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บทคัดย่อ           

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผล

ก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้  โดยพัฒนารูปแบบ
การพยาบาลเจ้าของไข้ของสุปรียา ดียิ่ง  ทีน่ าแนวคิดรูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ของ Marram, Barrett,  &  
Bevis (1979)  มาบูรณาการร่วมกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) ตามแนวคิดของ 
WHO (2011) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)    เป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอที่เข้ารับการักษาแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน  รูปแบบการ
พยาบาลเจ้าของไข้ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ ระยะที่ 2 การให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล าคอ ระยะที่ 3 การจ าหน่ายผู้ป่วย ใช้เวลา 8 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   
แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ศีรษะและล าคอ ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของของผู้ป่วย 
ของสุปรียา ดียิ่ง  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ dependent  t-test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ผลการวิจัยพบว่า   คุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนาโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้นท าให้    คะแนนเฉลี่ยที่เป็นคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (x̄  = 

25.685, S.D. = 4.077) มากกว่าก่อนการพัฒนา (x̄  = 14.068, S.D. = 3.731) อย่างมีนัยส าคัญ 
(p=.000) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้าน

ร่างกายดีขึ้น (x̄  = 5.454, S.D. = 1.323) กว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  = 2.496, S.D. =1.441) อย่างมี

นัยส าคัญ (p=.000)  ด้านจิตใจ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย ด้านจิตใจ(x̄  = 5.392, S.D. = 1.011) ดีขึ้น

กว่าก่อนการพัฒนา (x̄  = 3.256, S.D. = 1.292) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนเฉลี่ยที่เป็นคุณภาพชีวิตด้านสังคม (x ̄  = 6.067, S.D. = 1.035) ดีขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา (x̄  = 
3.644, S.D. = 0.958) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) และด้านจิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้าน

จิตวิญญาณ (x̄  = 8.772, S.D. = 1.395) ดีกว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  =4.672, S.D. = 1.245) อย่างมี
นัยส าคัญ (p=.000) 

   ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
ล าคอได้ตรงตามปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการท างานของ
พยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพบริการ ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลแบบองค์รวมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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เกิดความพึงพอใจคุณภาพบริการการพยาบาล  และผู้บริหารสามารถน าไปพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ค าส าคัญ  :    รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ 

 *, **   กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

The Effect of the Application of the Primary nursing on quality of life in head and neck 
cancer patients 

Jintana Chaimongkol* 
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This is Quasi-experimental research in one group pretest-posttest design. The 

objective is to compare quality of life in head and neck cancer patients before and after 
applying the patient-centered care paradigm by developing Supreeya Deeying’s patient 
care model. It is a combination of the concept of Marram, Barrett & Bevis (1979)’s 
patient care model with WHO’s palliative model with purposive sampling. There are 30 
head and neck cancer patients in Phranakorn Sri Ayutthaya hospital. The pattern of this 
paradigm consists of The 1st stage: building the bond, The 2nd stage: providing nursing 
care to patients and the 3rd stage: patient discharge within 8 weeks. Data-collecting tools 
are quality of life measuring form developed by Supreeya Deeying, with .80 accuracy 
rate. The data is analyzed with number analytics statistics, percentage, median, standard 
deviation and dependent t-test statistics.  
 The results showed that quality of life of the patients is better; the average point 
of physical, emotional, social and spiritual quality of life is X=25.685, S.D. which is 
significantly more than the previous results (x=14.068, S.D.3.731). Physically, the patients’ 
average point is better( X = 5.454, S.D. = 1.323) which is significantly more than the 
previous result( X = 2.496, S.D. = 1.441) (p=.000). Emotionally, the patients’ average point 
is better( X = 5.392, S.D. = 1.011) which is significantly more than the previous result( X = 
3.256, S.D. = 1.292) (p=.000). Socially, the patients’ average point is better( X = 6.067, 
S.D. = 1.035) which is significantly more than the previous result( X = 3.644, S.D. = 0.958) 
(p=.000). Spiritually, the patients’ average point is better( X = 8.772, S.D. = 1.395) which is 
significantly more than the previous result( X = 4.672, S.D. = 1.245) (p=.000). 
 The results of this research are used as guidelines for nurse practitioners in caring 
for head and neck cancer patients according to the problems and needs of patients, 
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promoting knowledge and ability of nurses to work and improved service quality. 
Patients and their families receiving holistic care had a good quality of life. They were 
satisfied with the quality of nursing services. Also, executives can develop a system for 
caring for head and neck cancer patients effectively and concretely. 

