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ศึกษาประสบการณการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
การศึกษาปรากฏการณวิทยา (Phenomenology study) แบบตีความ (Hermeneutic Phenomenology) ผูใหขอมูล ไดแก บุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี และไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหบริการสุขภาวะแนวใหม และกลับไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่เดิม จํานวน 30 คน ที่เลือกจากบุคลากรที่เขารับการอบรมฯ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสราง (semi-structured interview) ถามเกี่ยวกับความเชื่อความคิดและการปฏิบัติขณะใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการ
การสัมภาษณใชวิธีบันทึกเสียงลงในเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ของผูใหขอมูลมีประสบการณการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ ดังนี้ 1) เขาใจชีวิตคน 2) ตระหนักวาการดูแลตนเองเปนสิ่งเฉพาะ และ 3) ยอมรับวาการบริการบางเรื่องไม
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
คําสําคัญ:การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ การบริการสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ
Abstract
The study of experiences in health counseling of public health personnel, Ratchaburi Province was a
quasi experimental study. The study aimed to clarify life experiences of the public health personnel trained in
providing health counseling before. The participants were 30 public health personnel working for health care
institutes in Ratchaburi Province in 2015. The instruments were the interview guides focused on how they have
change ideas and practice in providing health counseling. The researchers analysed tha data using thematic
analysis. The findings showed that the participants perceived in 1) understood in life, 2) aware of uniqueness of
self care and 3) perceived that existing care provide may not meet the needs of clients.
Key words: health counseling, health care, health personnel
1. บทนํา
งานด านการดู แลสุ ขภาพนั้ นเป นงานที่ มี ความ
ซับซอนเนื่องจากไมสามารถแยกภาวะสุขภาพออกมาจากสวน
อื่นๆของชีวิตได มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอภาวะสุขภาพ
ของบุคคล และภาวะสุขภาพของบุคคลก็มีผลตอการดําเนิน
ชี วิ ตด านอื่ นๆด วย บางครั้ งการดู แลสุ ขภาพมี ผู อื่ นเข ามา
เกี่ ย วข อ งนอกเหนื อ จากตั ว บุ ค คลเอง การส ง เสริ ม ให
ผูรับบริการมีสุขภาวะที่ดีนั้นจึงตองทําโดยพิจารณาใหสขุ ภาพ
เปนสวนหนึ่งของชีวิต บุคลากรสาธารณสุขที่เปนผูใหบริการ
จะตองมีมุมมองของชีวิตโดยรวมและมีทักษะที่จะเก็บขอมูล
ชีวิตและสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อเปนขอมูลนําเขาในการ
คิ ด วิ เ คราะห ว า ป ญหาหรื อ ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของ
~ 95 ~

ผู รั บ บริ ก าร คื อ อะไร รวมทั้ ง คิ ด วิ เ คราะห ใ ห ไ ด ว า ตั ว
ผูรับบริการมีศักยภาพมีความสามารถอะไรที่จะนําพาตนเอง
ไปสูการมีสุขภาวะที่ดีได ในทางตรงกันขามตองระบุไดดวย
เช นกั นว าผู รั บบริ การมี ความพร อมที่ จะดู แลสุ ขภาพของ
ตนเองอยางไรบาง เมื่อวิเคราะหไดเชนนี้การดูแลชวยเหลือจึง
มีหลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือการใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพ ที่เปนการใหขอมูล ใหความรู รับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ แลวสรางความรวมมือกับผูรับบริการใหไดมีสวน
นําตนเองและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพื่อใหมีสุขภาวะที่ดีตอไป
จังหวัดราชบุ รีโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวั ด
ราชบุรี ไดมุงเปาใหประชากรในจังหวัดราชบุร-ี เปนประชากร
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ที่มีสุขภาวะดี จึงไดรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ในการทําให ประชาชนของ
จั งหวั ดได รั บการพั ฒนาในด านต างๆให กลายเป นราชบุ รี
จังหวัดแหงสุขภาวะ กิจกรรม 1 ก็คือ การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุ ขด านการบริ การเพื่ อสุ ขภาวะแนวใหม จั งหวั ด
ราชบุรี โดยไดรวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการให
ตรงกับความตองการและปญหาที่แทจริงของผูรับบริการจัด
ขึ้นในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมในระยะของการให ความรู และการฝ กปฏิ บั ติ แ ล ว
บุคลากรสาธารณสุ ขก็ไดมีโอกาสที่จะนําความรู ที่ไดรับไป
ปฏิ บั ติ ในการให บริ การสุ ขภาพแก ผู รั บบริ การในพื้ นที่ ที่
ปฏิบัติงานอยู
ลักษณะการปฏิบัติงานที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ
งานดานการใหคําปรึกษาดานสุขภาพซึ่งมีความครอบคลุมทั้ง
การใหคําปรึกษาเรื่องของโรคที่เปนอยู การดูแลตนเอง การ
ป องกั น และการส งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งมี จุ ดเน นที่ ว าการให
คําปรึกษาดานสุขภาพนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลชีวิต
จริงของผูรับบริการ และผูรับบริการจะตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพ
แบบนี้จึงจะเปนการดูแลสุขภาพที่มีความยั่งยืน
อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาวิจัยใหทราบแนชัด
วาบุคลากรสาธารณสุขที่ผานการอบรมไดรั บความรูไดฝ ก
ปฏิบัติไปแลวนั้นเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในการใหบริการอยางไร การศึกษาประสบการณ
ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จึงมี
ความจําเปนและสําคัญ เพื่อทําใหเกิดความรูใหมวา บุคลากร
สาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี นั้นไดมีประสบการณในการให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการอยางไร ที่จะสนับสนุน
ใหเกิดการมีสุขภาวะที่ดีแกประชาชนได
2. วัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาประสบการณ การให
คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
3. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ
ของสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพื่อ
การชวยเหลือใหมีบุคคลสุขภาพดี ทั้งสุขภาพทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา สังคม และจิตวิญญาณโดยอาศัยเทคนิควิธีการ

ในการใหคําปรึกษาและพื้นความรูดานสุขภาพอนามัยของผูใ ห
คําปรึกษาในการชวยให บุ คคลรูและเข าใจตนเอง ยอมรั บ
เกี่ ยวกั บสุ ขภาพอนามั ยของตน สามารถดู แลสุ ขภาพของ
ตนเอง ปรั บตั วเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมสุ ขภาพ รวมถึ งเจตคติ
คานิยมและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุขตามศักยภาพ
4. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงสรางความรูขึ้นใหม
ดวยปรัชญา antipositivism แบบปรากฏการณนิยมทาง
ปรัชญามีตนความคิดมาจากนักปรัชญาชื่อ Edmund Husserl
โดยมีนักปรัชญาอีกคนหนึ่ง คือ Alfred Schultz เปนผู
ถายทอดมาอีกตอหนึ่ง หากใครคุนเคยกับความคิดของ Max
Waber และทฤษฎีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (
Symbolic Interactionism) แลวตามแนวความคิดของพวก
ปรากฏการณ นิ ยมนั้ น มนุ ษย จะเป น ผู ส ร า งบริ บทหรื อ
สภาวการณขึ้นโดยที่ตนเปนสวนหนึ่งของสภาวการณ หรือ
ระเบียบสังคม เมื่อเปนดังนั้น มนุษยจึงเปนผูสรางสังคมขึ้น
แล ว กํ า หนดความหมายสิ่ ง ต า งๆในสั ง คมนั้ น ตามที่ ต น
เห็นสมควร (Social Order) ขึ้นไดอยางไร นักปรากฏการณ
นิยมเนนการศึกษากระบวนการเหลานี้ ภายหลังในสังคมหรือ
จากความรูสึกนึกคิดของสมาชิกสังคมที่เขาศึกษานั้น สวน
ใหญ มั กจะอาศั ยเทคนิ คการให สมาชิ กได หยุ ดดําเนิ นชี วิ ต
ตามปกติชั่วคราว แลวใหคิดวาความจริงนี้ควรเปนอยางไร
เชน กําลังรับประทานอาหารอยู มีคนแปลกหนามาหยิบแกว
น้ําของทานไปดื่มหนาตาเฉย กรณี เชนนี้จะทําใหผูที่กําลั ง
รับประทานอาหารอยูฉุกคิดขึ้นมาวาความเปนจริงระเบียบ
การกินอาหารนี้เปนอยางไร ควรหรือถูกตองหรือไม
การวิจัยครั้งนี้มุงสรางความรูจากประสบการณของ
บุ คคลที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิ ตจริ ง ประสบการณ ของชี วิ ตบุ คคล
เหลานี้เปนความรูใหมซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงไมใช
มาจากทฤษฎี ที่ มี อยู แล ว ความรู ที่ เกิ ดขึ้ นในครั้ งนี้ ความ
เฉพาะเจาะจงวาเปนความรูของการดูแลสุขภาวะประชาชน
จังหวัดราชบุรี โดยบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี
เทานั้น การสรางองคความรูจึงเปนแบบ inductive ให
บุคลากรสาธารณสุขเลาวาเขาไดใหคําปรึกษาดานสุขภาพแก
ผูรับบริการอยางไร หลังจากที่ไดรับการอบรมไปแลว

