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การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว ผูเ ขารวมการศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 17 คน ไดรบั การอบรมจํานวน 2 วันตามโปรแกรมซึง่ ประกอบ
ดวย ความรูในการคนหาผูที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวจากอาการบงชี้และปจจัยที่เกี่ยวของ การฝกทักษะในการ
สัมภาษณและใหคําปรึกษา จากนั้นพยาบาลนําไปปฏิบัติโดยใชเครื่องมือในการคนหาผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงในครอบครัวและแบบสัมภาษณความรุนแรงใน
ครอบครัว และใหคาํ ปรึกษาสตรีทถี่ กู กระทํารุนแรง พยาบาลทีเ่ ขารวมการศึกษาจะไดรบั การประเมินผลกอนและหลัง
การอบรมดวยแบบประเมินความรูและทัศนคติ และติดตามผลการประเมินหลังการอบรม 3 เดือน
ผลการศึกษา พบวา หลังการอบรมพยาบาลทั้ง 17 คนมีความรู (t = -2.46, P < 0.05) และทัศนคติ
(t= -3.37, P < 0.01) เพิม่ ขึน้ กวากอนการอบรมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในระยะติดตามผล 3 เดือนพบวามีพยาบาล
3 คน นําไปใชคัดกรองและชวยเหลืออีก 3 คน ใชเพียงการใหคําปรึกษาไมไดนําไปใช 11 คน สวนใหญยังเห็นความ
สําคัญแตไมมีเวลาใหกับงานนี้เพราะตองใหความสําคัญกับงานประจํากอน
คําสําคัญ : การอบรม ความรุนแรงในครอบครัว สมรรถนะพยาบาล การคัดกรองและชวยเหลือ

Abstract
This evaluation research aimed to develop nurses’ competency on screening and helping women
who had experienced intimate partner violence (IPV). Seventeen registered nurses attended a 2-day training
workshop on IPV screening, warning signs, and counseling techniques for abused women. After the training the
nurses were expected to apply knowledge in the care of abused women, and to screen women for abuse by using the
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Abuse Indicators, and the IPV Interview form. All participated nurses’ evaluated on their knowledge and attitudes
toward the care of abused women before and after the training, and a 3-month follow up was conducted. Results
showed that all 17 nurses had a statistically significant increase in knowledge (t = -2.46, P < 0.05) and attitudes
(t= -3.37, P < 0.01) toward the care of abuse women. After 3 months, 3 participants practice on screening and
helping process, 3 participants used counseling, 11 participants did not screen but they thought it is necessary as
their routine care still be the first priority to do.
keywords: training , ipv, nurse’ competency, screening and helping

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบอุบัติการณความรุนแรงในคู
ครองเกิดขึน้ รอยละ 63.4 1 ความรุนแรงตอหญิงตัง้ ครรภ
ที่มาคลอดในโรงพยาบาลเกิดขึ้น รอยละ 34.3 โดยมี
ความรุนแรงดานจิตใจและอารมณ รอยละ 33.8 ความ
รุนแรงดานรางกายเกิดขึ้น รอยละ 5.0 ความรุนแรงดาน
เพศเกิดขึ้นรอยละ 2.1 ผูกระทําเกือบทั้งหมดคือสามี2
การศึกษาวิธีการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ประเทศไทยพบวาเหยื่อสวนใหญจะไมพูดถึงปญหากับ
บุ ค ลากรทางการแพทย เ พราะคิ ด ว า เป น ป ญ หาที่ ค วร
ปรึกษากันในครอบครัวหรือญาติผูใหญในครอบครัว1
ในตางประเทศมีอบุ ตั กิ ารณและการพูดถึงความรุนแรงใน
ครอบครัวกับนักวิชาชีพสูงขึน้ 3 ความรุนแรงในครอบครัว
เปนหนึง่ ในอาชญากรรมทีต่ กสํารวจมากทีส่ ดุ ในโลก การ
สํารวจพบวา สตรีทถี่ กู ทํารายจํานวนเพียงเล็กนอยทีย่ อม
เปดเผยปญหานี้ โดยสวนใหญของการทารุณกรรมพบวา
เปนการกระทําของสามีตอภรรยา สตรีที่ถูกกระทํา สวน
ใหญจึงรูสึกอาย กลัว และมีเหตุผลมากมาย ทําใหตก
สํารวจ มีการศึกษาในสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย
โดยคูของตนพบวา รอยละ 92 ไมบอกสาเหตุกับแพทย
ผูตรวจ และรอยละ 57 ไมเคยพูดถึงสาเหตุกับใครเลย4
แพทยแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล ไมคอ ยไดประวัตทิ าง
จิตสังคม ถามเพียงความรุนแรงและแหลงทีป่ อ งกันความ
รุนแรงที่จะชวยสตรีนั้นได5 เมื่อมีการสัมภาษณหญิงตั้ง
ครรภ ซึ่งใหเวลาไมถึง 10 นาที พบถึงรอยละ 6 ของหญิง
ตั้งครรภ ถูกทํารายโดยผูชายที่เธออาศัยอยูดวย6