  
*, **  Department of Nursing, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province 
 
บทน า 
   มะเร็งของศีรษะและล าคอเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเยื่อบุผิวทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วน
ต้น โดยต าแหน่งที่ส าคัญในทางเดินอาหารและหายใจส่วนบนที่อาจเกิดเป็นมะเร็ง ได้แก่ ช่องปาก ช่องคอ
โพรงรอบจมูก กล่องเสียง ต่อมธัยรอยด์ และต่อมน้ าลาย โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงมะเร็งศีรษะและล าคอ จะ
หมายถึงเฉพาะมะเร็งในบริเวณช่องปาก ช่องคอ กล่องเสียง และบริเวณโพรงอากาศรอบจมูกเท่านั้น  
สาเหตุของโรคมะเร็งของศีรษะและล าคอเป็นปัญหาที่ส าคัญทางสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันอุบัติการณ์
การเกิดมะเร็งศีรษะและล าคอมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมะเร็งที่ศีรษะและล าคอเป็นสาเหตุการเสียชีวิตล าดับที ่
6 ของประชากรทั่วโลก   ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นประมาณ  540,000 รายทั่วโลก และเสียชีวิต 
271,000 รายต่อปี (พรชัย โอเจริญรัตน์, 2563) ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งศีรษะและ
ล าคอเป็นอันดับ 5 ของโรคมะเร็งที่พบในประเทศไทย(Imsamran, Chaiwerawattana, Wiangnon, 
Suwanrungrung, Sanggrajrang, et al., 2015) จากสถิตปิีงบประมาณ 2560-2562    โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา  พบผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ศีรษะและล าคอเป็นอันดับ 3 ของผู้ป่วยหู คอ จมูก พบผู้ป่วย
จ านวน 72, 74 และ 83 รายตามล าดับ (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 2563)   มะเร็งศีรษะและล าคอ
ส่งผลต่อสุขภาพกาย ใจ สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโดยตรง ผู้ป่วยจะมีการรับรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งว่าคือ ความเจ็บป่วยร้ายแรง รักษาไม่หายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และการเสียชีวิตที่
เร็วขึ้น ท าให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ท้อแท้สิ้นหวัง การด าเนินชีวิตและการงานเปลี่ยนแปลง 
(อนุรักษ์ ทราปัญ และดาว เวียงค า, 2562) 
  ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบบริการการพยาบาลเจ้าของไข้ (Primary nursing)  ซ่ึงการจัดการ
พยาบาลแบบเจ้าของไข้ ตามแนวคิดของ Marram, Barrett,  &  Bevis (1979) เป็นการดูแลรายบุคคลที่
มุ่งการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับบริการสูงสุด มีการมอบหมายงานในลักษณะการกระจาย
อ านาจไปสู่พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สนับสนุนให้พยาบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็ม
ความสามารถ โดยการจัดให้พยาบาลวิชาชีพ 1 คนเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ ท าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยจนกระทั้งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  เป็นการ
เอ้ืออ านวยให้พยาบาลได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง  มีเวลาให้กับผู้ป่วย
ที่รับผิดชอบมากข้ึน และเป็นผู้เขียนแผนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ใช้
กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย โดยการรวบรวมข้อมูล วางแผนและด าเนินตาม
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แผนการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือสื่อสารให้ผู้ร่วมงานได้ทราบและ
ปฏิบัติตามแผนดังกล่าว  ทั้งนี้พยาบาลเจ้าของไข้จะรู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติการพยาบาล 
ความมีอ านาจในการตัดสินใจวางแผนและให้การพยาบาลในขอบเขตท่ีพยาบาลพึงกระท าได้ และรับผิด 
ชอบต่อผลการปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่ความพึงพอใจในงานของพยาบาลอีกด้วย 
(ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน์, 2542, เรณู พุกบุญมี, จันทร์ทิพย์ วงค์วิวัฒน์, จุติพร แดงฉาย และสุปราณี 
เสนาดิสัย, 2544)    
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการน ารูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้มาใช้ พบว่า 
การมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้พยาบาลมีการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างครบขั้นตอนและ
ต่อเนื่องมากกว่าและมีความเป็นอิสระและความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลมากกว่า    ท าให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วย มีสัมพันธภาพที่ดี ผู้ป่วย
คุ้นเคย มีความอบอุ่นใจ เชื่อมั่นและไว้วางใจ มีความต่อเนื่องในการดูแล พยาบาลมีความรู้ในข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย ท าให้เกิดกระบวนการพยาบาล สามารถประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยได้
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ส าหรับพยาบาลมีความม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น   ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ประภาภรณ์ บุญสม, จินต์จุฑา รอดพาล และสมคิด ตรีราภี (2554) ศึกษาผลของการใช้
รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  พบว่า   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลังการใช้
รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้โดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ท าให้คะแนนเฉลี่ยที่เป็นสิ่งรบกวนทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจน้อยกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ p=.000  และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
ด้านร่างกายกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านอาการรบกวนด้านร่างกายน้อยลงกว่าก่อนการพัฒนา   ด้าน
จิตใจกลุม่ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสิ่งรบกวนด้านจิตใจน้อยกว่าก่อนการพัฒนา ด้านสังคมกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยที่เป็นภาระด้านสังคมน้อยกว่าก่อนการพัฒนา และด้านจิตวิญญาณกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยสิ่งรบกวนด้านจิตวิญญาณน้อยกว่าก่อนการพัฒนา   
    จากลักษณะรูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้และจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ   ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอส่วนใหญ่จะอยู่
ในวัยท างานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งต้องหยุดงานมารับการรักษาท าให้ขาด
รายได้มาจุนเจือครอบครัว ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ป่วยบางคนต้องสูญเสีย
ภาพลักษณ์จากการลุกลามของมะเร็งท าให้ขาดความมั่นใจที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ซึ่งรูปแบบการ
พยาบาลเจ้าของไขม้ีการมอบหมายให้พยาบาลท าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
โรงพยาบาลตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยจนกระทั้งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  เป็นการเอ้ืออ านวยให้พยาบาลได้
มีโอกาสดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง โดยพยาบาลเจ้าของไข้จะเป็นผู้ได้รับการ
มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยคนเดิมทุกครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน และเป็นผู้เขียนแผนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย โดยการรวบรวมข้อมูล 
วางแผนและด าเนินตามแผนการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือสื่อสารให้
ผู้ร่วมงานได้ทราบและปฏิบัติตามแผนดังกล่าว   ดังนั้นการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ที่มุ่งการ
ดูแลผู้ป่วยในองค์รวม ให้การพยาบาลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมีการใช้กระบวนการพยาบาลเป็น
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เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย โดยการรวบรวมข้อมูล วางแผนและด าเนินตามแผนการพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง   จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่ศีรษะ
และล าคอได้อย่างแท้จริง  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
พยาบาลเจ้าของไข้ 