~ 96 ~

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

ชีวิตผูปวย

ประสบการณ
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
รับฟง ไมตดั สิน
ใหบริการ
โดยพิจารณาชีวิตของผูปวย

หลักวิชาการ

แผนภาพ กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ องการศึ กษาประสบการณ การให
คําปรึกษาดานสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
ราชบุ รี เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบการศึ ก ษา
ปรากฏการณ วิ ทยา (Phenomenology study) แบบ
ตีความ (Hermeneutic Phenomenology) ตามแนวคิด
ของ Heidegger (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2556) เพื่อศึกษา
ประสบการณ ชี วิ ตในการให คํ าปรึ กษาด านสุ ขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี
6. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
ได แก บุ คลากรสาธารณสุ ขที่ ปฏิ บั ติ งานใน
จั งหวั ดราชบุ รี และได เข ารั บการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ให บริ การสุขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อนพฤษภาคม ตุลาคม 2558 และกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่เดิม จํานวน
30 คน ที่เลือกจากบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
จั งหวั ดราชบุ รี และได เข ารั บการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ให บริ การสุ ขภาวะแนวใหม ระหว างเดื อนพฤษภาคม
ตุลาคม 2558 จํานวน 100 คน
7. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ซึ่งมีลักษณะ
แนวคําถามปลายเปด สามารถยืดหยุนได มีความตอเนื่อง
ของขอคําถาม สามารถเจาะลึกได ใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูใหขอมูลรายบุคคล (In depth interview) เพื่อศึกษา
ความเชื่อความคิดและการปฏิบัติขณะใหคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกผูรับบริการ การสัมภาษณใชวิธีบันทึกเสียงลงใน
เครื่องบันทึกเสียงและการจดบั นทึก แนวคํ าถามในการ

สัมภาษณ กําหนดหั วขอไว ดั งนี้ ขอให ทานเลาให ฟงว า
หลังจากจบการอบรมฯไปแลว เมื่อทานกลับไปทํางานดาน
การให คําปรึกษาทางสุขภาพ ทานคิดหรื อทําสิ่งเหลานี้
อยางไร ในประเด็นตอไปนี้ 1) รูปแบบการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของทานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร 2)
ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับผูปวยที่ไมคอยทําตามคําแนะนํา
และมีอาการกําเริบอยูเรื่อยๆ แลวทานใหคําปรึกษาแกเขา
อยางไร และ 3) ในการใหคําปรึกษาดานสุขภาพนั้น ทาน
เคยพบผูปวยที่เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น
หรือไม เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น เปนตน
8. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู วิ จั ย จะหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยให
ผู เชี่ ยวชาญด านการให คํ าปรึ กษาด านสุ ขภาพและการ
บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย จํานวน 3 คน อานและ
ให ข อ เสนอแนะ หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย จะปรั บ แก ต าม
ขอเสนอแนะกอนนําไปทดลองใชสัมภาษณจริงกับกลุมที่
คลายกับผูใหขอมูลในการวิจัย จํานวน 10 คน ตอมาผูวิจัย
ปรับแกใหเหมาะสมอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
9. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู วิ จั ย ประชาสั ม พั น ธ ก ารวิ จั ย ให บุ ค ลากร
สาธารณสุขที่ไดรับเชิญใหเขารับการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การการให บ ริ การสุ ขภาวะแนวใหม
จังหวัดราชบุรี โดยสงเอกสารเชิญชาวนเขารวม
การวิจัยทางไปรษณีย
2. ผูวิจัยชี้แจงการวิจัยใหบุคลากรสาธารณสุขที่เขา
รั บการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการให บริ การสุ ข
ภาวะแนวใหม จังหวัดราชบุรี และสนใจเขารวม
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การวิจัย ไดทราบรายละเอียดการวิจัยในชวงพัก
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลว
3. ผูวิจัยเชิญชวนผูสนใจเขารวมการวิจัย โดยเนน
วาการวิจัยนี้ไมเกี่ยวของกับการบริการฝกอบรม
ที่เขากําลังจะไดรับ การเขารวมการวิจัยจะไมมี
ผลใดๆ ตอการเปนผูเขาอบรม ทั้งดานบริการที่
จะไดรับและการประเมินผล
4. หลังจากนั้นผูวิจัยมอบเอกสารแนะนําการวิจัย
ใหผูสนใจไปอานรายละเอียดดวยตนเอง และ
แจงวาหากพิจารณาแลวตัดสินใจจะเขารวมการ
วิจัย ใหแจงผูวิจัยและลงนามยินยอมใหขอมูล
มาสงในวันถัดไป
5. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสัมภาษณอาสาสมัครที่
เขารวมการวิจัยเปนรายบุคคล ระยะเวลาการ
สัมภาษณ ประมาณ 1 ชั่วโมง
6. หากพิจารณาแลวตัดสินใจจะเขารวมการวิจัย
ใหแจงผูวิจัยและลงนามยินยอมใหขอมูล
7. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยสัมภาษณอาสาสมัครที่
เข า ร ว มการวิ จั ย เป น รายบุ ค คลที่ บ า นของ
อาสาสมัคร ระยะเวลาการสัมภาษณ ประมาณ 1
ชั่วโมง
10. ระยะเวลาที่เก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลระหวาง วันที่ กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558
11. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของ ไดเคลแมน
และ อัลเลน (Diekelmann and Allen method.1989)
โดย มีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ อานเนื้อหาที่ไดจากการ
ถอดเทปเพื่อใหเกิดความเขาใจ เขียนสรุปขอความที่แปล
ความไดจากการสัมภาษณ ทีมผูวิจัยวิเคราะหขอความ
ตามที่ไดจากการสัมภาษณหรือจากเนื้อหา เมื่อตีความ
ขอมูลแลวพบวาไมสอดคลองไดศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อหา
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของเนื้อหา คนหา
ความสัมพันธของประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้น นําเสนอเคาโครง
ของประเด็นสําคัญ และสรุปเคาโครงสุดทาย (อัญญา ปลด
เปลื้อง, 2556)
12. สรุปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิ จั ยพบว า การใหคํ าปรึ กษาด าน
สุขภาพของผูใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1) เขาใจชีวิต
ผูรับบริการ 2) ยอมรับการดูแลตนเองของผูรับบริการ
และ 3 ) ตระหนักวายังมีการบริการในสถานบริการที่ไม