การทีส่ ตรีถกู กระทํารุนแรงเกีย่ วของสัมพันธกบั
หลากหลายปจจัย4,7,8,9 เชน ระดับการศึกษา รายได อาชีพ
การใชสารเสพติด ความเชือ่ เรือ่ งเพศ อิทธิพลของสือ่ การ
เลี้ยงดู ภาวะความเครียด อิทธิพลของกลุมเพื่อน สภาวะ
การตกงาน การหาอาวุธไดงาย ลักษณะบุคลิกภาพ การ
แกแคน ความไมมั่นคงในครอบครัว ประวัติการใชความ
รุนแรงในครอบครัวมากอน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มี
ปญหาและถูกลงโทษทํารายอยางรุนแรง จะมีแนวโนม
มองโลกในแงราย ตอตานสังคม และมีแนวโนมที่จะ
กระทําพฤติกรรมรุนแรงตอสังคม กาวราว ไมไววางใจ
สังคม รักคนไมเปน ไมรูจักเอื้ออาทรตอสังคม ไมรูสึก
ละอายใจหรือรูสึกบาปเมื่อทําผิด และในที่สุดเมื่อบุคคล
เหลานี้มีบุตรของตนเองก็มีแนวโนมจะกระทําทารุณตอ
บุตรของตน รวมทั้งกระทําทารุณตอสตรีหรือผูที่ออนแอ
กวาในสังคม10,11 ความรุนแรงในครอบครัวจึงเปนวัฏจักร
ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะ เมือ่ มีภาวะเครียดในชีวติ และมีการใช
ยาหรือสิ่งเสพติด12
ผลกระทบของความรุนแรง เหยือ่ อาจแสดงออก
มาในลักษณะอาการทางรางกาย เชน เสีย่ งตออุบตั เิ หตุสงู
เครียดเรือ้ รัง นอนไมหลับ ฝนราย สิวเรือ้ รัง ผมรวง ความ
ดันสูง ระบบทางเดินอาหารถูกรบกวน เหนือ่ ยออน เขารับ
การรักษาซํ้าๆดวยปญหาใหม13 เกิดภาวะที่ความเชื่อมั่น
ตํา่ รูส กึ ไรคา ไมสามารถควบคุมอํานาจภายนอกได ความ
คาดหวังไมเหมาะสม ขาดการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
ครอบครัวและสังคม เหยือ่ ทีถ่ กู กระทํารุนแรงมีอาการหลัง
ภาวะเครียดผิดปกติ (post traumatic stress disorders)
เกิดขึ้น โดยการแสดงออกทางรางกาย เชน ระบบภูมิ
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ตานทานผิดปกติ อาการปวดประจําเดือนและอาการ
คลายถูกกระทํารุนแรงอีกครั้ง14 กรณีที่ความรุนแรงเกิด
ขึ้นในระยะตั้งครรภ จะสงผลใหสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง
มีภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภ ไดแก ลูกนํ้าหนักตัว
นอย เลือดจาง ติดเชื้อ และมีเลือดออกทางชองคลอดใน
ไตรมาสที่ 1,2 สูงขึ้น และพบมารดาที่ถูกกระทํารุนแรง
มีอาการซึมเศรา ฆาตัวตาย สูบบุหรี่ ดื่มเหลา และติดสิ่ง
เสพติด15 สตรีผูที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจึงเขามา
รับการรักษาในโรงพยาบาลดวยปญหาและอาการที่แตก
ตางกัน ซึง่ มีเบือ้ งหลังจากการกระทําจากคนในครอบครัว
พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรผูท ใี่ กลชดิ กับผูร บั
บริการมากที่สุด พยาบาลสวนใหญมีความเชื่อวาความ
รุนแรงในครอบครัวเปนเรือ่ งสวนตัวไมควรเขาไปยุง เกีย่ ว
และเปนเรื่องที่ตองมีทักษะเฉพาะในการชวยเหลือ จึงยัง
ไมมกี ารคัดกรองอยางเปนกิจวัตรในเรือ่ งความรุนแรงใน
ครอบครัว16 ดังนั้นสตรีที่มารับบริการจึงไดรับการบําบัด
เฉพาะปญหาทางกายเทานั้น มิไดรับความชวยเหลือ
ปญหาทางดานจิตใจ การทํารายอาจรุนแรงมากขึน้ จนเปน
เหตุใหเกิดโรคจิตประสาท หรือมีการฆาตัวตายหรือการ
ฆาตกรรมเกิดขึน้ ได6 พยาบาลวิชาชีพในหนวยบริการปฐม
ภูมิ เปนผูท ชี่ ว ยเหลือดานแรก เชนเดียวกับหนวยวางแผน
ครอบครัว โดยพบวา มากกวาครึง่ ของสตรีทมี่ ารับบริการ
รายงานวาไมเคยมีเจาหนาที่พุดคุยเรื่องความรุนแรง
ทางเพศกับตนเลย17 นอกจากนั้นพยาบาลยังขาดทักษะ
ในการสัมภาษณและจัดการกับปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ทั้งยังพบวาไมตระหนักในการคนหาปญหานี้
ซึ่งมักเปนปญหาที่แฝงในโรคอื่น
ผูศ กึ ษาไดเห็นความสําคัญของบทบาทพยาบาล
ตอการตัดวงจรความรุนแรงที่เกิดขึ้น พยาบาลสามารถ
ชวยใหครอบครัวสามารถเผชิญปญหาและจัดการกับ
ความรุนแรงไดอยางเหมาะสม เริ่มตั้งแตการใชความรู
ไปใหความรูป อ งกันการเกิดปญหากอนมีครอบครัว ชวย
เหลือใหครอบครัวมีการแกไขความรุนแรงที่เหมาะสม
ปลอดภัย18 จนถึงการกระตุน ใหเครือญาติ สังคมมามีสว น
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ชวยในการตระหนักและแกไขปญหานี้รวมกัน จึงจําเปน
ตองมีการเตรียมความพรอมใหแกพยาบาลวิชาชีพใหมี
สมรรถนะในการคัดกรองและชวยเหลือ ซึ่งจะชวยทําให
เขาใจ เขาถึงปญหา และใหการชวยเหลือผูรับบริการได
อยางมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน19
โดย เนื้อหาในการสอนที่มีการใหความรูขอเท็จจริง เรื่อง
ความรุนแรงตอสตรี การฝกทักษะการสัมภาษณเพื่อการ
ชวยเหลือ การสื่อสารเพื่อการบําบัด จะทําใหมีทัศนคติที่
ดีตอ บทบาทการชวยเหลือและมัน่ ใจทีจ่ ะใหการพยาบาล
เพื่อปองกันปญหาสุขภาพจิตในสตรี ในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือสตรีทถี่ กู กระทํารุนแรงโดยใชการสัมภาษณเพือ่
การชวยเหลือ โดยมีโครงสรางการสัมภาษณที่ประกอบ
ดวย การใหความปลอดภัย การสรางสัมพันธภาพ ทักษะ
ที่จะใหพยาบาลดําเนินการ การตรวจสอบความคิดฆา
ตัวตายและการเผชิญปญหา การตอบสนองทางอารมณ
การใหขอมูล การชวยเหลือที่เหมาะสม การติดตามผล20
และเทคนิคการสัมภาษณเพื่อการชวยเหลือ21 สงผลให
พยาบาลวิชาชีพมีความรู ความมั่นใจ ทัศนคติที่ดีตอการ
ชวยเหลือ และทักษะในการชวยเหลือที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ
คือพยาบาลมีสมรรถนะในการชวยเหลือสตรีทถี่ กู กระทํา
รุนแรงไดดีขึ้น ชวยใหผูรับบริการไดสํารวจปญหาของ
ตนเอง รับรู เขาใจ และรวมมือกับพยาบาลผูใหการชวย
เหลือเพื่อวางแผนดําเนินการแกไขปญหา ลดผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากความรุนแรง มีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ และมีวธิ กี ารเผชิญ
ปญหาดีขึ้นตอไป22

