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บทคัดย่อ
บทนำ�: การสือ่ สารทางบวกมีความสำ�คัญต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต
วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียด
ของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต หอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมและอุบตั เิ หตุ และหออภิบาลผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร
ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดหนึ่งกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
จำ�นวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงให้เข้าร่วมโปรแกรมการสื่อสารทางบวกจากผู้วิจัย จำ�นวน 3 ครั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน 4 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความเครียด แบบ
วัดการเผชิญความเครียดของผู้ดูแล และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน Independent t-test และ Paired t-test
ผลการวิจัย: พบว่า โปรแกรมการสื่อสารทางบวกมีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยวิกฤต โดยคะแนนความเครียดและการเผชิญความเครียดลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 (p< .001) และคะแนนความพึงพอใจของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตหลังได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกอยูใ่ น
ระดับสูง
สรุปผล: จากผลการศึกษานีส้ นับสนุนว่าโปรแกรมการสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
ญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต สามารถลดความเครียดและญาติสามารถเลือกใช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ: เพิม่ ระยะเวลาในการติดตามกลุม่ ตัวอย่างภายหลังได้รบั โปรแกรม 1-2 สัปดาห์ เพือ่ ติดตามความเครียด
และการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการให้
คำ�แนะนำ�ปรึกษาช่วยเหลือญาติผปู้ ว่ ยวิกฤตในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการสือ่ สารทางบวก, ความเครียด, การเผชิญความเครียด, ญาติผดู้ แู ล, ผูป้ ว่ ยวิกฤต
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1
Corresponding author, อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก, E-mail: ajtabu@gmail.com
2
อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก, E-mail: Suthat.supanam@gmail.com
3
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก, E-mail: rugying@gmail.com
Faculty of Nursing, St Theresa International College, Nakhon Nayok, Thailand

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 101

		

Abstract

Introduction: Positive communication is important for stress and coping of relatives of critically
ill patients.
Research objectives: The study aimed to investigate the effect of a positive communication
program on stress and coping strategies of relatives of critically ill patients.
Methods: This quasi-experimental study used a one-group pretest-posttest design. A purposive
sampling technique was used to recruit 30 participants. All of them were relatives of critically ill patients
admitted to the surgical trauma ward and surgical intensive care unit at Buddhasothron Hospital during
February 2019 to February 2020. The participants participated in 3 sessions of the positive communication
program. Data were collected using a set of questionnaires including a personal information sheet, stress
assessment questionnaire, stress and coping strategies questionnaire for relative of critically ill patient,
and satisfaction assessment questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (percentage,
mean, and standard deviation), independent t-test, and Paired t-test.
Results: Results showed that the positive communication program had affected on stress and
coping strategies of relatives of critically patients. The stress and coping scores at follow-up were
statistically significantly lower than at baseline scores (p< .001). At follow-up, the relative satisfaction
score of critically ill caregivers was high.
Conclusions: The positive communication program on stress and coping strategies for relatives
of critically ill patients effectively decreased stress .The relatives of critically ill patients might choose
appropriate coping methods.
Implications: After receiving a program 1-2 weeks, timing to follow-up the participants should
be increased to monitor stress and coping of the relatives of critically ill caregivers, These findings could
be used as a guideline to develop nursing care quality and counseling for relatives of critically ill patients
to help them cope with stress effectively.
Keywords: positive communication program, stress, coping strategies, relatives, critically ill patients
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บทนำ�
การเจ็บป่วยวิกฤตเป็นการเจ็บป่วยที่มีความรุนแรง
มีความเสี่ยงสูง และคุกคามต่อชีวิต สามารถเกิดขึ้นได้ทันที
ทันใดจากการเสื่อมหน้าที่ทันทีของอวัยวะ หรือระบบของ
ร่างกายทีส่ �ำ คัญ อาจเกิดจากการกำ�เริบของโรคเรือ้ รังหรือเกิด
จากอุบตั เิ หตุ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ และรวดเร็ว
เพือ่ ประเมินการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม จากบุคลากรทีม
สุขภาพที่มีความรู้ และทักษะ มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
วิกฤต การดูแลผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต เพือ่ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน1 การเจ็บป่วยวิกฤตส่งผลกระทบต่อ
ผู้ ป่ ว ยทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ เป็ น สิ่ ง กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ2 เมื่อสมาชิกในครอบครัว
เกิดการเจ็บป่วยวิกฤตจะส่งผลกระทบต่อญาติผู้ป่วยทั้งทาง
ด้านร่างกายที่เกิดจากความเครียดและความวิตกกังวลได้แก่
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ความ
อยากอาหารลดลงและขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม ด้านจิตใจ คือ
ความกลัว ความวิตกกังวล ความเครียด ความเศร้าโศก และ
อาการซึมเศร้า ด้านสังคม คือบทบาท หน้าทีภ่ ายในครอบครัว
และสังคมเปลีย่ นแปลงไป การทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผูอ้ น่ื
ลดลง คุณภาพชีวิตลดลง และทางด้านเศรษฐกิจ คือสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล และสูญเสียรายได้จากการที่ต้อง
หยุดงานมาดูแลผู้ป่วย ทำ�ให้ขาดความมั่นคงทางการเงิน3-4
เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุนับ
ว่ า เป็ น ภาวะวิ ก ฤตของบุ ค คลในครอบครั ว เนื่อ งจากเป็ น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนให้ทราบล่วงหน้า การ
บาดเจ็บดังกล่าวทำ�ให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเครียดได้
ซึ่งความเครียดนี้อาจเกิดจากความไม่แน่นอนในอาการ จาก
ความเจ็บป่วยทีเ่ ป็นของบุคคลในครอบครัวทีอ่ าการวิกฤตต้อง
รักษาในโรงพยาบาล5
จากการสังเกตพฤติกรรมของญาติผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาด
เจ็บรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
และหอผูป้ ว่ ยวิกฤตทางศัลยกรรม พบว่า พฤติกรรมของญาติ
ในระยะทีท่ ราบว่าบุคคลในครอบครัวของตนเองได้รบั อุบตั เิ หตุ
และต้องเข้ารับการรักษาทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤตทางศัลยกรรม และ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ เกิดอาการช็อค ตกใจ ร้องไห้
ฟูมฟาย กลัว ยืนงง บางรายถึงกับเป็นลม ทรุดตัวลงนัง่ กับพืน้
และสอบถามข้อมูลการเจ็บป่วยซํ้า ๆ ไปมา และมีหลายๆ