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. เขาใจชีวิตคน
หลั ง จากเข า ร ว มการอบรมแล ว เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในความคิด ทําใหผูใหขอมูลเขาใจชีวิตคน
มี ทั ศ นคติ ใ นการมองคนอย า งเข า ใจ ซึ่ ง แยกเป น 3
ประเด็นไดแก
1.1) สุขภาพไมใชสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต
การดําเนินชีวิตของชาวบานมักมีเรื่องสุขภาพ
เขามาเกี่ยวของนอยมาก ชีวิตชาวบานหรือผูปวยอยูกับ
การทํามาหากิน การหารายไดตลอดเวลา และไมคิดวา
สุ ข ภาพและการดู สุ ข ภาพของตนเองเป น เรื่ อ งใหญ
ตัวอยางบันทึกการเรียนรูของผูอบรมดังนี้
…เรื่ อ งสุ ข ภาพสํ า หรั บชาวบ า นส ว นใหญ ใ ห
ความสําคัญนอยกวาเรื่องปากทองหรือเศรษฐกิจ เชน ใน
เรื่องของการตรวจครรภและการฝากครรภ ในระบบสุขภาพ
หญิ งตั้ งครรภ ทุ กรายต องฝากครรภ และตรวจหาความ
ผิ ด ปกติ ใ นระหว า งตั้ ง ครรภ เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ข
ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางตั้งครรภ แตใน
ชีวิ ตจริงกลั บพบว า คาใช จ ายสํ าคัญกว า เนื่ องจากสามี
ทํางานคนเดียว ดวยขอจํากัดเรื่องคาใชจาย หญิงใกลคลอด
รายหนึ่งมีอาชีพตัดออย จึงไมเคยมาฝากครรภ ไมมีผลการ
ตรวจเลือด วันที่มาคลอด พยาบาลจะเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อ
เอดส และกามโรค รวมไปถึ งการอั ลตราซาวด และสวน
อุจจาระเพื่อเตรียมคลอด แตหญิงตั้งครรภรายนี้กังวลเรื่อง
คาใชจายมาก กลัวมีเงินไมพอจาย ดังคําพูดที่บอกวา “เจาะ
เลือดตองเสียเงินไหมหมอ ไมตองอัลตราซาวดหรอกเดี๋ยว
เปลืองเงิน สวนเสียตังคเยอะอีกหรือเปลาจะ”….
….ผูปวยชายอายุ 62 ปปวยดวยโรคหัวใจขาด
เลือดไปเลี้ ยงและหัวใจวาย ขอหมอกลับบานเมื่ออาการ
ทุเลาลง โดยใหเหตุผลวาตองกลับไปทํางานรับจางหารายได
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว แตแพทยไมอนุญาตเกรงวา
อาการของผูปวยจะกําเริบขึ้นอีก แตผูปวยกลับตอบวา….ถา
มีอาการจะรีบมาโรงพยาบาล ตอนนี้ขอกลับกอน ลางาน
บอยๆเดี๋ยวนายจางหาคนอื่นมาทําแทน ผมก็ไมมีงานทํา
1.2) การรั บ รู ศั ก ยภาพในการพึ่ ง ตนเองของ
ผูปวย
จากการอบรมผู รั บ การอบรมได เ ข า ใจและ
มองเห็นกระบวนการแกปญหาและการปรับตัวในการ
ดํารงชีพของผูปวยและครอบครัวภายใตการเจ็บปวย
เรื้อรัง และเขาใจการดูแลสุขภาพของตนเองของแตละ
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คนที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง การพึ่ ง ตนเองเป น กระบวนการ
เรียนรูของผูปวยที่เกิดจากแสวงหาขอมูล นําวิธีตางๆ
เชน คําแนะนําจากทีมสุขภาพ เพื่อนบาน จากผูปวย
ดวยกัน ขาวสาร โฆษณาตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตหรือ
ปรับใชกับตนเอง จากการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยน
ตามขอจํากัดของวิถีชีวิตของแตละคนไมเหมือนกัน เพื่อ
ความอยูรอดในการดํารงชีพตามอัตภาพของแตละคน
ตัวอยางคําพูดของผูอบรมดังนี้
จากการที่ ไ ด ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจ
ผู รั บ บริ ก าร พบว า ผู รั บ บริ ก ารจะพยายามที่ จ ะพึ่ ง
ตนเองดวยการเสาะแสวงหาวิธีเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
อยูกับโรคที่เปนอยางมีความสุข ตามสภาพความเปน
จริงของครอบครัว พยายามที่จะชวยเหลือตนเอง เพื่อ
เปนภาระกับผูอื่นใหนอยที่สุด ตัวอยางกรณีศึกษาทีผู
เขารับการอบรมไดหยิบยกขึ้นมา ไดแก
…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 50 ป มีอาการ
ทองผูก เลาใหฟงวา “ผมมีปญหาทองผูกเปนประจํา
บางที่เปนอาทิตยถึงจะถาย 1 ครั้ง พี่สาวผมเขาเอา
มะขามเปยกเคี้ยวกับน้ําตาลกับเกลือปนเปนกอนใหผม
กิน กินไปไดสักพักก็ถายออกมา สบายทอง หมอเขาก็
เคยใหยาถายมากินแตมันไมไดผลหรอก ยาของหมอมัน
ออน”
…ผูปวยพิการทอนลาง อายุ 45 ป ปวยเปน
อัมพาตทอนลางมักจะมีอาการทองอืดเปนประจํา เลา
ใหฟงวา “เวลาอยูบานทองมันขึ้น ทองโตแข็ง ผมนวด
ๆ แลวก็ใหพี่เหยียบบาง พอกอนแข็งมันแตกผมรูสึกลม
มันเดินถึงปลายขาเลย แลวผมก็สบายขึ้น ทองก็แฟบ
ลง แตหมอไมใหทํา แตมันดีขึ้นจริงๆ นะ ” ซึ่งแพทย
ไมใหทํา แตก็ไมไดบอกวิธีอื่นที่ดีกวานี้
1.3)มองเห็นทุกขและปญหาที่แทจริง
ผู ป ว ยแต ล ะราย รวมทั้ ง ได เ รี ย นรู พ ฤติ ก รรมการ
ดํารงชีวิตของผูปวย เขาใจความเปนตัวตนและเขาใจ
สภาพชีวิต รวมทั้งการปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการ
ดํารงชีวิตกับภาวะความเจ็บปวยของตนเอง ทําใหผูเขา
อบรมมีโลกทัศนและมุมมองของการเขาใจปญหาความ
ตองการของผูปวย เกิดการมองคนอยางเห็นอกเห็นใจ
มากขึ้น มองผูปวยเชิงบวก เขาใจในความเปนปจเจก
ของบุคคลเพิม่ มากขึ้น ยอมรับและเขาใจในศักดิ์ศรีของ
ความเป น มนุ ษ ย ข องผู ป ว ย และเข า ใจศั ก ยภาพของ
ผูปว ยในการดูแ ลตนเอง ตัว อยา งคํ าพูด ของผูอ บรม
ดังนี้

