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วตัถปุระสงค ์ : เพื�อศึกษาประสบการณก์ารฝึกปฏบิตัริายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ ของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ
วสัดแุละวธิกีาร : การวจิยันี�เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ กลุม่ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที�
� ปีการศึกษา ���� จาํนวน �� คน รวบรวมขอ้มลูโดยมอบหมายใหน้กัเรยีนพยาบาลเขยีนบอกเลา่ประสบการณใ์นการฝึก
ปฏบิตักิารพยาบาล วชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ วเิคราะหข์อ้มลูโดยวเิคราะหเ์นื�อหา
ผลการวจิยั : นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มปีระสบการณก์ารฝึกปฏบิตัริายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ แบ่งออก
เป็นแก่นเนื�อหาหลกั (major themers) 3 ประการ ไดแ้ก่  �) งานมอบหมาย มปีรมิาณงานเหมาะสมกบัเวลา และงานที�ไดร้บั
มองหมายสอดคลอ้งกบัลกัษณะวชิาฝึกปฏบิตักิารพยาบาล  �) ความรูห้ลากหลาย ไดเ้รยีนรูก้ารเชื�อมโยงทฤษฎกีารสูงอาย ุการฝึก
ทกัษะการประเมนิสขุภาพของผูสู้งอายดุว้ยแบบประเมนิสขุภาพผูสู้งอายแุบบสมบรูณ ์การเชื�อมโยงปญัหาดา้นสขุภาพของผูสู้งอายุ
กบัพยาธสิภาพและการพยาบาล  �) การรบัรูค้วามเป็นผูสู้งอายุ รบัรูว้่าผูสู้งอายุมคีุณค่า ตอ้งการความเขา้ใจและความเอาใจใส่
สรปุ : ผลการวจิยัที�ไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ เพื�อใชใ้นการจดั
ประสบการณก์ารฝึกปฏบิตัวิชิาการพยาบาลผูสู้งอายุที�เหมาะสม
คาํสาํคญั : ประสบการณ์ปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ

(Original Articles)

Experiences in Gerontological Nursing Practicum of the Third year Air Force
Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College

Thanradee  Prabripoo M.N.S. (Adult nursing), Junyaporn  Mongkol (Gerontological nursing)

Royal Thai Air Force Nursing College

tom_1914@hotmail.com

Objective : The objective of the study aimed to study the experiences in Gerontological Nursing Practicum
of Air Force Student Nurses.
Materials and method : This study was qualitative research.  Participants were 54 third year Air Force
Student Nurses, academic year 2017.  Data were collected by assigning the students to write about their
experiences in Gerontological Nursing Practicum.  Data were analyzed by content analysis.
Results : Finding revealed three major themes  1) Assignment: proper time to be trained and congruence
to the course syllabus in nursing practice;  2) Variety knowledge: learning how to apply aging theory,
comprehensive geriatric assessment, and how to link aging theory, pathophysiology, health problems, and
nursing care; and  3) Perceive of elderly status: value of the elderly and the needs to understand and caring
mind.
Conclusion : This finding can be used as baseline data to enhance the nursing knowledge for nursing
students.
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การดูแลผูป่้วยผูสู้งอายุที�มปีญัหาสุขภาพดา้นร่างกาย จติใจ
และจิตวิญญาณในภาวะเฉียบพลนั วิกฤต และเรื� อร ัง
ครอบคลมุระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน โดยมกีารจดัการ
เรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ ไดจ้ดัใหม้ี
การฝึกปฏิบตักิารพยาบาลผูสู้งอายุในหลายแหล่งฝึก ไดแ้ก่
การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายทุี�เจบ็ป่วยบนหอผูป่้วย การ
ดูแลผูสู้งอายใุนชมุชนโดยจดัใหน้กัเรยีนพยาบาลออกเยี�ยมบา้น
ผูสู้งอายกุบัหน่วยบรกิารปฐมภมูขิองโรงพยาบาลภมูพิลอดลุย-
เดช การดูแลผูสู้งอายุ ณ ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูสู้งอายุจงัหวดัปทมุธานี และการจดักิจกรรมร่วมกบัชมรม
ผูสู้งอายุของวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ(7) ซึ�งการจดัการ
เรยีนการสอนในภาคปฏบิตัทิี�ผ่านมายงัไม่มกีารศึกษาถงึผลที�
ไดจ้ากการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาล
ผูสู้งอายุ ผูว้จิยัจงึสนใจที�จะศึกษาประสบการณข์องนกัเรยีน
พยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � ที�มต่ีอการฝึกปฏบิตัริายวชิา
ปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอาย ุเพื�อนาํมาเป็นขอ้มลูพื�นฐานในการ
วางแผนในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตัิการ
พยาบาลผูสู้งอายุใหม้ปีระสทิธภิาพ และผลติบณัฑติพยาบาล
วชิาชีพที�สามารถใหก้ารดูแลและใหก้ารพยาบาลผูสู้งอายุได ้
อย่างมคีณุภาพต่อไป