คำ�ถามที่ญาติสงสัย การพูดคุยเจรจากันระหว่างเจ้าหน้าที่
และญาติ ไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยได้อย่างละเอียด
และมีแบบแผนบางครั้งจำ�เป็นต้องใช้คำ�ศัพท์ทางการแพทย์
ทำ�ให้ญาติเกิดความเครียด สงสัยในอาการทีเ่ ป็น มีความวิตก
กังวลและตกใจกลัว6 ญาติบางรายแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ร้องตะโกนเสียงดัง ตำ�หนิตนเอง บ้างก็ตำ�หนิว่ากล่าวทีม
บุคลากรที่ดูแลว่าให้ข้อมูลไม่ชัดเจน บ้างก็ต้องการพบแพทย์
ทันทีเพือ่ ขอให้รกั ษาผูป้ ว่ ยให้รอดปลอดภัย พฤติกรรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าญาติยังมีการรับรู้เหตุการณ์ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
มีรปู แบบในการเผชิญปัญหาไม่เหมาะสม ส่งผลให้ญาติผดู้ แู ล
ผู้ป่ว ยมี ค วามเครี ย ดในการดู แ ลเพิ่ม ขึ้น ได้ การรั บ รู้ข้อ มู ล
เหตุการณ์ทถ่ี กู ต้องมีแหล่งข้อมูลทางสังคมเพียงพอ จะส่งผลให้
มีการเผชิญปัญหาทีเ่ หมาะสม7
ความเครียด เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกถูกกดดัน ไม่
สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวลกับสิ่งที่กำ�ลังเผชิญอยู่ใน
ขณะนั้น เกิดจากการที่บุคคลรับรู้หรือประเมินสิ่งเร้าที่เข้ามา
คุกคามชีวิตและจิตใจ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย อันเป็น
ผลให้ ส ภาวะของร่ า งกายและจิ ต ใจขาดความสมดุ ล
การพยาบาลบุคคลทีม่ คี วามเครียด เป็นการแก้ไขสถานการณ์
ของบุ ค คลกั บ สิ่ง เร้ า ที่เ กิ ด ขึ้น ลดปฏิ กิริย าการตอบสนอง
ต่อความเครียดและพัฒนาทักษะกับการจัดการกับปัญหาได้8
พยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญในการให้การดูแลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว ช่วยลด
ความเครียด ความกลัว และความวิตกกังวล ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการรักษาแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย ดูแลให้
บุคคลเกิดความปลอดภัยและผ่านช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตไป
ด้วยดี
ผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการสื่อสาร
ให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนแก่ญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต อย่างเป็น
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากปัจจุบนั พบว่า โปรแกรมเพือ่ จัดการ
ความเครียดและการเผชิญความเครียดในญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่
นี้ยังขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันกับผู้ดูแล เป็นเพียงการ
ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับความเครียดและการเผชิญความเครียด
ที่เกิดขึ้นโดยรวม ทำ�ให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงมีความ
เครียดและการเผชิญความเครียดไม่ดีเท่าที่ควร9 ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียดและการ
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เผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต เพื่อช่วยลด
ความเครียดและการเผชิญความเครียดในญาติผู้ดูแล อีกทั้ง
สามารถกำ�กับติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนือ่ งตามแบบแผนที่
วางไว้ได้อย่างเหมาะสม10