-

ได เ รี ย นรู ถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต และสั ง คมของ
ผูปวยอยาง
แทจริงทําใหมีโลกทัศนและมุมมองเขาใจถึงปญหาความ
ตองการของผูปวยมากขึ้นไมจํากัดเพียงแคในหอผูปวย
ของโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน
....คุณลุง อายุ 76 ปวยเปนโรคความดัน ทํา
ใหทราบวาที่คุณลุงไมไปรับการรักษาตามนัดเปนเพราะ
ลุงเบื่อคนไขเยอะ ตองรอนาน ไมมีคนอยูบาน ชอบขอ
ยาแกปวดจากหมอเปนประจําทั้งที่ไมมีอาการ ตอนแรก
เขาใจวาคุณลุงดื้อ ขอยาพร่ําเพื่อ ไมปวดก็ยังขอยาแก
ปวดอีก ซักถามจึงทราบวา อยูบานลุงมักจะมีอาการ
ปวดเมื่อยตามตัว ตองกินยาแกปวดเกือบทุกวัน บางวัน
ปวดมากก็กินตอนเย็นเพิ่ม ไมกินจะนอนไมหลับ ถาม
เรื่องบุหรี่ ลุงบอกวายังสูบอยู สูบแกเครียด เบื่อๆก็สูบ
สูบแลวสบายใจ ไมเลิกหรอก อายุปูนนี้จะตายแลว สูบ
ไปแกรําคาญ สูบมาตั้งแตอายุ 16-17 ถาจะเลิกยาก
- ได เ ข า ใจสภาพชี วิ ต ที่ แ ท จ ริ ง ของผู ป ว ย
เรียนรู
พฤติกรรมในชีวิตของผูปวย มองดวยความเขาใจความ
เปนตัวตนของผูปวย เขาใจสภาพชีวิตปญหาและบริบท
ทางสังคมของผูปวยโรคเรื้อรัง และเขาใจปญหาและ
ความต อ งการของผู ป ว ยภายในบริ บ ทการดํ า รงชี วิ ต
เลือกปฏิบัติพฤติกรรมที่ขัดกับโรค เพราะสิ่งที่ทําเปนสิ่ง
ที่ตนเองรับรูวาดีกวาไมไดทํา ตัวอยาง เชน
...คุ ณ ลุ ง กั บ คุ ณ ป า ป ว ยเป น เบาหวานและ
ความดั นทั้ งคู เล าให ฟง วา ไปบอกลูก ชายว าพ อกั บแม
เปนเบาหวาน ลูกสะใภไดยินบอกวาสมน้ําหนา ไมได
บอกลูกชาย เพราะกลัวว าเขาจะมีปญ หากัน จึงแยก
ออกมาหากิน เอง รับ จา งปลอกหอมปลอกกระเทีย ม
และขอเด็กมาเลี้ยง 1 คน ตอนแรกเขาใจวาคุณลุงเอา
เด็กมาเลี้ยงทําไม เด็กซนก็ไมไดพัก แตคุณลุงกลับตอบ
วาอยูกัน 2 คนเหงาไมรูจะคุยอะไร เงียบมากนั่งๆยังได
ยินเสียงหายใจตัวเองเลย มีเด็กไดเลนแกเหงาได พอกับ
แมเด็กใหคาเลี้ยงวันละ 50 บาท ลุงก็มีรายได เราจึง
เขาใจลุงกับปา
- ไดเรียนรูและเขาใจบริบทชีวิตผูปวยเพิ่มมาก
ขึ้นรวมทั้ง
วิธีการดําเนินชีวิตภายใตสุขภาวะของโรคที่
ผูปวยเปนอยู มองผูอื่นดวยความเขาใจในตัวเขาใหมาก
ขึ้นทําใหเกิดมิตรภาพลดความขัดแยง เขาใจผูปวยและ
มีความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ไมใชดูแลแบบเอาตน
เปนหลัก ตัวอยาง เชน
~ 99 ~

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

….คุณปาอายุ 65 ป ปวยเปนเบาหวาน แก
เลาวา ระดับน้ําตาลสวนใหญจะอยูในชวง 150-200
mg% จะรูสึกดี และรูวาเมื่อน้ําตาลในเลือดต่ํา จะมี
อาการออนเพลีย ไมมีแรง อยากจะหลับอยางเดียว
ถาไดกินโอวัลตินเย็นๆสักพักจะรูสึกดีขึ้น เวลาน้ําตาล
สูงจะไมมีอาการ ส วนความดัน ถารูสึก วาใจมันเต น
ตุบๆพอไปวัดจะขึ้นทุกที ก็จะทานยาลดความดัน ละ
นอนพักก็จะดีขึ้น ชีวิตทุกวันนี้ไมกลัวตายแลว เปน
ความดันเบาหวานมาหลายป ถามันจะตายก็ไมกลัว
เพราะชี วิ จ อยู ม านานแล ว ขอมี ค วามสุ ข ไปวั น ๆ
ความสุข ของฉันคื อไดไปรวมกลุม กับผูสูงอายุ กลุ ม
เล็กๆมีการรองเพลงคาราโอเกะ ลูกทุงที่ชอบ บายดีก็
ไป ไมสบายก็อยูบาน…
... ผูป ว ยชายวั ยรุ น อายุ 18 ป ประสบ
อุบัติเหตุรถชนเปนอัมพาตครึ่งทอนลาง มีแผลกดทับ
ที่ บ ริ เ วณสะโพกใหญ ม าก บิ ด าเป น คนทํ า แผลให
ผูปวย สาเหตุที่ไมไปทําแผลที่โรงพยาบาลคือไมพอใจ
เจาหนาที่ เคยพาบุตรมาทําแผลตอนเวลาประมาณ 3
ทุมกวา พยาบาลพูดวา กลางวันทําไมไมมา หัวค่ําก็ได
มาทีไ รเก็บ เครื่อ งมือแลวทุก ที บิด าของผูปวยโกรธ
มากทะเลาะมีปากเสียงกับเจาหนาที่ หลังจากนั้นไม
พาบุตรชายมาทําแผลอีกเลย พูดคุยจึงทําใหเขาใจวา
บิดาของผูปวยเปนคนงานกอสราง ตองนั่งรถออกไป
ทํางานกับนายจางที่หางไกลจากบานมาก หลังเลิก
งานกวาจะกลับมาถึงบาน เกือบสามทุม ตองจัดการ
กับธุระในบานกวาจะเสร็จจึงจะสามารถพาบุตรมาทํา
แผลได เจาหนาที่ไมไดทําความเขาใจกับปญหาและ
ขอจํากัดของผูปวยและครอบครัวคําพูดของเจาหนาที่
สะทอนถึงความไมเขาใจ การไดไปคุยในครั้งนี้จึงทํา
ให เ ข า ใจถึ ง ป ญ หาและข อ จํ า กั ด ของผู ป ว ยและ
ครอบครัว รูสึกเห็นใจมากขึ้น
2.
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ เปนรูปแบบ
ที่ห ลากหลายไม เ หมือ นทฤษฎี ขึ้ นกั บ บริ บทสภาพ
ชีวิตจริงของผูปวย เปนรูปแบบการดูแลตนเองที่ไม
สามารถพบจากตําราเลมใด แตเปนสิ่งที่คนพบดวย
ตนเอง สวนหนึ่งอาจมาจากประสบการณ การพูดคุย
กับผูอื่นที่มีประสบการณคลายกัน การสังเกต การ
ลองผิ ด ลองถู ก ถึ ง แม ว า บางรู ป แบบจะขั ด กั บ
คําแนะนําของบุคลากรสุขภาพ ตัวอยางกรณีศึกษาที
ผูเขารับการอบรมไดหยิบยกขึ้นมา ไดแก