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ÃÐÂÐÊÑé¹
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
การคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ÃÐÂÐÂÒÇ
สตรีทถี่ กู กระทํารุนแรงไดรบั การชวยเหลือเพือ่
ลดภาวะความรุนแรง
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action research) โดยการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล โดย
ใชกระบวนการสอนที่มีการดําเนินการ 5 ขั้นตอน ตาม
กรอบกระบวนการสอน23 ไดแก การวิเคราะหงาน (task
analysis) การวินิจฉัย (diagnosis) การวางแผนการสอน
(prescription) การสอน (instruction) และการประเมิน
ผล (evaluation) ขั้นตอนการดําเนินงานแบงเปน 3
ระยะ คือระยะที่ 1 การวิเคราะหงาน การวินจิ ฉัย และ การ
วางแผนการสอน ระยะที่ 2 การสอน และระยะที่ 3 การ
ประเมินผล

»ÃÐªÒ¡Ã
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และศูนยบําบัดยาเสพติด ในเขตจังหวัดขอนแกน

¡ÅØ‹ÁμÑÇÍÂ‹Ò§
ระยะที่ 1 การวิเคราะหงาน การวินจิ ฉัย และ การ
วางแผนการสอนรวมกับวิทยากรในการพิจารณาทดลอง
ใชหลักสูตรที่วิทยากรรางขึ้นมา คือ ตัวแทนพยาบาล
วิชาชีพจากโรงพยาบาลจังหวัด 3 คนโรงพยาบาลแมและ
เด็ก 3คนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 คนและ
ศูนยบาํ บัดยาเสพติด 2 คนในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน
10 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ระยะที่ 2 การสอนผูเ ขารวมรับการอบรมความ
รู คือ พยาบาลวิชาชีพในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน 24
คน เปนพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกสูตนิ ารีเวช
ในโรงพยาบาล 9 คน หรือปฏิบตั งิ านในหนวยปฐมภูมโิ รง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแกนพื้นที่ละ 1 คน
จํานวน 14 คน และศูนยบาํ บัดยาเสพติด จํานวน 1 คน เขา
รับการอบรม ทัง้ หมดจํานวน 24 คน เปนพยาบาลทีส่ นใจ
ในการทํางานดานความรุนแรงในครอบครัวและสมัคร
เขารวมโดยผานการเห็นชอบของหนวยงานวาสามารถ
เขารวมครบทั้งหมด หลังการอบรมมีผูที่ยินดีที่จะนําไป
ปฏิบัติ 17 คน