กรอบแนวคิดในการวิจยั

โปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียดและ
การเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้
แนวคิดของทฤษฎีความเครียดของ Lazarus และ Folkman11
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความเครียดและการเผชิญ
ความเครี ย ดของญาติ ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี
ความเครียดเชิงจิตวิทยาที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดว่า
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ประกอบด้วยมโนทัศน์ท่สี ำ�คัญคือ ความเครียด การประเมิน
ตัดสิน และการเผชิญความเครียด โดยความเครียดเป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม ใช้การประเมิน 2
ลักษณะ ได้แก่ การประเมินปฐมภูมิ เป็นการประเมินตัดสินถึง
ความสำ�คัญและความรุนแรงของเหตุการณ์น้ัน ที่มีผลต่อ
สวัสดิภาพของบุคคลว่าอยูใ่ นลักษณะแบบใด และการประเมิน
ทุติยภูมิเป็นการประเมินแหล่งประโยชน์และทางเลือกต่าง ๆ

ที่บุคคลนั้นมีเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น การเผชิญ
ความเครียดเป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลใช้ความพยายามทัง้ การ
กระทำ�และความคิดของตนเองในการจัดการกับความเครียด
โดยใช้แหล่งประโยชน์ทบ่ี คุ คลมีอยูอ่ ย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีความเครียดของลาซารัส สามารถ
อธิบายสถานการณ์ท่ีญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องดูแล เฝ้าไข้
ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตได้รับการรักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม โดยญาติผู้ดูแลจะประเมินตัดสินว่าสถานการณ์
ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพของตนเองหรือไม่ ญาติผ้ดู ูแลแต่ละรายเลือกใช้วิธี
การเผชิญความเครียดแตกต่างกันตามศักยภาพของแหล่ง
ประโยชน์4 ดังแสดงในภาพที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความเครียดและ
การเผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียดและการ
เผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต
2. เพือ่ วัดระดับคะแนนความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียด
ของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต

ตัวแปรต้น
โปรแกรมการสื่อสารทางบวตอความเครียดและ
การเผชิญความเครียดของญาติผูดูแลผูปวยวิกฤต
ขั้นที่ 1 การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
(Therapeutic relationship)
ขั้นที่ 2 การใหความรูโดยพยาบาล (Education)
ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ระเบียบการเยี่ยม
ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย ความ
เปลี่ยนแปลง การดูแลและการรักษาที่ผูปวยไดรับ
ขั้นที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
การชวยใหญาติมีกลไกในการเผชิญความเครียด
ที่เหมาะสม

ตัวแปรตาม
ความเครียด
การเผชิญความเครียด

ภาพที่ 1 โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต
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สมมติฐานการวิจยั