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ 
ระยะที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ 
- สร้างสัมพันธภาพ 
- ประเมินสภาพผู้ป่วยตามระยะการเจ็บป่วย  
ระยะที่ 2 การให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอ 

- ให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลคือ 
ประเมินปัญหา วางแผนการพยาบาล 
ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลการพยาบาล
ตามระยะต่างๆ โดยให้การดูแลผสมผสาน
ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองตาม
แนวคิดของ WHO(2011) 

- การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลและปรับเปลี่ยน
แผนการพยาบาล 

- ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ 3 การจ าหน่ายผู้ป่วย 
- ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อน

จ าหน่าย 
- ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อ

กลับไปอยู่บ้าน 
- ให้ค าแนะน าสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยและญาติ 

   
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ 

- ด้านร่างกาย 
- ด้านจิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านจิตวิญญาณ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผล

ก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา    คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดคุณสมบัติคือ  พยาบาลวิชาชีพทีป่ฏิบัติงานหอผู้ป่วยตา หู 
คอ จมูก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอมากกว่า 1 ปี 
ไม่มีปัญหาด้านการสื่อสาร จ านวน 8 คน และผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอที่เข้ารับการรักษาหอผู้ป่วยตา 
หู คอ จมูก  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน  ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งศีรษะ
และล าคอ   รู้สึกตัวดี สามารถรับรู้วัน เวลา สถานที่ได้ตามปกติ สามารถสื่อสารได้ ไม่มีปัญหาการได้ยิน
และการมองเห็น ยินดีเข้าร่วมการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2564    
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการทดลอง ได้แก่   คู่มือพยาบาลเจ้าของไข้ส าหรับพยาบาล    
2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ศีรษะและล าคอ ที่

ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของของผู้ป่วย ของสุปรียา ดียิ่ง  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80  
 

การพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย 
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 018/63 วันที่รับรอง 13 สิงหาคม 2563 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. เตรียมการทดลอง 

1.1 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
-เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง ได้แก ่ รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ส าหรับพยาบาล

ประกอบด้วย แนวคิดระบบพยาบาลเจ้าของไข้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของพยาบาลเจ้าของไข้ การรายงานการรับส่งเวร การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาลก่อนและหลังบริการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล และ
การวางแผนจ าหน่ายผู้ใช้บริการก่อนออกจากหอผู้ป่วย   

-เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง ได้แก่   แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และล าคอ ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของของผู้ป่วย ของสุปรียา ดียิ่ง  ปรับข้อค าถามให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย จ านวน 8 ข้อ (ข้อที่ 1-8) ด้าน
จิตใจ จ านวน 12 ข้อ (ข้อที่ 9-20) ด้านสังคม จ านวน 9 ข้อ (ข้อที่ 21-29) และด้านจิตวิญญาณ จ านวน 6 ข้อ 
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(ข้อที่ 30-35) มีข้อค าถามทั้งหมด 35 ข้อ โดยให้ผู้ป่วยประมาณค่าคะแนนด้วยตนเองว่า ความรู้สึกของตนเอง
มีค่าเท่าใดในแต่ละข้อค าถาม ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นผลจากการรับรู้
ของแต่บุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆกัน ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มีคะแนนอยู่ในช่วง 0-10 
คะแนน ถ้าไม่มีเลยให้ 0 คะแนน  และถ้ามีอย่างเต็มที่ให้ 10 คะแนน ข้อความในแบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยข้อความทางด้านบวก 13 ข้อ ข้อความทางด้านลบ 22 ข้อ ข้อความทางด้านลบ ได้แก่ข้อ 1-7, 
9,15-21, 23-28, และ 32 ส าหรับการให้คะแนนข้อความในด้านลบจะกลับคะแนนก่อน เช่น ถ้าตอบ 3 จะได้ 
7 คะแนน แล้วจึงรวมคะแนนคุณภาพชีวิตทั้งหมด คะแนนทั้งชุดในแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย มีค่าตั้งแต่ 
0-350 คะแนน คะแนนรวมมาก หมายความว่า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง 

1.2 ประชุมชี้แจงผู้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง 
 2. ด าเนินการทดลอง 
    2.1 พบกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแนะน าตัวอธิบายถึงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย  ประเมิน
ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพก่อนการอบรม 
    2.2 จัดอบรมให้ความรู้คู่มือพยาบาลเจ้าของไข้ส าหรับพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพจ านวน 8 คน 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  

2.3 ประเมินความรู้ของพยาบาลวิชาชีพหลังการอบรม 
    2.4  ด าเนินการทดลองตามหลังเสร็จสิ้นการอบรม  โดยวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
ล าคอก่อนเริ่มน ารูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้มาดูแลผู้ป่วยดังนี้ 
  ระยะที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ ประเมินสภาพผู้ป่วยตามระยะการเจ็บป่วย เพ่ือวางแผนให้การ
พยาบาลอย่างครอบคลุม 
 ระยะที่ 2 การให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ ให้การพยาบาลตามกระบวนการ
พยาบาลคือ ประเมินปัญหา วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินผลการพยาบาลตามระยะ
ต่างๆ โดยให้การดูแลผสมผสานร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองตามแนวคิดของ WHO(2011) 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษา 2) ดูแลบรรเทาความเจ็บปวดและ
อาการทุกข์ทรมานต่างๆ 3) ให้การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 4) สนับสนุนให้ผู้ป่วยอยู่
อย่างเป็นสุขและใช้ชีวิตเป็นปกติเท่าที่เป็นไปได้ 5)ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ 6)ดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว 7)ให้การดูแลโดยผสาน Palliative care เข้ากับ
การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
 -การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลและปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาล 
 -ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะที่ 3 การจ าหน่ายผู้ป่วย 
  -ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนจ าหน่าย 
  -ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 
  -ให้ค าแนะน าสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยและญาติ 