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

ระยะที่ 3 ประเมินผล คือ พยาบาลวิชาชีพในเขต
จังหวัดขอนแกน ทั้ง 17 คน จากในแผนกสูตินารีเวชใน
โรงพยาบาล5คน และพยาบาลผูป ฏิบตั งิ านในหนวยปฐม
ภูมิโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแกน จํานวน
11 คน และศูนยบาํ บัดยาเสพติด จํานวน 1 คน เขารับการ
อบรม เปนผูที่ผานโปรแกรมการอบรมครบในระยะที่ 2
วิทยากรประกอบดวยผูว จิ ยั ซึง่ เปนพยาบาล ทัง้
7 คน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลที่ชํานาญดานการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 คน พยาบาลสูติศาสตร
3 คน อาจารยพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญดานกฎหมาย 1 คนและ
พยาบาลปฏิบตั กิ ารในชุมชน 1คนทัง้ หมดมีผลงานวิจยั ใน
ดานความรุนแรงในครอบครัวและการใหคาํ ปรึกษาไดทาํ
การรางหลักสูตรการอบรม(การสอน) 2 วัน และนําเสนอ
สภาการพยาบาลโดยหลักสูตรนีไ้ ดรบั CNEU 15 คะแนน
2. การดําเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมขอมูล
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
การคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว ประกอบดวย
ระยะที่ 1
1. ศึกษาสถานการณการคัดกรองและการให
บริการสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (task analysis and diagnosis) โดยการสนทนากลุม ในประเด็นเกี่ยวกับ
1. ศึกษานโยบายการคัดกรองและการให
บริการสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ของสถานบริการ
2. การคัดกรองสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวของสถานบริการ
3. แนวทางการใหบริการและชวยเหลือ
สตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวของสถานบริการ
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดูแลสตรีทถี่ กู กระทํารุนแรงในครอบครัวของสถานบริการ
5. ความต อ งการของพยาบาลในการ
พัฒนาเกี่ยวกับการคัดกรองและการชวยเหลือสตรีที่ถูก
กระทํารุนแรงในครอบครัว
6. พิจารณาแผนการสอนที่รางมา วิจารณ
และใหขอเสนอแนะ
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2. พัฒนาแผนการสอน (Prescription) โดย
กลุ ม ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาจากป ญ หาที่ พ บในการวิ เ คราะห
ปญหาและความตองการ และทบทวนความรูที่เกี่ยวของ
กั บ การคั ด กรองและการกระทํ า รุ น แรงต อ สตรี ใ น
ครอบครัว
3. สรางเครื่องมือในการคัดกรองคนหาสตรี
ทีถูกกรทํารุนแรงในครอบครัว โดยการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี ได เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น ความเสี่ ย งต อ การกระ
ทําความรุนแรงในครอบครัว
- สรางแบบบันทึกการใหความชวยเหลือ
สตรี
-คัดเลือกแบบประเมินที่จะชวยในการ
ประเมินผลกระทบจากการถูกกระทํารุนแรงไดแกแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพ (GHQ 12), แบบประเมินความ
รูสึกมีคุณคาในตนเอง, แบบคัดกรองภาวะซึมเศราและ
ฆาตัวตาย, แบบประเมินวิธีการเผชิญปญหา
4. จัดทําโปรแกรมการอบรม ประกอบดวย
คูม อื การจัดอบรมทีม่ เี นือ้ หาความรูแ ละเครือ่ งมือทีใ่ ชคดั
กรอง
ระยะที่ 2
จัดการอบรมกลุมตัวอยางตามโปรแกรม ที่
พัฒนาขึ้น (Instruction)
กิจกรรมในการดําเนินงาน มีดังนี้
1. ประเมิน ความรู ทัศนคติ และทักษะ
กอนอบรม
2. อบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดกรอง
และชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 2 วัน
3. ประเมิน ความรู ทัศนคติ และทักษะ
หลังการอบรม
4. ฝกเทคนิคการดําเนินการ คัดกรองเพือ่
คนหาสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
5. ฝกเทคนิคใหการชวยเหลือในรายทีพ่ บ
ความรุนแรง บันทึกและประเมินผลงาน ตามแบบประเมิน
การใหคาํ ปรึกษาและใชแบบประเมินความสามารถในการ
เผชิญปญหา
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6. วางแผนการดําเนินการตรวจคัดกรอง
และชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว ของ
แตละหนวยงาน โดยมีผูศึกษาที่เปนวิทยากรเชี่ยวชาญ
ดานการใหคําปรึกษาความรุนแรงในครอบครัวเปนผู
นิเทศติดตามผล
7. สรุปและประเมินผลโดยผูวิจัย
ระยะที่ 3 ปฏิบตั กิ ารตามแผน และการประเมิน
ผล (Evaluation)
1. กลุ ม ตั ว อย า ง กลั บ ไปปฏิ บั ติ ง านใน
หนวยงานตามแผน
2. ผูวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนิน
งานของกลุมตัวอยางทําการคัดกรองและชวยเหลือสตรี
ที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว หลังการอบรม 3 เดือน
พร อ มการให คํ า ปรึ ก ษากั บ กลุ ม ตั ว อย า งสามารถโทร
ปรึกษาวิทยากรไดและวิทยากรจะตามเยีย่ มในพืน้ ทีอ่ ยาง
นอยหนึ่งครั้งตอคน
3. ประมวลผลการดําเนินงาน
เครื่องมือในการศึกษา
1) เครื่องมือในการฝกอบรม
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ ในการคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํา
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งมุงการประเมินคนหา วินิจฉัย
และชวยเหลือ แกไขปญหาแกผูที่มีปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ผูศึกษาไดคนควาจากวรรณคดีที่เกี่ยวของ
สรางโปรแกรม ทดลองใชกบั นักศึกษาปริญญาโทพยาบาล
ปรับปรุงบทเรียนโดยการประชุมผูเชี่ยวชาญในดานการ
พยาบาลผูที่มีความรุนแรงในครอบครัวจํานวน 10 คน
โดยเนื้อหาประกอบดวย
หลักการและความสําคัญของปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
การตระหนักในตนเองตอเพศภาวะและความ
รุนแรงในครอบครัว
ความรูค วามเขาใจวงจรการเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว
การพยาบาลผูที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
การวินิจฉัยการพยาบาลและแผนการพยาบาล
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การประเมินผูปวยโดยใช แบบประเมินความเสี่ยงตอ
การถูกกระทํารุนแรงที่สรางจากความรูปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการถูกกระทํา และการประเมินความรุนแรงแบบสั้น
ทักษะการสัมภาษณผถู กู กระทํารุนแรง และการ
ใชแบบคัดกรองพฤติกรรมการถูกกระทํารุนแรงในสตรี
ความรูท างจิตสังคมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
ความรุนแรงในครอบครัว
ความรูเ รือ่ งเครือขายการชวยเหลือ ผูถ กู กระทํา
รุนแรงและรูปแบบการดําเนินงานการใหคําปรึกษาผูถูก
กระทํารุนแรง
การใชแบบประเมินผล ที่เกี่ยวของไดแกแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพ (GHQ 12), แบบประเมินความ
รูสึกมีคุณคาในตนเอง, แบบคัดกรองภาวะซึมเศราและ
ฆาตัวตาย, แบบประเมินวิธีการเผชิญปญหา
การดําเนินโครงการกิจกรรมปองกันและแกไข
ความรุนแรงในครอบครัว
2) เครื่องมือในการประเมินผล
ได แ ก แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
พยาบาลวิชาชีพตอการประเมินและการชวยเหลือสตรีที่
อยูในภาวะถูกกระทํารุนแรง แบบสอบถามนี้ ประกอบ
ดวย 2 สวนคือ ขอมูลทั่วไป และความคิดเห็นตอการ
ประเมินและการชวยเหลือสตรีที่อยูในภาวะถูกกระทํา
รุ น แรงประกอบด ว ย ความรู และทั ศนคติ ที่ มี ตอ การ
ทํางานดานความรุนแรงในครอบครัว หาความเที่ยงจาก
พยาบาลจํานวน 20 คน หาคา Reliability โดยไดคา
Cronbach’s Alpha = .88
จริยธรรมการวิจัย
ผูรวมวิจัยไดรับทราบและเขาใจคําชี้แจง
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูก
กระทํารุนแรงในครอบครัว และยินดีเขารวมการวิจยั ครัง้
นี้ดวยความสมัครใจ โดยไดลงชื่อไวเปนหลักฐาน ผูรวม
วิจัยที่เปนพยาบาลและผูรับบริการจะไดรับการชี้แจงวิธี
การและสามารถถอนตัวจากการเขารวมวิจัยไดโดยไมมี
ผลเสียใดๆ คําตอบที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับและนํา
เสนอเปนภาพรวมเทานั้น งานวิจัยนี้ไดรับการพิจารณา
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จากคณะกรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกน (เลขที่ HE
522004)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ระยะที่ 1 จากผลการสนทนากลุม พบวานโยบาย
ในการทํางานดานนีย้ งั ไมชดั เจน มีความจําเปนทีพ่ ยาบาล
จะตองรูเ รือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะพยาบาลทีท่ าํ หนาทีเ่ กีย่ วของกับ
การดูแลสตรี ที่ผานมารูวามีปญหานี้ในผูปวยแตไมได
ชวยเหลือโดยตรง พยาบาลยังขาดทักษะในการชวยเหลือ
ผูที่ถูกกระทํารุนแรง ไมรูวาจะเริ่มที่ใด กลัวจะทําผิดกับ
ผูป ว ยหรือครอบครัว กลัวจะเกิดอันตรายตอตน ถามีการ
จัดอบรม พยาบาลควรจะเขารวม มีความคิดเห็นวา ควรมี
ผูที่มีทักษะในการดูแลผูที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
ในหนวยงานทุกหนวยงาน ผูเขารวมไดมีการพิจารณา
ใหขอเสนอแนะหลังจากทดลองใชโปรแกรมการอบรม
จากนัน้ นักวิจยั ในบทบาทของวิทยากรไดปรับเนือ้ หาและ
วางแผนการดําเนินการเขาสูก ารอบรมโดยใชวธิ กี ารเรียน
การสอนแบบมีสวนรวม
ระยะที่ 2 การสอนโดยการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
อยางมีสวนรวม
1. ขอมูลทั่วไปของผูเขาอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 24 คน มีผยู นิ ดีเขารวมวิจยั และอยูจ นครบ
กระบวนการอบรมโดยเปนอาสาสมัครที่นําไปทดลอง
ปฏิบัติ จํานวน 17 คน ทั้งหมดเปนพยาบาลวิชาชีพ เพศ
หญิง อายุระหวาง 24 -57 ป สวนใหญสถานภาพคู กําลัง
ปฏิบัติงานในแผนกสูตินรีเวช 5 คน และปฏิบัติงานใน
PCU 12 คน สวนใหญจบปริญญาตรีมีเพียง 1 คน ที่
จบปริญญาโททางการพยาบาลผูใหญ มีประสบการณใน
การทํางาน 21-30 ป ไมเคยมีประสบการณในการใหคํา
ปรึกษา 7 คน ที่เหลือ 10 คน เคยมีประสบการณในการ
ใหคําปรึกษาดานความรุนแรง แตยังไมเคยรับการอบรม
เฉพาะทางในการใหคําปรึกษาผูที่ถูกกระทํารุนแรง
2. ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัว
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หลั ง การอบรมพั ฒ นาสมรรถนะจาก
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 17 คนที่เขาอบรมครบตาม
กระบวนการ พบวา พยาบาลมีความรู และทัศนคติ เกี่ยว
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กับความรุนแรงในครอบครัวเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (t = 2.46, P = .004 และ t = 3.37, P= .025 ตาม
ลําดับ) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ กอนและหลังการอบรม (n = 17)
ขอมูล