คะแนนระดับความเครียด ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
วิกฤตลดลงหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความ
เครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผ้ดู ูแลผู้ป่วยวิกฤต
และการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตดีกว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการ
เผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต

ระเบียบวิธกี ารวิจยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental) แบบกลุม่ เดียววัดก่อน และหลังการทดลอง (one
group pretest – posttest design) ศึกษาในญาติท่ดี ูแล
ผูป้ ว่ ยวิกฤตทีห่ อผูป้ ว่ ยศัลยกรรมและอุบตั เิ หตุชาย หออภิบาล
ผูป้ ว่ ยหนักทางศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
วิกฤตที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม และหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตทีห่ ออภิบาล
ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
คำ�นวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของ Glass12 ได้ขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.52 ซึง่ อยูใ่ นระดับกลาง (medium effect
size) หลังจากนั้นเปิดตารางของ Cohen13 ได้กลุ่มตัวอย่าง
26 ราย และป้องกันการสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างอีกร้อยละ 10
จึงเก็บตัวอย่างทัง้ หมด 30 ราย ในงานวิจยั นีญ
้ าติสามารถเข้า
ร่วมโปรแกรมได้ครบทัง้ 3 ครัง้ และไม่มผี ถู้ อนตัวออกจากการ
วิจยั โดยกำ�หนดเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้าศึกษา
1) ญาติทม่ี อี ายุ ระหว่าง 18 ปี ถึง 60 ปี
2) ผู้ป่วยวิกฤตที่มีความรุนแรงของโรคซึ่งประเมิน
โดย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
(APACHE II) จากหอผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาล มีคะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนนขึน้ ไป

3) เป็นญาติสายตรงของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก
และสามารถมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อวัน ในระยะเวลา 3 วันต่อเนือ่ งกัน
4) มีความเครียดประเมินโดยแบบวัดความเครียด
ของกรมสุขภาพจิต มีคะแนนมากกว่าศูนย์
5) สามารถพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาไทยได้
6) ยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยโดยการ
ลงชือ่ ในใบเซ็นยินยอม
เกณฑ์การคัดออกคือ
1) ญาติทป่ี ฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจยั
2) ญาติทไ่ี ม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ครบ 3 วัน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 โปรแกรมการสือ่ สารทางบวก โดยมีคมู่ อื
การให้ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาตำ�รา เอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวกับความเครียด การเผชิญความเครียดของญาติท่ดี ูแล
ผู้ป่วยวิกฤต และการสื่อสารทางบวกตามทฤษฎีการดูแลของ
Watson14 ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกีย่ วกับสถาน
ทีพ่ กั สำ�หรับญาติ ระเบียบการเยีย่ ม ส่วนที่ 2 เกีย่ วกับ อาการ
ความเจ็บป่วย และการเปลี่ยนแปลง การดูแลและการรักษา
ที่ผู้ป่วยได้รับเบื้องต้น แผนการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้
ส่วนที่ 3 เกีย่ วกับแนวทางการดูแลให้การพยาบาลจากพยาบาล
และทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง การฟืน้ ฟูสภาพของผูป้ ว่ ย พิจารณา
จากอาการทีพ่ บ เช่น การหายใจอย่างมีประสิทธิภาพในผูป้ ว่ ย
ใส่สายระบายทรวงอก การให้อาหารทางสายยาง การช่วยออก
กำ�ลังกายบนเตียง และส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจ
โดยใช้แนวความคิดเชิงบวก เป็นต้น มีขน้ั ตอนในการสือ่ สารทาง
บวกดังนี้
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผ้ดู ูแล
ผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักทาง
ศัลยกรรม และหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมและอุบตั เิ หตุ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
เองเป็นข้อคำ�ถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 105