…ผูปวยอัมพาตครึ่งทอนลางอายุ 58 ป ใส
สายสวนปสสาวะคางไว และตองเปลี่ยนสายสวนที่
โรงพยาบาลเดือนละ 1 ครั้ง เลาใหฟงวา“เมื่ออาทิตย
กอนที่ปสสาวะเปนตะกอนและมีไข หมอจะฉีดยาผม
ผมวามันไมคอยจําเปนเทาไหร ผมวาอากาศมันรอน
มากจึงมีไข และผมก็ดื่มน้ํานอย ปสสาวะก็เลยเปน
ตะกอน เวลาเปนตะกอนผมก็ใชวิธีบี้ ๆ สายและดื่ม
น้ําเยอะ ๆ แตอากาศมันรอนมากผมจึงดื่มน้ําไมพอ ”
“ผมมีวิธีการของผม ที่พวกหมอชอบแนะนําอยางนั้น
อยางนี้มันทําไมไดหรอก หมอเขาไมไดเปนอยางผม
ผมรูเองวาตองทํายังไงแบบไหน บางครั้งคุยกับคนที่
เปนเหมือนกันไปเจอที่รพ. เขาแนะนํามา บางครั้งดู
จากทีวีบาง”
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหา
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาที่เกิด
จาการลองผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต มี
การปรับตัวโดยการบริหารจัดการตามสถานการณหรือ
ปจจัยที่กระทบเขามา บางสถานการณที่มีปญหา/ความ
ทุกขซอนกันหลายอยาง เราจะเห็นสภาพการดูแลตนเอง
ที่เกิดจากการเรียนรู การลองผิดลองถูก การปรับเปลี่ยน
วิ ธี การจนพบสิ่ งที่ เหมาะสมสอดคล อง ร วมกั บการ
แสวงหาแหลงที่พึ่ง ที่จะใหขอมูล ใหคําปรึกษา ตัวอยาง
กรณีศึกษาทีผูเขารับการอบรมไดหยิบยกขึ้นมา ไดแก
…ผูปวยหญิงวัย 75 ป มีภาวะซีดมา 4 ป สามี
เปนอัลไซเมอร 5 ป บุตรชายเสพติดยาบา มีอาการ
ทางจิต และพอที่แกชราอายุ 91 ป ผูปวยสามารถ
ประเมิ น อาการตั ว เองได จากการเรี ย นรู โ ดยสั ง เกต
ตนเองเลาใหฟงวา “ถาฉันเวียนหัว หนามืดจะรีบกิน
พวกยาหอม แตฉันสังเกตวาถามีอาการวูบบอยๆ แสดง
วาตองไปรพ.ใหเลือดแลว” ขณะเดียวกันตองดูแลลูก
ชายติดยาเสพติด ที่เคยมีอาการทางจิต และปฏิเสธการ
กิน ยาตา นอาการทางจิ ต บางครั้ ง มีเ อะอะอาละวาด
ผูปวยสังเกตการกินกาแฟเปนประจําของบุตรชาย จึง
บดยาตานอาการทางจิตผสมใสในขวดครีม (คอฟฟเมต)
เพราะลูกชายดื่มกาแฟผสมครีม บุตรชายดื่มกาแฟกิน
ทุกวันจึงไมขาดยา ปาลองผิดลองถูกจนสุดทายปาบด
ยาตานอาการทางจิต 9 เม็ด ผสมในคอฟฟเมต 1 ขวด
ทานได 15 วัน แตลูกยังมีอาละวาด ไปปรึกษาแพทยให
เพิ่มเปน 15 เม็ดอาการดีขึ้น สามารถเรียกใชลูกชายให
ช ว ยดู แ ลพ อ ที่ เ ป น อั ล ไซเมอร และช ว ยป อ นข า วมื้ อ
กลางวันใหตาที่ชวยเหลือตัวเองไมได แตละวันผู ปวย
ตองดูแลตนเองและครอบครัวที่ปวยทั้งหมด พยายาม
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แกปญหาแตละวันใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปได โดย
บอกวา “ตองทําใจดูแลกันไป ทุกขที่หนักที่สุดของฉัน
คือ เปนหวงลูกมากที่สุด กลัวมันตองไปติดคุก”
3.การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความ
ตองการ
3.1) การดูแลที่ใหโดยยึดหลักการ/ทฤษฎี
มักไมตรงกับความตองการ ก า ร ดู แ ล ที่ ใ ห โ ด ย ยึ ด
หลักการ/ทฤษฎี มักไมตรงกับความตองการของผูปวย
เชน การใหคําแนะนําของพยาบาลกอนกลับบานผูปวย
ไมสามารถนํากลับไปใชไดจริงถาคําแนะนํานั้นขาดการ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูปวยตัวอยาง
บันทึกการเรียนรูของผูอบรม ดังนี้
…ไดเห็นสภาพเปนจริงของคนไขแตละรายที่
ตองปรับสภาพตัวเองใหอยูไดในการดํารงชีวิตกับภาวะ
ความเจ็บปวยของตนเอง บางสิ่งบางอยางที่แนะนําแก
ผูปวยไมสามารถทําไดจริง
…คุณปาอายุ 58 ป มีอาชีพขายของชําใน
บาน ปวยเปนเบาหวานมารับยาตามนัดทุกครั้ง ปาเลา
ใหฟงวา หมอเขาก็หามกินโนนนี่ แตฉันมันชอบกินขนม
หวาน ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียวถั่วดํา ก็พยายาม
ลดนะ แตไมไดเลิก หมอเขาใหกินขาววันละ 1 ทัพพี
ปาบอกวา 1 ทัพพีนี่นะ ทําไมนอยจัง มันไมพอหรอก
มันหิว ตองเดินขายของทั้งวัน หิวปาก็ตองกิน ทําตาม
หมอมันไมมีแรงทํางาน
…ชีวิตจริงผูปวยไมสามารถทําตามการชี้แนะ
ของเจาหนาที่ไดทั้งหมดขึ้นอยูกับบริบทของแตละคน
เรียนรูวาชีวิตความเปนจริงกับสิ่งที่เราใหไปนั้น บางครั้ง
ไมสามารถปฏิบัติได เราตองเรียนรูชีวิตของผูอื่นกอน รู
ถึ ง ชี วิ ต ความเป น อยู ข องผู ป ว ยควรที่ จ ะแนะนํ า ให
สอดคลองหรือตรงตามบริบทของผูปวย เพราะเราอยู
กั บ ผู ป ว ยเป น เพี ย งแค ร ะยะเวลาสั้ น ๆ แต ผู ป ว ยต อ ง
กลับไปอยูกับโรคตลอดชีวิตของเขา ตัวอยาง เชน
…คุณลุงอายุ 65 ป ปวยเปนความดัน วันนี้มา
รับยาตามนัด พยาบาลถามเรื่องการปฏิบัติตัวว าดูแล
ตนเองอยางไร ลุงตอบวาก็เหมือนเดิม ลดเหลา ลดบุหรี่
นิดหนอย พยาบาลก็ถามตอวาออกกําลังกายบางเปลา
และพูดตอวาลุงตองออกกําลังกายทุกวันนะ ลุงบอกก็
เดินแกวงแขง แขวงขาทุกเชา วันนี้มารับยาความดันลุง
มีป ญ หาอย า งอื่ น อีก ไหม ลุ ง ตอบวา นอนไม ห ลั บ มั น
เครียด พยาบาลก็ตอบวาลุงก็พยายามอยาเครียดมาก
บางอยางตองปลอยวางบาง โดยไมไดทําความเขาใจกับ
สาเหตุความเครียดของลุง วาเกิดจากลุงไมสบายใจเรื่อง