คะแนนเฉลี่ย (SD)

ความรู

pre
post
10.00(1.90) 11.35(1.27)

ทัศนคติ

54.23(2.56) 57.82(2.69)

3. สรุปกระบวนการชวยเหลือสตรีในพื้นที่
โดยพยาบาล เริ่มตนการปฏิบัติ ดังนี้
1. คัดกรองสตรีดวยแบบประเมินความ
เสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
2. คัดกรองดวยแบบคัดกรองความรุนแรง
ในครอบครัว
3. ประเมินดวยแบบประเมินปญหาสุขภาพ
จิต แบบประเมินวิธีการเผชิญปญหาและแบบประเมิน
ปญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวของ
4. ใหคําปรึกษา
5. ประเมินผลดวยประเมินผลที่เกี่ยวของ
ระยะที่ 3 การติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติ
การ การคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง
ในครอบครัว จากการติดตามผลหลังการใหการอบรม
3 เดือน พบผูที่ปฏิบัติงานสมบูรณเพียง 3 คน ไดแก
คนที่ 1 ทํางานในศูนยเสพติดและ PCU คัดกรองผูรับ
บริการดวยแบบประเมินเพื่อคัดกรองสตรีที่เสี่ยงตอการ
ถูกกระทํารุนแรง 17 ราย จากนั้นใชแบบคัดกรองการถูก
กระทํารุนแรงในสตรีพบผูที่ไดรับความรุนแรงจากแบบ
คัดกรองการถูกกระทํารุนแรงในสตรีและใหคําปรึกษา
และประเมินครบผูรับบริการ 14 ราย คนที่ 2 ทํางาน
แผนกหลังคลอดโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ไดคัดกรองผูรับ
บริการดวยแบบประเมินเพื่อคัดกรองสตรีที่เสี่ยงตอการ
ถูกกระทํารุนแรงไดผูรับบริการ 4 ราย จากนั้นใชแบบคัด

Paired
t-test

Sig.