 8 

 3. ประเมินผลการทดลอง  วัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอหลังสิ้นสุดรูปแบบการ
พยาบาลเจ้าของไข้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป    
1. ข้อมูลส่วนบุคคลน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ

ล าคอระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลองโดยใช้ค่าสถิติ Dependent t-test ก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
นิยามศัพท์ 

รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ หมายถึง ระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอที่มารับบริการ
ที่หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โดยพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบพยาบาล
เจ้าของไข ้ได้รับการมอบหมายงานจากหัวหน้าหอผู้ป่วยให้เป็นพยาบาลเจ้าของไข้ มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล าคอแต่รับใหม่จนกระทั่งจ าหน่าย  รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ  หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์แผนปัจจุบันว่า
เป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ   เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจส่วนบนและ
บริเวณคอ คือ มะเร็งของหู คอ จมูก บางต าแหน่งสามารถเห็นได้ยาก เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งช่องหู หรือ
กรณีของต่อมไทรอยด์ หรือต่อมน้ าลายที่โตผิดปกติก็สามารถที่จะมองเห็น 

 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุน้อยที่สุด คือ 25 ปี จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 50   อายุเฉลี่ย 37.33 ปี จ านวนปีที่ปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ 5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 จ านวนปีที่ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ 25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน
เฉลี่ย คือ 15.66 ปี 
    กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ ผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อย
ละ 36.67 อายุต่ าสุดน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 เป็นเพศชาย 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.67 เพศหญิง 13 คน คิดเป็นร้อยละ  43.33 สถานภาพสมรส 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 16คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองมาเป็นระดับประถมศึกษา  12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผู้ป่วยนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.67 ใช้สิทธิการรักษาเป็นประกันสุขภาพจ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และประกันสังคม 4 คน ร้อยละ 13.33 ระดับรายได้ส่วนใหญ่ น้อยกว่า 
10000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 โรคที่พบส่วนใหญ่เป็น CA Thyroid จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่มีโรคประจ าตัว 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ได้รับการรักษาในรูปแบบรังสี 
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ร่วมกับการผ่าตัด จ านวน 22 คน คิดเป็น 73.33 และส่วนใหญ่ผู้ดูแลจะเป็นสามี หรือภรรยาจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบร้อยละ 50 สูบบุหรี่ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการพัฒนา  
 

 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา t p-value 

 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

  ด้านร่างกาย 2.496 1.441 5.454 1.323 13.6102 .000 
ด้านจิตใจ 3.256 1.292 5.392 1.011 7.63635 .000 
ด้านสังคม 3.644 0.958 6.067 1.035 15.4827 .000 
ด้านจิตวิญญาณ 4.672 1.245 8.772 1.395 11.3747 .000 
คุณภาพชีวิต 14.068 3.731 25.685 4.077 13.0692 .000 

p<.05 
จากตารางพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท าให้    

คะแนนเฉลี่ยที่เป็นคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (x ̄  = 25.685, S.D. = 

4.077) มากกว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  = 14.068, S.D. = 3.731) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) และเมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า 

ด้านร่างกาย หลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านร่างกายดีขึ้น (x̄  = 

5.454, S.D. = 1.323) กว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  = 2.496, S.D. =1.441) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) 

ด้านจิตใจ หลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านจิตใจ(x̄  = 5.392, S.D. = 1.011) ดีขึ้น

กว่าก่อนการพัฒนา (x̄  = 3.256, S.D. = 1.292) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) 

ด้านสังคม หลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านสังคม (x ̄  = 6.067, S.D. 

= 1.035) ดีขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  = 3.644, S.D. = 0.958) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000) 

ด้านจิตวิญญาณ หลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านจิตวิญญาณ (x ̄  = 8.772, S.D. = 

1.395) ดีกว่าก่อนการพัฒนา (x ̄  =4.672, S.D. = 1.245) อย่างมีนัยส าคัญ (p=.000)    
    

วิจารณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะมะเร็งศีรษะและล าคอโดยรวม
หลังการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ อย่างมีอย่างมี
นัยส าคัญ(p=.000) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการการพยาบาลเจ้าไข้ท่ีผู้วิจัยน าแนวคิดรูปแบบพยาบาลเจ้าของ
ไข้ของ Marram, Barrett, &  Bevis (1979) มาบูรณาการร่วมกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(palliative care) ตามแนวคิดของ WHO (2011) ทีป่ระกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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อาการ การรักษา 2) การดูแลบรรเทาความเจ็บปวดและอาการทุกข์ทรมานต่างๆ  3) ให้การดูแลด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  4) สนับสนุนให้ผู้ป่วยอยู่อย่างเป็นสุขและใช้ชีวิตเป็นปกติเท่าที่เป็นไปได้ 5) ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ  6)ดูแลความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัว  และ7)ให้การดูแลโดยผสาน Palliative care เข้ากับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  มีผลท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอดีขึ้น ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ คือ มุ่ง
ที่จะให้ผู้ป่วยได้รับบริการสูงสุด โดยพจิารณาความต้องการของผู้ป่วยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-
cantered care) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล คือ การประเมินปัญหา การวางแผน
การพยาบาล การน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วย ตามแผนการที่วางไว้ ตลอดจน 
การสังเกตอาการ การสอน การใหค้ าปรึกษา และการช่วยเหลือในด้านต่างๆที่เหมาะสม รวมทั้ง
ประสานงานติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในทีมสุขภาพทุกคนตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วย (Coordination 
of patient care)  เพ่ือให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง (Continuity of patient care) จากการที่มีพยาบาลคน
เดียวรับผิดชอบในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตลอดตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย ท าให้เกิดการดูแล
ผู้ป่วยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive patients care) ที่มาจากการพิจารณาปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ (สุปรียา ดียิ่ง,2554) 
รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้เป็นการดูแลรายบุคคลที่มุ่งการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมีการมอบหมายงานใน
ลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ สนับสนุนให้พยาบาลสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยการจัดให้พยาบาลวิชาชีพ 1 คนเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ ท า
หน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยจนกระทั้งจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล เกิดสัมพันธภาพที่ดีได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วย  เป็นการเอ้ืออ านวยให้พยาบาลได้มีโอกาส
ดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง โดยพยาบาลเจ้าของไขจ้ะเป็นผู้ได้รับการมอบหมาย
ให้ดูแลผู้ป่วยคนเดิมทุกครั้งที่ขึ้นปฏิบัติงาน และเป็นผู้เขียนแผนการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย โดยการรวบรวมข้อมูล วางแผนและ
ด าเนินตามแผนการพยาบาล และประเมินผลการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ให้การดูแลที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ มีการให้ค าแนะน า 
ปรึกษา สอน และปฏิบัติด้วยตนเองทุกครั้งที่ข้ึนปฏิบัติงาน มีการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานได้ทราบและปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าว เนื่องจากนอกเวลาปฏิบัติงานของพยาบาลเจ้าของไข้จะมีพยาบาลคนอ่ืนๆที่อยู่เวรต่อ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยตามแผนการพยาบาลที่พยาบาลเจ้าของไข้เขียนไว้ กรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการ
เปลี่ยนแปลงพยาบาลคนอ่ืนๆที่ดูแลต้องรายงานให้พยาบาลเจ้าของไข้ทราบเพ่ือปรับแผนการดูแล โดย
อาจปรึกษากับสหวิชาชีพ   ทั้งนี้พยาบาลเจ้าของไข้จะรู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติการพยาบาล 
ความมีอ านาจในการตัดสินใจวางแผนและให้การพยาบาลในขอบเขตท่ีพยาบาลพึงกระท าได้ และรับผิด 
ชอบต่อผลการปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิ (เรณู พุกบุญมี และคณะ, 2544, ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน์, 2542) ซ่ึง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผสานการดูแลแบประคับประคอง (Palliative care) ตามแนวคิดของ WHO (2011) โดย
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษา และให้ดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ  บรรเทาความเจบ็ปวดและอาการทุกข์ทรมานอย่าง
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เหมาะสม เป็นที่ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพ่ิมคุณภาพชีวิตสนับ 
สนุนให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขและใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุด  