2.2 แบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข 20 ข้อ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า
5 ระดับ (likert scale) 1 คะแนน หมายถึง ไม่ร้สู ึกเครียด
จนถึง 5 คะแนน หมายถึง รูส้ กึ เครียดมากทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ดดั
แปลงใดๆ จึงไม่ได้ตรวจสอบ
2.3 แบบวัดการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย
วิกฤตของ Jalowice15, 4 จำ�นวน 36 ข้อ ประเมินการเผชิญ
ความเครียด 3 ด้านคือ การเผชิญความเครียดด้านการมุง่ แก้
ปัญหา 13 ข้อ การเผชิญความเครียดด้านการจัดการอารมณ์
9 ข้อ การเผชิญความเครียดด้านการบรรเทาความรูส้ กึ 14 ข้อ
ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (likert
scale) คือ ไม่เคยใช้วธิ นี น้ั เลย ให้ 1 คะแนน จนกระทัง่ ถึงใช้วธิ ี
นัน้ เกือบทุกครัง้ ให้ 5 คะแนน ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ดดั แปลงใดๆ จึงไม่ได้
ตรวจสอบ
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ ประกอบ
ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ / ขัน้ ตอนการสือ่ สารทาง
บวก, ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล และด้านความพึงพอใจโดยรวม
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (likert scale) 1 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ จนถึง 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจ
มากทีส่ ดุ นอกจากนีม้ ขี อ้ เสนอแนะอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นคำ�ถามปลายเปิด
(open question) ผูว้ จิ ยั นำ�เครือ่ งมือไปทดลองใช้กบั ญาติผดู้ แู ล
ผู้ป่วยวิกฤตที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจำ �นวน
10 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของคอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ 0.88
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การหาความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (content
validity) ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทำ�วิจยั ทัง้ หมด 3 ชุด ได้รบั
การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการด้านการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยวิกฤต 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลชำ�นาญการด้านสุขภาพ
จิตและจิตเวช 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลชำ�นาญการด้าน
เวชปฏิบตั ชิ มุ ชน 1 ท่าน โดยได้คา่ Index of item Objective
Congruence (IOC) เท่ากับ 0.78 และนำ�ไปหาค่าความเทีย่ ง
โดยนำ�ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 10 รายได้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของคอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.88

การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจัยนำ�เสนอโครงการวิจัย ผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา เอกสารเลขที่ STIC 006/2017 และผ่านคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลพุทธโสธร
เอกสารเลขที่ BSH-IRB 012/2562 หลังจากนัน้ ดำ�เนินการโดย
ทำ � หนั ง สื อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย วิ ธี ดำ � เนิ น การ
ประโยชน์ ท่ี ค าดว่ า จะได้ รั บ และการขอใช้ ข้ อ มู ล จากแฟ้ ม
เวชระเบียนแนบกับแบบสอบถามที่มอบให้กับกลุ่มตัวอย่าง
รวมทัง้ ชีแ้ จงให้ทราบถึงการเข้าร่วมวิจยั ในขณะเข้าร่วมโครงการ
วิจัยไม่พบญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเกิดความไม่สบายใจหรือ
เกิดความเครียดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูล โดยโปรแกรมการสื่อสารทาง
บวกที่พยาบาลผู้วิจัยสื่อสารกับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต ไม่มี
การรักษาพยาบาลเกิดขึน้ เมือ่ พบว่าคำ�ถาม บทสนทนาทำ�ให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยเกิดความเครียด ไม่สบายใจ ผู้วิจัยจะหยุดการ
ทดลอง ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้ทนั ที
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนำ�หนังสือแนะนำ�ตัวจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเสนอต่อผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลพุทธโสธร เพือ่ ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั
2. เมือ่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วผูว้ จิ ยั เข้าพบหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาลโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั และขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล
3. ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาวิจยั แนะนำ�ตัว สร้างสัมพันธภาพ ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะใช้ในการเข้าร่วมวิจยั และการตอบ
แบบสอบถาม รวมทัง้ อธิบายการพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างลง
นามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
4. ผู้วิจัยปฏิบัติตามโปรแกรมการสื่อสารทางบวก
3 ครัง้ แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำ�บัด
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(Therapeutic relationship) เป็นการสำ�รวจปัญหา และ
วิเคราะห์ความต้องการ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 1 ใช้เวลา 20-30 นาที ให้กลุม่ ตัวอย่าง
กรอกเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตอบแบบบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ของ
ครอบครัว อาชีพ และประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ย ตอบแบบ
ประเมินความเครียด แบบวัดการเผชิญความเครียด ครัง้ ที่ 1
และค้นหาปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้วิจัยในครั้งต่อไป ทั้งนี้ได้ช้ีแจงให้กลุ่มทดลองทราบว่าจะมี
การโทรนัดหมายต่อเนือ่ งทุกวัน ตลอดระยะเวลาทีร่ ว่ มโครงการ
เวลาประมาณ 9.00 น.เพื่อนัดหมายในการให้ข้อมูลตาม
โปรแกรมการสือ่ สารทางบวก
ขัน้ ตอนที่ 2 การให้ความรูโ้ ดยพยาบาล (Education)
เป็นการให้ขอ้ มูล ทางเลือกและเป้าหมาย
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 2-3 ใช้เวลา 20-30 นาที ผูว้ จิ ยั มอบ
คู่ มื อ การให้ ข้อ มู ล และชี้ แจงรายละเอี ย ดในคู่ มื อ ทุ ก ส่ ว น
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกีย่ วกับสถานทีพ่ กั สำ�หรับ
ญาติ ระเบียบการเยีย่ ม ส่วนที่ 2 เกีย่ วกับ อาการความเจ็บป่วย
และการเปลี่ยนแปลง การดูแลและการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ
เบือ้ งต้น แผนการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้ ส่วนที่ 3 เกีย่ วกับ
แนวทางการดูแลให้การพยาบาลจากพยาบาลและทีมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย พิจารณาจากอาการที่
พบ เช่ น การหายใจอย่างมีป ระสิทธิภ าพในผู้ป่ว ยใส่สาย
ระบายทรวงอก การให้อาหารทางสายยาง การช่วยออกกำ�ลังกาย
บนเตียง ส่วนที่ 4 เกีย่ วกับการดูแลด้านจิตใจโดยใช้แนวความ
คิ ด เชิ ง บวก ผู้วิจัย ให้ ก ลุ่ม ตัว อย่างสรุป และประเมิน ความ
ก้าวหน้าการรับทราบข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ เพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�
ครัง้ ต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 3 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social
support) โดยมีผวู้ จิ ยั และทีมสุขภาพของหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
และอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร ให้กลุ่มตัวอย่างสรุป
ข้อมูลในครั้งที่ผ่านมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา
ข้อมูลจากคูม่ อื ทีผ่ วู้ จิ ยั มอบให้
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 4-6 ใช้เวลา 20-30 นาที ให้ขอ้ มูลทาง
โทรศัพท์เกี่ยวกับความเครียด และการเผชิญความเครียด
ตลอดจนการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม และแจ้งให้
กลุม่ ตัวอย่างมาตอบแบบประเมินครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 7

