง
22
39.86
5.52
ตํา่ 			
3. ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลองค่าเฉลี่ย
คะแนนความวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจของกลุม่ ควบคุมมีคา่ เท่ากับ 51.55 (ระดับ
ปานกลาง) และกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ 39.86 (ระดับต่ํา)
และพบว่าค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลหลังการทดลองของ
ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
โดยค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลของกลุม่ ทดลองภายหลังได้
รับโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม
ตามตารางที่ 2

อภิปรายผลการวิจยั

1. ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจหลังได้รับโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมน
นิจูดมีความวิตกกังวลต่าํ กว่าก่อนได้รับโปรแกรม สมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 2 ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรค
หัวใจกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดมีความ

วิตกกังวลตํ่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบปกติ ทั้งนี้
อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุเมือ่ เกิดการเจ็บป่วยด้วยหัวใจและหลอด
เลือด และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ จะเกิด
ความวิตกกังวลขณะเผชิญ เนือ่ งจากต้องเผชิญกับสภาวะการ
เจ็บป่วยที่รุนแรงซึ่งไม่ได้คาดการณ์มาก่อน การไม่ค้นุ เคยกับ
สถานที่ และการรักษาทีเ่ ฉพาะด้านทำ�ให้ปดิ กัน้ ความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ว่ ยและครอบครัว ขาดความเป็นส่วนตัว การรับรูถ้ งึ
ความไม่ปลอดภัย ความไม่แน่นอนในชีวิต ความกดดันหรือ
ขัดแย้งทีป่ ระเมินว่าเป็นสิง่ คุกคามต่อชีวติ จนไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านัน้ ได้ จึงก่อให้เกิดความวิตกกังวล
ขณะเผชิญ ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักจึง
ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจควบคูก่ บั ทางกาย มีความต้องการ
ได้รบั ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ
และการมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี จี ากเจ้าหน้าที3่ รวมทัง้ ได้รบั การดูแลที่
คำ�นึงถึงความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการได้รับข้อมูล ความเคารพ
และการสนับสนุนทางด้านจิตใจ เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายจาก
ความวิตกกังวล ดังนัน้ การดูแลแบบฮิวแมนนิจดู 15 โดยให้การ
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ดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ และเคารพในความเป็นมนุษย์
ของผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสบตา
คือ การสือ่ สารผ่านทางสายตา ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรัก ความ
อบอุน่ ความปรารถนาดีตอ่ ผูส้ งู อายุ และเป็นการยอมรับในการ
มีตัวตน และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2) การพูด (Speech) คือ การสื่อสารด้วยคำ�พูดระหว่าง
พยาบาลกับผูส้ งู อายุ แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุมคี วามสำ�คัญเพียง
พอทีพ่ ยาบาลจะคุยด้วยและพร้อมทีจ่ ะรับฟังเสมอ ก่อให้เกิด
สัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน การพูดให้ก�ำ ลังใจ การปลอบโยน จะช่วยให้
ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจ รู้สึกถึงการดูแลการเอาใจใส่ ความ
อบอุน่ และปลอดภัย รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ และการกระตุ้นด้วยคำ �พูดของ
พยาบาลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ระบายความรูส้ กึ ออกมาจะช่วยให้ผสู้ งู
อายุสามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องตรงความเป็นจริง
และคลายความวิตกกังวลได้ 3) การสัมผัส (Touch) คือ
การสัมผัสอย่างอ่อนโยน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเข้าใจ
การดูแลเอาใจใส่ ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ การ
ปลอบโยน และการให้กำ�ลังใจ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกัน ช่วยให้ผู้รับสัมผัสเกิดความไว้วางใจ รู้สึกอบอุ่น
มีกำ�ลังใจและรู้สึกไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง โดยการ
สัมผัสจะเป็นการกระตุน้ อวัยวะรับความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง กระแส
ความรูส้ กึ สัมผัสนัน้ จะถูกส่งไปตามทางเดินของกระแสประสาท
สัมผัส ผ่านใยประสาท (Myelin neurons) เข้าสู่สมองส่วน
ทาลามัส (Thalamus) ไปสูอ่ ะมิดาล่า (Amygdala) ซึง่ อยูใ่ นสมอง
ส่วนของลิมบิค (Limbic brain) ซึง่ ทำ�หน้าทีค่ วบคุมอารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรม หากผู้รับสัมผัสได้รับการสัมผัสที่
นุ่มนวล อ่อนโยน จะทำ�ให้รับรู้ถึงความรัก ความเป็นมิตร
รูส้ กึ ผ่อนคลาย และไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ การต่อต้าน
การดู แ ลที่ ไ ด้ รั บ และ 4) การจั ด ท่ า ทางในแนวตั้ ง ตรง
(Verticality) คือ การจัดท่าทางให้ผสู้ งู อายุได้มกี ารเคลือ่ นไหว
ร่างกายโดยให้แนวกระดูกสันหลังตัง้ ฉากกับพืน้ ให้มากทีส่ ดุ ซึง่
เป็นสิ่งสำ�คัญมากในการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากการปล่อยให้
ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงทั้งที่สามารถลุกขึ้นนั่งได้น้ันถือเป็น
การลดความเป็นมนุษย์ของผูป้ ว่ ย ทำ�ให้รสู้ กึ ไร้คณ
ุ ค่าในตนเอง
16
หดหู่ ท้อแท้ และส่งผลต่อสุขภาพทางกาย
เมือ่ ผูส้ งู อายุได้รบั การดูแลตามโปรแกรมฮิวแมนนิจดู