 นอกจากนี้ระบบการพยาบาลเจ้าของไข้เป็นระบบมอบหมายงานที่มีเป้าหมายให้พยาบาลดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่ายออกจากหอผู้ป่วย ทั้งนี้เพ่ือให้พยาบาลมีเวลาให้กับผู้ป่วยที่
รับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกไว้วางใจมั่นใจในประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และเกิด
ความพึงพอใจในขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากพยาบาลสามารถประเมินปัญหา/ความต้องการ
ของผู้ป่วยได้อย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น (จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ และสุปราณี เสนาดิสัย, 2554)   สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Marram, Barrett, &  Bevis (1979) ได้ศึกษาการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาล
หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่ได้รับจาก
การใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ การมอบหมายระบบทีมและระบบการมอบหมายงานตามหน้าที่โดย พบว่าผู้
บริการที่ได้รับการดูแลจากพยาบาลในฐานะที่ผู้รับบริการเป็นบุคคลหนึ่ง คือการพยาบาลจัดขึ้นเฉพาะราย 
ผู้รับบริการมีความรู้สึกว่าพยาบาลมีความเข้าใจในตัวผู้รับบริการดีและพอใจที่จะให้การดูแล และยังมี
ความเห็นด้วยว่าพยาบาลพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลทันที และได้น าเอาการรักษาพยาบาลไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจที่จะไต่ถามความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ ที่เห็นได้ชัดอีกข้อหนึ่งคือ
พยาบาลในระบบพยาบาลเจ้าของไข้ใช้เวลาอยู่กับผู้รับบริการสูงกว่าวิธีการมอบหมายงานแบบอ่ืนๆ 
ผู้รับบริการได้รับความสนใจจากพยาบาลสูง หมายถึง พยาบาลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดย
พยายามให้การพยาบาลเกิดผลดีมากที่สุด ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ระบบพยาบาลเจ้าของไข้และการ
มอบหมายแบบรายผู้รับบริการนั้น พบว่าผู้รับบริการมีความรู้สึกเช่นนี้สูงกว่าใช้การมอบหมายงานระบบทีม
และระบบการมอบหมายงานตามหน้าที่ อีกข้อหนึ่งที่ส าคัญคือ ผู้รับบริการในระบบพยาบาลเจ้าของไข้มีความ
พึงพอใจต่อการบริการพยาบาลสูงสุด ถึงร้อยละ 65 และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการก่อน
และหลังการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของใช้พบว่าหลังการใช้ระบบนี้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดถึงร้อยละ 
65 ซึ่งก่อนการใช้มีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น และสุปรียา ดียิ่ง (2554) ทีใ่ช้รูปแบบการ
มอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ตามแนวคิดของ Marram และคณะ (1979)  ผสมผสานร่วมกับการ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ตามแนวคิดของ WHO (2011) ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยรวมหลังการใช้รูปแบบการพยาบาล
เจ้าของไขสู้งกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p=.000 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ หลังการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ต่างก็สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 เช่นกัน   

 
สรุป 
 ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยท างาน เมื่อรับรู้ว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งจะมีความ
อ่อนไหวทางด้านจิตใจเกิดความวิตกกังวลไปต่างๆนาๆ เนื่องจากไมรู่้ว่าตัวเองจะจากโลกนี้ไปในวันใด 
นอกเหนือการดูแลทางด้านร่างกายแล้วผู้ให้การดูแลยังต้องตระหนักถึงความต้องการในส่วนลึกของจิตใจว่า
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เขาปรารถนาสิ่งใด ซึ่งการจะเข้าถึงในเรื่องดังกล่าวต้องอาศัยสัมพันธภาพความคุ้นเคยความเอ้ืออาทรที่มีต่อ
กัน รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้จะให้การดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่าย ผู้ป่วยและพยาบาลต่างมี
ความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน การได้สัมผัสพูดคุยอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความไว้วางใจอย่างถาวร ท าให้กล้าที่
จะแสดงความรู้สึกในส่วนลึกออกมา ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าด้านจิตใจเกิดความหวังก าลังใจอันจะน าไปสู่การ
รับมือให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันอยู่ร่วมกับความเจ็บป่วยได้อย่างปกติสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพยาบาลเจ้าของไข้เป็นรูปแบบการดูแลที่แสดงถึงความเอ้ืออาทรที่มีต่อเพ่ือนมนุษย์ ผู้ที่จะให้
การดูแลต้องมีจิตใจที่พร้อมส าหรับการให้ บางครั้งต้องอุทิศเวลาในความเป็นส่วนตัว การพัฒนาควรเริ่มจาก
ความสมัครใจอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนเกิดความกระตือรือร้นเรียนรู้ในความแตกต่างของปัจเจกชน รูปแบบการ
ดูแลจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละคน สามารถสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกัน 
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