ครัง้ ที่ 3 วันที่ 7 ใช้เวลา 20-30 นาที ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่
ตัวอย่างตอบแบบประเมินความเครียด ครัง้ ที่ 2 แบบวัดการ
เผชิญความเครียด ครั้งที่ 2 และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมการสือ่ สารทางบวก ผูว้ จิ ยั กล่าวสรุปการเข้าร่วม
โปรแกรมและกล่าวขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ของกลุม่ ตัวอย่าง จำ�แนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน สถานภาพในครอบครัว อาชีพหลัก ลักษณะค่าใช้จา่ ยใน
การรักษา ปัญหาเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการรักษา (n=30)
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนความเครียด การเผชิญความเครียดของผู้ดูแลก่อน
และหลังการทดลองด้วยสถิตทิ ดสอบที (dependent t-test)

ผลการวิจยั

ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 18 คน ร้อยละ 60 และเพศชาย 12 คน ร้อยละ 40
ตามลำ�ดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ
46.66 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 46.66 มีรายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน
10,001 ถึง 15,000 บาท มากทีส่ ดุ ร้อยละ 43.33 รองลงมา
คือ 5,001 ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 40 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 23.34 รองลงมาคือ
ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 13.33
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้า/บัตรทอง
ในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 80 ไม่พบปัญหาค่าใช้จ่ายใน
การรักษามากที่สุด ร้อยละ 46.66 รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างเฝ้าไข้ ร้อยละ 40
คะแนนเฉลีย่ ความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤต
ก่อนทดลองโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (Mean = 55.23, SD = 8.71)
และภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความเครียดของญาติ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตลดลงอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 40.53,
SD. = 6.86) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสาร
		
ทางบวก (n=30)
		
ความเครียด
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
หมายเหตุ ** p< .001