ลูก เรื่องคาใชจายในบาน ซึ่งเปนเรื่องที่ลุงไมสามารถ
ปลอยวางได
3.2) ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลมี
ความซับซอน
ระบบบริการสุ ขภาพในโรงพยาบาลมีค วาม
ยุงยาก ซับซอน หลายขั้นตอน ซึ่งไมเอื้อตอผูรับบริการ
แต ก ลั บ ยึ ด ความสะดวกของผู ใ ห บ ริ ก ารเป น หลั ก
ตัวอยางเชน การมารับบริการในโรงพยาบาล ในแผนก
ผูปวยนอก มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานไวตั้งแตการ
จองคิวยื่นบัตร เจาะเลือด รอผลเลือด รอตรวจ ฟงสอน
สุขศึกษา รอนัด รอรับยา ซึ่งตองใชเวลามากครึ่งวันหรือ
หนึ่งวันในการตรวจแตละครั้ง ไมรวมระยะเวลาที่ตอง
เตรียมตัวและเดินทางกอนมาสถานบริการสุขภาพ
ตัวอยางระบบการใหบริการ
….คุณปาอายุ 64 ปปวยเปนเบาหวาน เลาให
ฟงวา มาตรวจแตละครั้งตองออกจากบานตั้งแตตีหาถึง
โรงพยาบาลหกโมง ยื่นบัตรคิว และก็นั่งรอจนกวาจะ
ถูกเรียกไปเจาะเลือด ถาไดคิวตนๆก็จะไดเรียกไปจาะ
เลือดตอนประมาณ 8 โมงเชา หลังเจาะเลือดอีก 1
ชั่วโมงฟงผลออกไปหาขาวกินกอนกลับมารอตรวจกวา
จะไดตรวจกวาจะไดยาเกือบเที่ยงถาคนไขเยอะก็บาย
ระหวางรอเขาก็ใหเขากลุมฟงสอนเหมือนเดิมและฟง
บอยแลวปาไมคอยไดฟงกังวลอยากไดรับยาเร็วๆและ
กลับบาน มากกวา…
นอกจากนี้กรณีผูปวยมารับการตรวจครั้งแรก
จะตองมีระบบขั้นตอนที่มากกวาผูปวยที่ตรวจตามนัด
ตั้งแตรับบัตรคิว ทําประวัติ ซักประวัติจุดคัดกรอง แลว
ถึง จะได จะจัด แยกไปตามหอ งตรวจประเภทต าง รอ
เรียกซักประวัติ และรอจนกระทั่งถูกเรียกเขาหองตรวจ
ในบางรายตองสงตรวจพิเศษ ในขั้นตอนตางๆจนกวา
จะครบถวนและกลับมาพบแพทยในตอนบาย
3.3) การบริการที่ยึดกฎระเบียบมากเกินไป
การบริการที่ยึดกฎระเบียบมากเกินไปโดยไม
ใสใจ ไมยืดหยุนกับความตองการของผูปวย มากกวา
สนองความตอ งการของผู ปว ย และคํ าว า ผูป ว ยเป น
ศูนยกลางไมอยูในระบบบริการ ผูอบรมไดเรียนรูระบบ
บริการที่มีกฎระเบียบโดยทีมสุขภาพสรางขึ้นมาและ
ยึดติดจนมองไมเห็นความตองการของผูรับบริการ โดย
มองขามปญหาของผูปวยที่ไมใชเพียงแคปญหาโรคแต
เป น ป ญ หาปากท อ งที่ ต อ งกิ น ต อ งใช ใ นแต ล ะวั น
ตัวอยางเชน
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…คุณยายอายุ อายุ 74 ป มีรายไดจาก รอย
พวงมาลัยขายวันละประมาณ 100-200 บาท ในชวงที่
พั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลคุ ณ ยายต อ งพ น ยาตาม
แผนการรักษาของแพทย หลังจากทีคุณยายอาการดี
ขึ้นหลานก็เอาดอกมะลิมาสงใหยายรอยมาลัยขายใน
หอผูปวย คุณยายตองออกไปรอยมาลัยที่ระเบียงทุก
วัน จึงไปขอพยาบาลประจําหอผูปวยเพื่อยายเตียงไป
อยูที่ระเบียงซึ่งมีผูปวยจํานวนหนึ่งตองนอนเตียงเสริม
ที่ระเบียงนอกหอผูปวย พยาบาลตอบวายายไมไดนะ
เพราะหมอยั งต องให ยายพ นยาอยู ขา งนอกไม มีท อ
ออกซิเจนยายตองนอนเตียงนี้ อีกอยางถายายใหยาย
คนไขคนอื่นเขาขอยายบาง มันจะยุงกันไปหมด ยาย
นอนที่ตรงนี้แหละ โดยไมไดทําความเขาใจผูรับบริการ
ถึงเหตุผลของการขอยายเตียงเพื่อรอยพวงมาลัยขาย
เพื่อนําเงินใหหลานเปนคาขาวไปโรงเรียน และ
คาใชจายในบาน เพราะการมานอนโรงพยาบาล แมจะ
ไมเสียคายา คาอาหารของยาย แตยายยังมีภาระที่ตอง
รับผิดชอบคากิน คาใชจายของหลาน และของคนใน
ครอบครัว
3.4) การบริการไมใชเพียงพูดเพราะ
ลักษณะการคิดของผูอบรมจากเดิมเขาใจวาการบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยอยูที่ภาษาทาทาง การพูดจา
ที่ไพเราะ การรับฟงผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญและภาษา
ทาทางการแสดงออกเปน การสื่อสารที่ ดี แตในความ
เปนจริงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย คือการ
ใหบริการสุขภาพที่แกปญหาผูรับบริการไดอยางแทจริง
การสื่อสารดวยความเขาใจ ยอมรับในความเปนตัวตน
และความมีศักยภาพ ซึ่งการที่ผูปวยจะนําความรูตาง ๆ
มาใช เขาตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพชีวิตของเขา
ดังนั้นผูใหบริการตองเขาใจบริบทของผูปวย เพื่อรวม
วางแผนกับผูปวยในการประยุกตใชความรูที่เหมาะสม
กับสภาพชี วิต ของผูป วย ถาเจา หน าที่ พูดจาไพเราะ
พยายามชวยเหลือ เมตตาคนไข แตบางครั้งการกระทํา
ที่ยึดติดกับหลักวิชา เชน ความพยายามใหผูปวยเลิก
พฤติก รรมบางอยางเพราะสวนทางกั บหลั กวิชา โดย
พยายามอธิบาย แมจะใชภาษาทาทีเมตตาสุภาพ แตใช
กรอบความคิดของเจาหนาที่ที่ยังไมเขาใจผูปวย ยอม
แก ป ญหาใหผู ป วยไม ได ดัง นั้ น การให บ ริ การที่ดี ต อ ง
แกปญหาผูรับบริการไดจริง ไมใชอยูที่เรื่องแสดงออก
เทานั้นทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจความเปน
มนุษยเพิ่มมากขึ้นสามารถเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง ให
เข า ใจถึ ง คํ า ว า ผู ป ว ยเป น ศู น ย ก ลาง และสามารถ
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นํามาใชในชีวิตประจําวัน ทั้งที่บานและที่ทํางานเพื่อให
เขาใจผูอื่นมากขึ้น ทําใหเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นโดยไมอคติ และทําใหผูเขารับการอบรมมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการวางแผนใหคําแนะนํากอน
กลับบาน วาบางครั้งผูรับบริการไมสามารถนํากลับไป
ใช ไ ดจ ริ ง ดั ง ตัว อยา งจากบั นทึ ก การเรี ย นรูข องผู เ ข า
อบรม ดังนี้
…ทําใหเขาใจการดูแล การใหบริการดวยหัว
ใจความเป น มนุ ษ ย ม ากขึ้ น ทํ า ให ม องเห็ น ป ญ หาที่
แทจริงของคนได…
…ปรั บ ทั ศ นคติ ข องพยาบาลใหม -เป ด ใจฟ ง
เขาใจผูรับบริการมากขึ้น…
…ปรับพฤติกรรมการบริการแบบเดิมที่ไมเคย
มองปญหาของคนไขลึกซึ้ง ที่ผาน 20 กวา ป ทํางาน
แบบใหงานจบในเวร 8 ชม. ไมมองปญหาตอเนื่อง
หลายๆดาน…
...ทําใหเราปรับกระบวนการคิด พฤติกรรมใน
การใหบริการแกผูรับบริการ โดยที่เขาใจปญหา ความ
ตองการของผูปวย เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไมใชสถานการ
ที่ แ ท จ ริ ง และตรงตามบริ บ ทของผู ป ว ยและไม ใ ช
ความคิดของตนเองตัดสิน...
…ทําใหรูและเขาใจปญหาความตองการของ
ผูป วยมากขึ้ นสามารถนํ า มาวางแผนในการบริก าร
ดานสุขภาพใหตรงกั บความตอ งการของและความ
เปนจริงสอดคลองกับปญหาของผูปวย…
...ส ร า งจิ ตสํ า นึ กใน การดู แลผู ป วยไ ด
แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหมีวิสัยทัศนกวางขึ้นทําใหเห็น
ความจริงของชีวิตการไดรับฟงสะทอนความคิดจาก
อาจารย การรับฟงมากๆทําใหพัฒนา EQ…
...ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการพัฒนาตนเอง
ในการเขาใจผูที่มารับบริการมากขึ้น ทําใหการบริการ
พยาบาลเขาสูประชาชนมากยิ่งขึ้น…
ปญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น กับ ผู รั บบริ ก าร อาจเกิด จาก
สภาพปญหา เวลา เศรษฐกิจ หรือปจจัยอื่นๆที่ทําใหเกิด
แนวทางหรือวิธีการเลือกปฏิบัติที่สอดคลองกับตนเอง
อาจมีผลใหตนเองเกิดประโยชนสูงสุด บางครั้งอาจจะ
ไมไดคํานึงถึงความถูกตองแตมองวาทําอยางไรใหผาน
ภาวะนั้นๆไปได และสงผลกระทบกับตนเองและคนรอบ
ขางนอยที่สุด สําหรับมุมมองของผูใหบริการอาจจะทํา
ตามงานที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือแมกระทั่งกระบวนการที่เปนเหตุและสงผลใหงาน
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เกิดความสําเร็จ โดยอาจจะลืมมองบริบทของผูรับบริการ
ในบางครั้ง
13. อภิปรายผล
การเขาใจชีวิตคน
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสาธารณสุขที่ผานการ
อบรมฯ ได กลับไปปฏิบั ติงานดานการใหคําปรึ กษาทาง
สุขภาพแลวเกิดความเขาใจชีวิตคนวาคนที่เจ็บปวยบางคน
ก็ ไม ได ให ความสํ าคั ญกั บการรั กษาตั วเป นอั นดั บแรก
เพราะชีวิตเขามีเรื่องมากมายที่ตองทําเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
แตกตางไปจากกอนการอบรม เชนเดียวกันกับผลการศึกษา