-2.46
-3.37

95 % CI

.004

Lower
-2.51

Upper
-.18

.025

-5.84

-1.33

กรองการถูกกระทํารุนแรงในสตรีแตไมพบความรุนแรง
จึงไมไดใหคําปรึกษาตอ และคนที่ 3 พบผูรับบริการที่
แจงวามีปญหาความรุนแรงโดยตรงโดยไมไดผานเครื่อง
มือคัดกรอง 1 ราย ไดใหคําปรึกษา ที่สถานีอนามัย
พยาบาลที่นําไปใช 3 คน รวมกรณีศึกษาผูรับ
บริการทีถ่ กู กระทํารุนแรง และไดรบั การใหคาํ ปรึกษาจาก
พยาบาล 15 ราย
การติดตามพยาบาลอีก 14 คน พบวาไมได
ทําการคัดกรองตามแนวปฏิบัติ มี 3 คนไดใหการดูแล
ผูปวยในความรับผิดชอบเดิมไดแก ผูปวยในชุมชนที่
เปนภรรยาที่ถูกกระทํารุนแรงจากสามีบาดเจ็บและได
ใหคําปรึกษาโดยใหเวลาพูดคุยรับฟงแตยังไมมีเวลาคัด
กรองรายใหม สวนพยาบาลที่เหลืออีก 11 คน ไมไดคัด
กรองและไมพบผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงในการปฏิบัติ
งาน โดยใหขอ มูลวาไมมเี วลาในการคัดกรองเพราะมีงาน
ประจําและงานพิเศษทีเ่ ปนนโยบายใหตอ งทําในชวงเวลา
3 เดือน หลังจากมารับการอบรมจึงตองทํางานเรงดวน
ตามนโยบายกอน จากการสอบถามทุกคนยังคงสนใจทีจ่ ะ
คัดกรอง และชวยเหลือเมือ่ มีโอกาส จะเห็นไดวา พยาบาล
ทีเ่ ขาอบรม 17 คน มีเพียง 6 คนทีน่ าํ ไปปฏิบตั ิ โดย 3 คน
ที่ใชเครื่องมือคัดกรองและสัมภาษณเพื่อการชวยเหลือ
และใหคาํ ปรึกษาตามแนวปฏิบตั สิ ว นอีก 3 คนไดนาํ ความ
รูใ นการใหคาํ ปรึกษาไปใชเมือ่ มีผมู ปี ญ
 หาความรุนแรงใน
ครอบครัวมาพบโดยตรง
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ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
การคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวเริ่มจากการพัฒนาความรูและทัศนคติที่มีตอ
งานลงสูการพัฒนาสมรรถนะในการคัดกรองและชวย
เหลือ
ในระยะที่ 1 การศึ ก ษาความต อ งการของ
การพยาบาลที่ชวยใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะทางการ
พยาบาลด า นการช ว ยเหลื อ ผู ที่ ถู ก กระทํ า รุ น แรงใน
ครอบครั ว พบว า เป น ความต อ งการของพยาบาล จึ ง
เป น การง า ยที่ จ ะได อ าสาสมั ค รเข า ร ว มการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ าร ในระยะที2่ สามารถดําเนินการตามแผนแมวา
มีพยาบาล 7 คน ตองกลับไปทํางานประจํากอนการอบรม
สิน้ สุด ทัง้ นีเ้ ปนธรรมชาติของงานพยาบาลทีม่ กั จะถูกตาม
ตัวกลับเขาทํางานเมื่อมีงานดวนเขามา แตภายหลังการ
เพิ่มพูนสมรรถนะทางการพยาบาลดานการชวยเหลือ
ผูท ถี่ กู กระทํารุนแรงในครอบครัว พบวา พยาบาลวิชาชีพ
มีความรู และทัศนคติเพิ่มขึ้นกวากอนการอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผูเขารวมการอบรม มีความรูเพิ่ม
ขึ้นในดานความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรี ผลกระ
ทบที่เกิดขึ้นตอสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง เขาใจกลไกการ
ปรับตัวของผูถูกกระทํา สาเหตุของความรุนแรง กลยุทธ
ในการแกปญหา ทักษะสําคัญในการสื่อสารและใหคํา
ปรึกษา สวนทัศนคติที่เพิ่มขึ้น ไดแก ความสําคัญและ
ความจําเปนในการเรงแกไขปญหา ปจจัยที่มีผลทําให
การแกไขยากลําบาก การเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น
ความสําคัญของพยาบาลตอการเขาชวยเหลือ เขาใจ
ในเรื่องเพศภาวะ/ความเปนชายหญิง การสื่อสารและ
ใหคําปรึกษาผูที่ถูกกระทํารุนแรง ควรใหการชวยเหลือ
ครอบคลุมทุกมิติ พยาบาลสวนใหญเห็นดวยมากขึ้นวา
พยาบาลสามารถใชทักษะในการคัดกรองชวยเหลือสตรี
และการใหการปรึกษาเปนบทบาทของหนวยบริการใน
การแกปญหาใหครอบคลุมทั้งทางดานจิตสังคมแกผูรับ
บริการ ทัศนคติเปลีย่ นแปลงจากลักษณะทีเ่ พิกเฉย กังวล
กลัว คิดวาไมใชหนาที่ของตน เปนเห็นดวยในการที่ตอง
เขาชวยเหลือ ใสใจในงานดานนี้เพื่อใหผูรับบริการที่ตก
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อยูในภาวะเหยื่อความรุนแรงใหไดมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
มั่นใจมากขึ้น จึงควรกระตุนใหพยาบาลและนักวิชาชีพ
ทางสุขภาพไดคิดถึงอันตรายของปญหาความรุนแรง ดัง
คําที่วาการพยาบาลจะเปนสะพานชวยคนหาและดูแล
ผูถูกกระทํารุนแรง โดยเฉพาะในรายที่ไมกลาเปดเผย24
และการใหคะแนนความเชี่ยวชาญ (CNEU) เปนแรง
จูงใจใหพยาบาลเขามารวมอบรมเพิ่มพูนความรูดวย
จากความรูและทัศนคติของพยาบาลที่ดีขึ้นนี้
นาจะเปนจุดเริ่มสัมพันธภาพที่ดีในการคัดกรองและ
ชวยเหลือผูที่เปนเหยื่อของความรุนแรง ดังที่ Hall &
Becker25 ใหขอเสนอวา การเริ่มตนสรางสัมพันธภาพ
โดยเฉพาะในบุคลากรหนวยฉุกเฉินทางการแพทยกับ
ผูที่เปนเหยื่อความรุนแรงเปนสิ่งที่ทาทาย เพราะเหยื่อ
อยูในภาวะเครียดผิดปกติหลังเหตุการณ ซึ่งมีระดับการ
รับรูลดลง ความสามารถในการพูดจาลดลง และอารมณ
แปรปรวนเพิ่มขึ้น ทั้งยังอยูในภาวะที่รางกายขาดความ
สมดุล เพราะฉะนั้นบุคลากรในสถานพยาบาลเบื้องตน
ที่จะตองพบกับเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ในชุมชน สามารถทีจ่ ะเริม่ ตน โดยการเสริมความรู อบรม
เพิ่มทักษะ เนื่องจากบุคลากรเหลานี้มีความกลัวและไม
ตระหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัว จึงไมมีการ
สื่อสารกับผูปวยมากนัก ภายหลังการจัดโปรแกรมให
ความรู ฝกประสบการณ และมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ
บุคลากรในหนวยฉุกเฉิน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทัศนคติและความรู เจาหนาที่ตระหนักและเริ่มมีทักษะ
ทางคลินิกเปนขั้นแรกในการตอบสนองตอความรุนแรง
ในครอบครัว การฝกมีความสําคัญโดยทําใหเกิดพลัง
และ ขยายบทบาทของผูด แู ลเบือ้ งตนในการปองกันความ
รุนแรงในครอบครัว เชนเดียวกับการศึกษาครัง้ นี้ ทีพ่ บวา
พยาบาลผูท นี่ าํ ไปใชคดั กรองใหคาํ ปรึกษามีสมั พันธภาพ
และเขาใจผูปวยมากขึ้น รูสึกวาตนไดรับประโยชนและ
ผูรับบริการไดรับประโยชนดวยเชนกัน แตตองปฏิบัติ
ใหมากขึ้นจึงจะมีทักษะและชํานาญ เปนธรรมชาติมาก
ขึ้น ทั้งนี้พบวาพยาบาลสวนหนึ่ง 17 คนตองการนําไป
ปฏิบัติแมวาไมครบกระบวนการแตมีเพียง 6 คนไดนํา
ไปปฏิบัติ พยาบาลอีก 11 คน ยังไมไดปฏิบัติ แมวาจะ
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มีความคิดเห็นวาแนวทางในการปฏิบัติมีความจําเปน
เนือ่ งจากไมมเี วลาไมสามารถนําไปปฏิบตั จิ นครบตามขัน้
ตอนได จําเปนตองปรับแนวทางในการประเมินและคนหา
ทีเ่ หมาะกับแตละหนวยงานตอไป สอดคลองกับการศึกษา
ของ Savardottir & Orlygsdottir26 ที่พบวา พยาบาลสวน
ใหญชวี้ า การคนหาจะมีประสิทธิภาพในเรือ่ งความรุนแรง
ทางเพศในหนวยฉุกเฉินและคลินิกที่มีความเสี่ยงสูง ดัง
นั้นการคนหาผูที่ถูกกระทํารุนแรงเพื่อการปองกันปญหา
ที่จะตามมาหรือในหนวยที่ไมใชจุดที่มีความเสี่ยงสูงจึง
ยังคงเปนบทบาทรองทีพ่ ยาบาลจะกระทําแมวา มีทศั นคติ
ในการทํางานดานการพยาบาลผูที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวนี้ดีขึ้น
ระยะที่ 3 การนํ า ไปปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให เ กิ ด
สมรรถนะในการคัดกรองและชวยเหลือสตรีที่ถูกกระทํา
รุนแรงในครอบครัวที่เขามารับบริการในพื้นที่ มีเพียง6
คนที่มีเวลาทดลองและมี3คนที่สามารถปฏิบัติครบ ทั้งนี้
ความรูดานการคัดกรองและการชวยเหลือผูถูกกระทํา
รุนแรง เปนสวนทีส่ ามารถนําไปผสมผสานในกระบวนการ
พยาบาล เพือ่ ปองกันและลดความรุนแรงในสังคม27 จาก
การสอบถามโดยใชเครือ่ งมือคัดกรองชวยใหพยาบาลได
พบปะชวยเหลือผูร บั บริการทีเ่ ปนเหยือ่ ความรุนแรงได ซึง่
จากที่ไมเคยมีผูปวยที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว
เขามารับการรักษาในหนวยการพยาบาลเบื้องตนเลย
เนื่องจากไมเคยคัดกรอง กลับพบวา มีผูรับริการที่มี
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิม่ ขึน้ การศึกษาทีผ่ า น
มาในตางประเทศพบเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 11.6 เพียงถามวา
คุณเคยถูกคูค รองตี เตะ หรือทํารายรางกายหรือไม28 เชน
เดียวกับการศึกษาของThurston และคณะ29 ไดทาํ การวิจยั
โดยใชประโยชนของการทีพ่ ยาบาลผูด แู ลในแผนกฉุกเฉิน
ไดใชการคัดกรองความรุนแรงในครอบครัวเขาสูการ
ปฏิบัติงานประจํา ชวยใหพยาบาลตระหนัก(recognize)
ถึงปญหาและชวยใหบุคลากรไดเห็นความสําคัญ และ
ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ิ อุทศิ ตนในการเขารวมมากขึน้ ทัง้ นี้
พบวา ธรรมชาติของสิง่ แวดลอมในแผนกฉุกเฉินมีผลตอ
การใชแบบสํารวจความรุนแรงในครอบครัวในงานประจํา
จึงแนะนําวาการใชเครื่องมือคัดกรองจะมีคุณคามากขึ้น
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ถาใชเปนคําถามเชิงนโยบายมากกวาจะเปนเพียงวิธีการ
ศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะการคัดกรองและชวยเหลือ
ผูที่ไดรับผลจากความรุนแรง จึงเปนแนวทางที่จะกอให
เกิดความรู และประสบการณแกพยาบาลผูป ฏิบตั งิ านใน
พืน้ ทีน่ อกเหนือจากความรูแ ละทัศนคติทดี่ ขี นึ้ ถาพยาบาล
ไดลงมือปฏิบตั นิ า จะทําใหพยาบาลเขาใจถึงปญหา สาเหตุ
ผลกระทบ และวิธีการจัดการชวยเหลือ นําไปสูการคัด
กรองและชวยเหลือผูรับบริการตอไป