Mean
55.23
40.53

SD.
t
8.71
11.26
6.85		

df
30
30

p-value
.000**

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
		
การสือ่ สารทางบวก (n=30)
		
การเผชิญความเครียด
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
หมายเหตุ ** p< .001

Mean
2.42
3.75

SD.
t
3.85
3.43
5.63		

df
30
30

p-value
.000**

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ล
		
ผู้ป่วยวิกฤต (n=30)
		
ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสื่อสารทางบวก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล (พยาบาล)
ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ
การเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกมีคะแนนเฉลีย่
การเผชิญความเครียดของญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตก่อนทดลอง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=2.42, SD.= 3.85)
และภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเครียด
ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง (Mean =
3.75, SD = 5.63) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังตารางที่ 2

คะแนนที่เป็นไปได้
3 - 15
6 - 30
1-5

Mean (SD.)
14.00 (0.87)
29.57 (0.82)
4.83 (0.34)

การแปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

วิเคราะห์ความพึงพอใจหลังจากได้รบั โปรแกรมการ
สือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
ญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตมีคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก (Mean = 4.83, SD = 0.34) และเมือ่ พิจารณา
คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจรายด้านพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสื่อสารทางบวกและ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับดีมาก ดังตารางที่ 3
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การอภิปรายผลการวิจยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลของโปรแกรม
การสือ่ สารทางบวกต่อความเครียดและการเผชิญความเครียด
ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต สอดคล้องกับแนวคิดการเผชิญ
ความเครียดของ Lazarus และ Folkman11เมื่อบุคคลเกิด
ความเครียดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์รุนแรงในชีวิต
จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน แต่เมื่อบุคคลสามารถรู้จัก
วิ ธี ก ารจั ด การความเครี ย ดหรื อ ทราบแนวทางการเผชิ ญ
ความเครียดที่เหมาะสม บุคคลเหล่านี้จะมีระดับความเครียด
ที่ลดลง และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาครัง้ นี้
1. คะแนนเฉลี่ยความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
วิกฤตก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวก พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความเครียดของญาติผ้ดู ูแลผู้ป่วยวิกฤตหลังจาก
ได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p< .001) ซึง่ คะแนนเฉลีย่ ความเครียดของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง
เนือ่ งจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างให้ขอ้ มูลว่าเป็นเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ ค าดคิ ด ตกใจและกลั ว การสู ญ เสี ย บุ ค คล
อันเป็นทีร่ กั และกลัวความพิการทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเจ็บป่วย
ครั้งนี้ และภายหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อ
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
วิกฤตพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความเครียดลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดสำ�หรับญาติ
ผูป้ ว่ ยวิกฤตต่อความเครียดของญาติ พบว่า ก่อนได้รบั โปรแกรม
ญาติผดู้ แู ลมีความเครียดอยูใ่ นระดับสูง และภายหลังการดูแล
โดยวิธกี ารให้ความรู้ คำ�แนะนำ� และวิธกี ารจัดการความเครียด
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความเครียดลดลงอยูใ่ นระดับปานกลาง16-17
2. คะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเครียดของญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสาร
ทางบวก พบว่า คะแนนเฉลีย่ การเผชิญความเครียดของญาติ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตหลังได้รบั โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกเพิม่
ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p< .001) ซึง่ คะแนนเฉลีย่ การ
เผชิ ญ ความเครี ย ดของญาติ ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตก่ อ นได้ รั บ
โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกพบว่าอยูใ่ นระดับน้อย เนือ่ งจาก
กลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต อีกทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นการเจ็บป่วย