ของ นรรถฐิยา ผลขาว และคณะ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ลีลาชีวิตผูปวยเบาหวาน ความจริงเบื้อง หลังคาน้ําตาลใน
เลื อ ด.โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทชี วิ ต และ
พฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน 101 คน เก็บขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก ผล การศึกษาบริบท
ชีวิตพบวา ผูปวยเบาหวานตองดิ้นรนในการหารายไดมา
เลี้ยงปากเลี้ยงทองทั้ง ๆ ที่ตนเองเจ็บปวย บางรายสภาพ
รางกายพิการ ชีวิตมีความลําบากมาก ตองอาศัยคนอื่น
ความจริงนี้ทําใหผูศึกษาเขาใจปญหาของระบบบริการที่
ผานมาวามองผูปวยเบาหวานเพียงแคระดับน้ําตาลและ
อาการของโรคเทานั้น จึงพยายามแนะนําแตเรื่องที่ทําให
น้ํ าตาลลดโดยไม เข าใจชี วิ ตของผู ป วยซึ่ งมี ภาระที่ ต อง
รับผิดชอบ เบาหวานเปนเพียงสวนเล็กนอยในชีวิต ยิ่งใน
รายที่ไมแสดงอาการอะไรยิ่งไมเห็นความสําคัญ ในรายที่มี
ภาวะแทรกซอนจนถึงขั้นมีแผลที่เทา ตองตัดนิ้วเทา ทําให
ชีวิตมีความลําบากมากยิ่งขึ้น ทําใหเห็นวาเบาหวานกลับ
เขามากระทบชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สาลิกา เมธนาวิน สุพัตรา ธรรมวงษ และอลิสา ศิริเวช
สุ น ทร.(2555). ที่ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นา
ศักยภาพพยาบาลใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กลุม
ตัวอยาง ไดแก พยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
เพิ่ มเพื่ อแก ไขป ญหาในพื้ นที่ จั งหวั ดนราธิ วาส จั งหวั ด
ปตตานี และ จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง 3 จังหวัดรวม 60
คน ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีการใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษย มุงเนนการพัฒนาความคิดและ
ปรับทัศนคติ การสรางความเขาใจในสาระความจริงวิถีชีวิต
กับสุขภาพในมุมมองของผูรับบริการ ในมิติสังคม และการ
พัฒนาทักษะการทํางานในชุมชน และผลลัพธจากการ
พัฒนาศักยภาพ พบวา ผูเขาอบรมเกิดการยอมรับมากขึ้น
วา การเรี ยนรูที่ แท จริ งนั้ น ตองพยายามไมนํ าความคิ ด
ความรูสึกของตนเองไปตัดสินผูอื่น พยายามมองสรรพ
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สิ่ ง อย า งที่ เ ป น จริ ง และเข า ใจมากขึ้ น รวมทั้ ง เห็ น
ประจักษในความแตกตางระหวางความคิดของชาวบาน
กั บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง ต น ที่ เ ป น ค ว า ม คิ ด ที่ ม า จ า ก
ประสบการณ จากตํารา จากทฤษฎี การที่ผูเขาอบรม
เริ่มมองเห็นความเปนจริงของการดํารงชีวิตของบุคคล
และสุ ขภาพเปน เพี ย งส วนหนึ่ ง ไม ใช ทั้ง หมดของชี วิ ต
ดัง นั้น ในความคิ ดของผู ปว ย “สุข ภาพไม ใช สิ่ง สํา คั ญ
ที่สุ ด ของชีวิ ต ” การใหบ ริ ก ารสุ ขภาพจึ ง ปรั บ จากยึ ด
หลักการ ทฤษฎีเปนหลักมาเปนยึดการดํารงชีวิตและ
บริบทของผูปวยเปนหลักซึง่ สอดคลองกับ
การรับฟงและเขาใจผูรับบริการมากขึ้น จะ
ทําใหการบริการดานสุขภาพนั้นมีคุณคามากขึ้น เพราะ
สามารถตอบสนองต อ ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของ
ผูรับบริการได สามารถทําใหเกิดการดูแลตนเองไดอยาง
แท จ ริง และยั่ งยื น จะช วยใหผู ใ หบ ริ ก ารเกิด ยอมรั บ
ความเปนตัวตนและความจริงวาผูรับบริการมีชีวิตอยู
อย า งไร และมี ก ารดู แ ลตนเองอย า งไร ไม ตํ า หนิ
ผูรับบริการเพราะเขาใจในชีวิตของเขา มีเหตุผล และ
ข อ จํ า กั ด ในชี วิ ต อย า งไร สามารถให คํ า แนะนํ า ที่
เหมาะสมโดยมีความเปนไปไดที่ผูรับบริการจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนํานั้นๆ มีการตั้งเปาหมายของการบริการที่
เหมาะสม ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ
เปนไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหผูรับบริการมี
ความคับของใจในการปฏิบัติงานนอยลง มีความสุขใน
การทํ า งานมากขึ้ น ( เยาวลั ก ษณ มี บุ ญ มาก จิ ริ ย า
อินทนา, 2554)
การดูแลตนเองมีลักษณะเฉพาะ
ผลการศึ กษาพบวาผูให ขอมูลมองเห็ นว าการ
ดูแลตนเองของคนนั้นมีลักษณะเฉพาะบุคคล แตกตางกัน
ไป ขึ้นอยูกับ ความเชื่อ ประสบการณ การใหคุณคา ฯลฯ
การดูแลตนเองเปนกระบวนการแกปญหาที่เกิดจาการลอง
ผิดลองถูกตลอดเวลาจนเหมาะสมกับชีวิต เชนเดียวกับ
การศึกษาของ สาลิกา เมธนาวิน อลิสา ศิริเวชสุนทร และ
วราภา จันทรโชติ (2553) วิจัยชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค
บานดานเกวียน พบวา ลักษณะสังคมของคนดานเกวียน
เปนสังคมที่เริ่มเปลี่ยนจากสังคมเดิมที่เกี่ยวของกับระบบ
เครือญาติ โดยมีระบบธุรกิจที่เขามาพรอมกับความตองการ
ของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ จากรู ปแบบหั ตถกรรมในครั วเรื อนจนเป น
อุตสาหกรรมชุมชน ผูคนตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
หรืออาศัยโอกาสนี้ประกอบธุรกิจใหตนเองและครอบครัว
เกิ ดกลุ มคนที่ เกี่ ยวข องกั นมี กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่
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คลายคลึงกันและเอื้อตอกัน เกิดเครือขาย พึ่งพากันอยูใน
เรื่องแรงงาน อุปกรณเครื่องมือ เงินทุน การจางงาน ทั้งจาก
เครือญาติ คนคุนเคย สะทอนใหเห็นความสัมพันธในสังคม
เดิมที่ไมทิ้งญาติพี่นอง ตกเย็นก็ชุมนุมกันดื่มเหลาดวยกัน
ผลั ดกั นเลี้ ยงผลั ดกั นกิ น ตามแบบสั งคมไทยดั้ งเดิ ม ใน
ขณะเดี ยวกั นการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม ที่ มี เรื่ องของ
เศรษฐกิจเขามา แมวาจะมีความเปนสังคมที่พี่นองชวยกัน
ก็ตองมีบทบาทในฐานะลูกจาง นายจาง ซอนทับความเปน
เครือญาติอีกชั้นหนึ่ง
การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบความตองการ
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว า ผู ให ข อมู ลเกิ ดความ
ตระหนักวาบางครั้งการบริการสุขภาพที่จัดใหผูปวยนั้น
ก็ ไม ต รงกั บ ความต องการของเขา เช น เดี ยวกั นกั บ
การศึกษาของ จรรยา ดวงแกว (2553) เรื่องการพัฒนา
คลินิกเบาหวานแนวใหม : สูการดูแลตนเองอยางยั่งยืน
ของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลปาติ้ว จังหวัดยโสธร.
ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการคลินิกเบาหวานที่ผานมา
หรื อที่ กํ าลั งเป นอยู เป นระบบบริ การที่ มุ งเน นความ
สะดวกของเจาหนาที่เปนหลัก ทําใหเจาหนาที่ขาดการ
สื่อสารที่ดีกับผูปวย และขาดความเขาใจผูปวย ทําใหเกิด
ช องว างระหว างเจ าหน าที่ และผู ป วย เจ าหน าที่ รี บ
ให บริ การอย างเร งรี บ ฉะนั้ นมิติ ในการดู แลจึงเปนได
เฉพาะมิติในเรื่อง โรค เทานั้น และที่สําคัญรูปแบบการ
จัดบริการดังกลาวไมไดสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลตัวเองของผูปวยตามลักษณะของปจเจก แตเนน
การใหความรูภาพรวม คําแนะนําที่ใหเหมือนกันหมด
และเปนการสื่ อสารชองทางเดี ยว ซึ่งไมสอดคล องกั บ
ปญหา และบริบทชีวิตของผูปวย จึงไมสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหผู ปวยสามารถดูแลตนเองได จุ ดออนของ
ระบบบริการซึ่งยึดการบริการเปนศูนยกลาง จัดระบบยึด
ความสะดวกสบายในการใหบริการเปนหลัก ไมไดยึ ด
ผูปวยเปนศูนยกลาง การใหบริการสุขภาพอาจไมตอบ
ความตองการ อาจมาจาก เจาหนาที่มีแนวคิดและมุมมอง
วา การทําตามหลักการทางดานสาธารณสุขเปนสิ่งที่ดี
และเหมาะสมกับผูรับบริการ ในขณะที่ผูรับบริการมองวา
เปนปญหาและอุปสรรคกับครอบครัวจึงเลือกปฏิบตั ิ ตาม
แนวคิดและหลักการของตนเองที่สอดคลองกับชีวิตมาก
กวาการปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เปนธรรมดา
ที่ คนเราเลื อกที่ จะดู แลตนเองก อนเท าที่ จะทํ าได จน
สุ ดวิ สั ยจริ งๆ จึ งจะมาพึ่ งบริ การ การู แลตนเองหาก
พิจารณาใหดี จะพบวาเปนบริการองครวมที่เกิดขึ้นโดย
สมบูรณแบบ ถึงองครวมในบริบท ดังนั้นการทําความ