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนเพียงกลุม เล็กและมี
อุปสรรคในการเขารวมปฏิบตั กิ าร จึงควรศึกษาตอถึงผล
ของการสงเสริมใหพยาบาลนําสูก ารปฏิบตั ิ ผลของเนือ้ หา
ในแบบคัดกรอง ประสิทธิภาพของแบบคัดกรอง ทักษะ
สําคัญที่ตองใช ผลลัพธที่มีตอผูรับบริการ โดยศึกษาใน
กลุม ตัวอยางขนาดใหญ และผลักดันเขาสูน โยบายในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตอไปโดยผูว จิ ยั มีขอ เสนอแนะในการ
ศึกษาวิจัยตอไปดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมการอบรม การนํา
เนื้ อ หาในการดํ า เนิ น การอบรมไปใช ค วรต อ งมี ก าร
ปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงใน
การสอน พร อ มทั้ ง วิ ธี ก ารในการอบรมที่ ส ามารถเข า
ถึงประสบการณของพยาบาลที่มีอยูในพื้นที่นํามาแลก
เปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทําใหสามารถแกไขปญหาขอ
ของใจของการปฏิบตั งิ านทีผ่ า นมา และนําไปใชไดชดั เจน
ขึ้น
2. สามารถปรับจํานวนขอในการคัดกรองให
นอยลงเพื่อใหงายในการคัดกรองในทางปฏิบัติที่มีเวลา
นอย จากการศึกษาที่ผานมาพบอาการที่เกี่ยวของหลาย
ขอทีม่ คี วามสัมพันธกบั ปญหาโดยตรง ซึง่ ควรมีการศึกษา
วิจัยใหเหมาะสมในแตละหนวยงานเพื่อใหการนําไปคัด
กรองงายขึ้น และมีความไวมากขึ้น
3. เนื่องจากการจัดการอบรมในการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลครั้งนี้มีเนื้อหาและเครื่องมือในการ
ประเมินผูปวยหลากหลาย ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อคัด
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เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและลงบันทึก
ที่เหมาะสมกับพื้นที่จะทําใหพยาบาลไมเบื่อ หรือ เพิ่ม
งานประจํามากขึ้น
4. จากขอคิดเห็นของผูเ ขาอบรมทีม่ เี วลาครบ
ตามกระบวนการเห็นวาควรมีการขยายการอบรมสําหรับ
พยาบาลใหมากขึ้น เพื่อการชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรง
ที่ชอนเรนอยู ใหไดรับบริการมากขึ้นและทั่วถึง
5. ควรกําหนดเปนนโยบายในการคัดกรอง
และชวยเหลือเหยือ่ ความรุนแรงสําหรับพยาบาล จะทําให
งานไดรับการตระหนัก ใสใจนี้มากขึ้นไมถือเปนความ
สนใจพิเศษ
6. ควรบรรจุ เ ข า ในหลั ก สู ต รการพยาบาล
โดยเนนประเด็นปญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
การพยาบาลเขาในหลักสูตรปกติหรือจัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นทางการพยาบาลดานการจัดการความรุนแรงใน
ครอบครัว