ครั้ ง แรก จึ ง ทำ � ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามไม่ ม่ั น ใจในความรู้
และทักษะการดูแลผู้ป่วยของตนเอง และคะแนนเฉลี่ยการ
เผชิ ญ ความเครี ย ดของญาติ ผู้ดูแ ลผู้ป่ว ยวิ ก ฤต หลั ง ได้ รับ
โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกพบบว่าอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจาก
ในโปรแกรมนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยที่
ผูป้ ว่ ยกำ�ลังเผชิญอยู่ ให้รบั ทราบแนวทางการรักษาของแพทย์
แนวทางการพยาบาลของพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต ตลอดจน
ให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจากทีมสุขภาพ เพื่อนำ�ไปใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยภายหลังพ้นภาวะวิกฤตและฟื้นฟูสภาพ3 จึงเป็น
ผลทำ�ให้คะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากการศึกษาวิธี
การเผชิญความเครียดด้วยการให้ความรู้ คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
การเผชิญความเครียดที่เหมาะสมกับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤต
อีกทั้งใช้วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การดูแลสนับสนุนการ
จัดการความเครียดจากสมาชิกในครอบครัว การฝึกหายใจ
อย่างมีสมาธิ ร่วมกับการติดตามผลผ่านแอปพลิเคชั่น ทำ�ให้
ความเครียดลดลงและวิธีการเผชิญความเครียดในญาติผ้ดู ูแล
ผูป้ ว่ ยวิกฤตเป็นไปอย่างเหมาะสม18-19
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังได้รับโปรแกรมการสื่อสารทางบวกต่อความเครียด
และการเผชิญความเครียดของญาติผ้ดู ูแลผู้ป่วยวิกฤต อยู่ใน
ระดับดีมาก เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้พดู คุยให้ขอ้ มูลต่างๆ ตามคูม่ อื
การให้ขอ้ มูล ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างเกิดความกระจ่าง และเข้าใจ
แนวทางการรักษาของแพทย์ การดูแลจากพยาบาลในหอผูป้ ว่ ย
และได้ รั บ การสนั บ สนุ น ติ ด ตามจากที ม สุ ข ภาพเป็ น ระยะ
ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารด้าน
บริการทางการแพทย์ของ Pancharoen3, 20 ซึ่งให้บุคลากร
ทางการแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลโดยยึดหลัก
ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
ใช้คำ�ถามปลายเปิด หลีกเลี่ยงการมีอคติต่อผู้ป่วยและญาติ
รวมทัง้ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ ทำ�ให้ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยวิกฤตไม่ถูกทอดทิ้งไว้ตาม
ลำ�พัง อีกทั้งได้รับข้อมูลและการดูแลจากทีมสุขภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง9
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ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. การนำ�โปรแกรมการสือ่ สารทางบวกสำ�หรับญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตไปใช้เพื่อการพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด นั้ น พยาบาลจำ � เป็ น ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจรู ป แบบของ
โปรแกรมการสื่อสารทางบวกอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขัน้ ตอนนัน้ มีรายละเอียดของการสือ่ สาร การให้ขอ้ มูลตลอดจน
การได้มาซึง่ ปัญหาและความต้องการของกลุม่ ตัวอย่าง จำ�เป็น
ต้องใช้เวลาในการให้ขอ้ มูล เป็นช่วง ๆ และตามลำ�ดับขัน้ ตอน
และคูม่ อื การให้ขอ้ มูลเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ป็นแนวทางในการจัดการ
กับความเครียดและการเผชิญความเครียดทีเ่ หมาะสมแก่กลุม่
ตัวอย่างได้ดว้ ยตนเอง
2. การพัฒนาบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตและญาติผ้ดู ูแลผู้ป่วยวิกฤต สามารถจัดโครงการ
อบรมระยะสั้น สำ � หรั บ บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพเพื่อ การเรี ย นรู้

สำ�หรับการให้ขอ้ มูลการสือ่ สารทางการพยาบาล และฝึกทักษะ
ในการนำ�โปรแกรมการสือ่ สารททางบวกไปใช้เพือ่ ให้ขอ้ มูลญาติ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. การพัฒนาโปรแกรมการสือ่ สารทางบวก สามารถ
นำ�ไปปรับใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีห่ ลากหลายขึน้
2. การพั ฒ นาคู่ มื อ การให้ ข้ อ มู ล สามารถเพิ่ ม
รายละเอียดที่จำ�เป็นตามบริบทของหน่วยงานที่นำ�โปรแกรม
การสื่อสารทางบวกไปใช้ได้ เช่น การเพิ่มช่องทางในการ
หาข้อมูลด้วยตนเองจากการสืบค้นข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย
การติดต่อหน่วยงานเพือ่ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การติดต่อ
หน่วยงานเพือ่ รับข้อร้องเรียน เป็นต้น
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