เขาใจผูรับบริการถึงเหตุผลและความจําเปนในขอจํากัด
ของชีวิต เจาหนาที่ควรจะตองศึกษา และทําความเขาใจ
ผูรับบริการเพื่อปรับรูปแบบการดูแลจากผูให บริการตาม
หลั ก การทางทฤษฎี เป นผู ให การส งเสริ ม และพั ฒนา
ศักยภาพของผูรับบริการใหสามารถพึ่งตน เองบนพื้นฐาน
ชีวิตอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ชีวิต
14. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให
เขาใจความคิดและมุมมองดานผูรับ บริการอยางถองแท
ตามความเปนจริง โดยไมตัดสินขอมูลบนความคิดของ
ตนเอง ทั้ งการรวบรวมข อมู ล การมองป ญหา การ
แก ป ญ หาสุ ข ภาพ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูรับบริการ ที่ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางแทจริง
และปรับเปลี่ยนระบบการใหบริการที่สนองความตองการ
ของผูรับบริการตามความเปนจริง ซึ่งจะชวยพัฒนาระบบ
และกลไกการใหบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย
ไดทั้งองคกรและผูรับบริการเกิดสุขภาวะ
1.2 ควรมี การพั ฒนาผู ที่ผ านการอบรมอยาง
ตอเนื่อง โดยใหศึกษาชีวิตของผูรับบริการและการใหการ
ดูแลผูรับบริการ แลวจึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อทําความ
เขาใจชีวิตกับปญหาและความตองการของผูรับบริการ โดย
วิ ทยากรช วยสะท อนคิ ด ชี้ ประเด็ น และปรั บความคิ ด
เพือ่ ใหผูที่ผานการอบรมทําความเขาใจชีวิตผูรับบริการให
มากขึ้น จนเกิดการพัฒนาการบริการที่สอดคลองกับบริบท
ผูรับบริการ ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูควรใหบุคลากร
สาธารณสุขที่สนใจไดมีโอกาสเขารวม เพื่อขยายแนวคิด
และพัฒนาบริการสูผูใหบริการสุขภาพใหมากขึ้น และมี
การรวมมือและทํางานอยางเปนทีม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควร
ทําการศึกษาวิจัยติดตามผูผานการอบรมการพัฒนา
กระบวนทัศนในการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู รั บ บริ ก ารและ
พฤติกรรมการใหบริการสุขภาพ
เอกสารอางอิง
จรรยา ดวงแกว . (2553). เรื่องการพัฒนาคลินิก
เบาหวานแนวใหม : สูการดูแลตนเองอยา ง
ยั่งยืนของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลปาติ้ว
จังหวัดยโสธร. สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข.
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