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานเพศ
ภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหการ
สนับสนุนงานวิจยั ครัง้ นี้ ขอบคุณพยาบาลวิชาชีพผูเ ขารวม
เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยจนสามารถทําการวิจัยสําเร็จ
และรวมประสบการณการเรียนรูครั้งนี้

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
1. กฤตยา แสวงเจริญ สมพร วัฒนนุกลู เกียรติ จิราวรรณ
แทนวัฒนกุล ภัณฑิลา อิฐรัตน. ความรุนแรงระหวาง
คูค รองใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคม
พยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2545;
21(3): 37-48.
2. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ กฤตยา แสวงเจริญ ภัณฑิ
ลา อิฐรัตน จิราวรรณ แทนวัฒนกุล. ความรุนแรงใน
หญิงตั้งครรภภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โครงการ
วิจยั ยอย ภายใตการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว
โดยรูปแบบวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2548.

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

3. Conoscenti LM, Macnelly RJ. Health complaints
in acknowledged and unacknowledged rape
victims. J of Anxiety Disorders 2006; 20: 37279.
4. WHO . Reducing violence through victim identification, care and support programmes. Malta;
2009.
5. Draucker CB , Martsolf DS. Storying children
sexual abuse. Qual Health Res 2008; 18(8):
1034-39.
6. Wiehe R. Understanding family violence : treating
and preventing partner, child, sibling and elder
abuse. Thousound Oaks: SAGE Pub; 1998.
7. ดนยา ธนะอุ ด ม. ความรุ น แรงในครอบครั ว :
ศึ ก ษาในหญิ ง ตั้ ง ครรภ . วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
วิทยาศาสตร มหาบั ณ ฑิ ต สาธารณสุ ข ศาสตร
อนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539.
8. บุศรินทร คลองพยาบาล. ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กั บ การถู ก ทํ า ร า ยของภรรยาในเขตอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสระแกว. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2542.
9. Hoffman KL, Demo DH, Edwards JN. Physical
wife abuse in a non-western society: An integrated
theoretical approach. Journal of Marriage and the
Family 1994; 56: 131-46.
10. อัมพล สูอําพัน. ครอบครัวกับปญหาการกระทํา
ทารุณ. วารสารลูกรัก 2539; 14(164): 99-101.
11. วินัดดา ปยะศิลป. สถานภาพของเด็กหลังครอบ
ครั ว หย า ร า ง. วารสารกรมการแพทย 2542;
24(5):248-53.
12. Nelson E., Zimmerman C. Household Survey on
Domestic Violence in Cambodia. Phnom Penh:
IDRC Project against Domestic Violence. ; 1996.

»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2556
Volume 36 No.3 (July-September) 2013

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ã¹¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐª‹ÇÂàËÅ×ÍÊμÃÕ·Õè¶Ù¡¡ÃÐ·íÒÃØ¹áÃ§ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ

13. Varcolaris EM. Foundations of Psychiatric &
Mental Health Nursing. St. Louis: Saunders /
Elsevier ; 2010.
14. Scott – Tilley D, Titton A, Sandel M. Biologic
correlates to the development of post – traumatic
stress disorder in female victims of intimate partner violence: Implication for practice. Pers Pect
Psychiatr Care 2010; 46 (1):26-36.
15. McFarlane J, Parker B, Soeken K. Abuse during
pregnancy: Association with maternal health and
infant birth weight. Nurs Res 1996; 45: 37-42.
16. Plichta HB. Interactions between victims of
intimate partner violence against women and the
health care system. Trauma, Violence & Abuse
2007; 8(2): 226-39.
17. Littleton HL ,Berenson AB , Breitkopf CR .An
Evaluation of health providers’ sexual violence
screening practices. Am J Obstet & Gynecol 2007;
196:564-71.
18. Varcolaris EM , Halter MJ. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing: a Communication
approach to evidence - base care. St. Louis: Saunders/ Elsevier ; 2009.
19. Dienemann J, Neese J, Lowry S. Psychometric
properties of the domestic violence survivor assessment. Arch Psychiatr Nurs 2009; 23(2):
111-18.
20. เบญจพร ป ญ ญายง. คู มื อ การปรึ ก ษาวั ย รุ น และ
สตรีที่ถูกกระทํารุนแรง. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ;2546.

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

105

21. กฤตยา แสวงเจริญ. การสัมภาษณเพือ่ การชวยเหลือ
ทางการพยาบาล. ขอนแกน: คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ; 2539.
22. Parker G, Lee C. Relationships among abuse characteristics, coping strategies, and abused women’s
psychological health. Journal of Interpersonal
Violence 2007; 22: 1184-98.
23. ดรุณี รุจกรกานต. การจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล. ขอนแกน: ศิริภัณฑ ออฟเซ็ท ; 2542.
24. Ross R ,et al. The bridge: Providing nursing care
for survivors of sexual violence J Am Acad urse
Pract 2010; 22; 361-68.
25. Hall M , Becker V. The Font line of Domestic
Violence: Training model for rural EMS personnel. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2002;
40(9): 40-50.
26. Svavarsdottir EK ,Orlygdottir B. Identifying abuse
among women: use of clinical guidelines by nurses
and midwives. J Adv Nurs 2008; 65(4): 77988.
27. Freedberg P. Integrating Forensic Nursing into the
undergraduate Nursing Curriculum: A Solution for
a Disconnect. J Nurs Educ 2008; 47 (5): 201-8
28. Freund KM, Bak SM , Blackhall L. Identifying
domestic violence in primacy care practice. J.
General Int Med 1996; 11:44 – 6.
29. Thurston WE, et al. Implementation of universal screening for domestic violence in an urgent
care community health center. Health promotion
Practice 2008; 10(4): 517-26.http://hpp.
sagepub.com.

»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2556
Volume 36 No.3 (July-September) 2013