ซึ่งบูรณาการทั้ง 4 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผ้สู ูงอายุ
สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย ลดภาวะวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
โดยการสัมผัสที่นุ่มนวล จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก เช่น
ความรัก ความห่วงใย ความอบอุน่ ความเห็นอกเห็นใจ ผ่าน
การสัมผัสทางกาย โดยการจับมือ แขน หรือไหล่ของผู้ป่วย
โดยกระทำ�ร่วมกับการสบตา และการพูดปลอบโยน ให้กำ�ลังใจ
หรือการพูดกระตุน้ ให้ระบายความรูส้ กึ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
พึงพอใจมีการตอบสนองต่อการสัมผัสในทางที่ดี ก่อให้เกิด
ความสุขสบาย มีก�ำ ลังใจ และรับรูไ้ ด้วา่ พยาบาลพร้อมทีจ่ ะรับ
ฟังและให้ความช่วยเหลือ รวมทัง้ การจัดท่าและการเคลือ่ นย้าย
ที่ถูกต้องตามหลักการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด การกระตุ้นให้
ผู้ป่วยทำ�กิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้การไหลเวียนโลหิตไป
เลีย้ งส่วนต่างๆ ในร่างกายได้ดขี น้ึ และส่งเสริมความสามารถ
ในการพึง่ พาตนเอง ส่งผลให้ความวิตกกังวลลดลง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Honda และคณะ20 พบว่าการดูแลผูส้ งู อายุ
ตามแนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดสามารถลดความวิตก
กังวลของผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะวิกฤตได้
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า การดูแลแบบ
ฮิวแมนนิจดู ช่วยให้สมั พันธภาพระหว่างพยาบาลกับผูส้ งู อายุดี
ขึน้ เกิดความไว้วางใจ และยอมรับการดูแล สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Ito และคณะ17 พบว่า การดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ช่วย
ให้ สัม พั น ธภาพระหว่ า งผู้สูง อายุ แ ละผู้ดูแ ลดี ข้ึน ไว้ ว างใจ
พยาบาล โดยการสบตาอย่างอ่อนโยน การพูดเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจ
ปลอบโยน และการสัมผัสทีน่ มุ่ นวลจากพยาบาล ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
รูส้ กึ อบอุน่ ใจ สบายใจ รูส้ กึ ผ่อนคลาย และรับรูถ้ งึ การมีตวั ตน
หรือความเป็นมนุษย์ในตนเองเกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน และ
ง่ายต่อการให้การพยาบาล
จากการอภิปรายผลข้างต้น สรุปได้วา่ โปรแกรมการ
ดูแลแบบฮิวแมนนิจูดสามารถลดความวิตกกังวลของผู้สูงอายุ
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรนำ�โปรแกรม
การดูแลแบบฮิวแมนนิจดู ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ช่วยลดหรือป้องกัน
ความวิตกกังวลของผู้สูงอายุในสถานพยาบาลและในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง โดยขยายไปยังกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาทางด้านอืน่ ๆ อาทิเช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการรูค้ ดิ มีภาวะสับสน ภาวะซึมเศร้า ผูป้ ว่ ยในกลุม่ ติดเตียง

ผูป้ ว่ ยศัลยกรรม หรือผูป้ ว่ ยในระยะสุดท้าย เป็นต้น ทัง้ นีค้ วร
ปรับกิจกรรมให้มคี วามเหมาะสมกับบริบททีแ่ ตกต่างกัน หรือ
ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยเน้นให้ญาติหรือผู้ดูแลเข้ามีส่วนร่วม
ในการดูแลผูส้ งู อายุในโรงพยาบาลหรือเมือ่ จำ�หน่ายกลับบ้าน
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