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
เพื�อศึกษาประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิวชิาปฏิบตัิ

การพยาบาลผูสู้งอายขุองนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที�
� วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

คาํถามการวิจยั
นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � มปีระสบ-

การณต่์อการฝึกปฏบิตัวิชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายอุย่างไร

ระเบียบวธิีวิจยั
การวจิยันี�ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ (Quali-

tative research)

ประชากร
ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาคร ั�งนี�  ไดแ้ก่ นกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศ ช ั�นปีที� � ที�กาํลงัศึกษาวชิาปฏบิตักิาร

พยาบาลผูสู้งอายุ ในภาคเรยีนที� � ปีการศึกษา ���� จาํนวน
�� คน

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัคร ั�งนี�ไดแ้ก่  �) รายงานการ

ฝึกปฏิบตัิการพยาบาลรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลผูสู้งอายุ
�) บนัทกึประสบการณใ์นการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลวชิาปฏบิตัิ
การพยาบาลผูสู้งอายุ โดยให ้นพอ. เขยีนเลา่ประสบการณใ์น
การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ

การพทิกัษส์ทิธิ�กลุ่มตวัอย่าง
ผูว้จิยัดาํเนนิการพทิกัษส์ทิธิ�กลุม่ตวัอย่าง โดยการ

ชี�แจงวธิแีละข ั�นตอนการวจิยักบักลุม่ตวัอย่าง ระบวุา่ขอ้มลูที�ได ้
จะถกูเกบ็เป็นความลบั ไม่สามารถระบถุงึตวับคุคลได ้และจะ
นาํเสนอเป็นภาพรวมเท่านั�น นอกจากนี�การเขา้ร่วมวจิยัขึ�นอยู่
กบัความสมคัรใจสามารถถอนตวัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มผีล
กระทบใด ๆ  กบัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลของวชิา
แต่อย่างใด ภายหลงัชี�แจงใหน้กัเรยีนพยาบาลเซน็ยนิยอมเขา้
ร่วมวจิยั (Informed consent)

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัในคร ั�งนี� ดาํเนนิการรวบ

รวมขอ้มลูโดยวธิกีารมอบหมายใหน้กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
เขยีนบนัทกึประสบการณใ์นการจดัการเรยีนการสอนและเขยีน
บอกเลา่ความรูส้กึในการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลวชิาปฏบิตักิาร
พยาบาลผูสู้งอายุ

การวเิคราะหข์อ้มลู
วิเคราะห์ข อ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เนื� อหา

(Content analysis) โดยผูว้จิยันาํบนัทกึมาอ่านทาํความเขา้ใจ
ท ั�งหมดก่อน ซึ�งจะอ่านซํ �าไปมาจนเขา้ใจแลว้นาํมาพฒันาเป็น
แนวคดิที�พบจากขอ้มลู (emerging themes) จากนั�นนาํมา
รวบรวมเป็นกลุม่เดยีวกนั และพฒันาเป็นแนวคดิหลกั

ผลการวจิยั
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ช ั�นปีที� � มปีระสบการณต่์อการฝึกปฏบิตัริายวชิาปฏบิตักิาร



Vol. 64  No. 3  September - December  2018Royal Thai Air Force Medical Gazette20

พยาบาลผูสู้งอายุ แบง่ออกเป็นเนื�อหาหลกั (major themers)
� ประการ ไดแ้ก่  �) งานมอบหมาย  �) ความรูห้ลากหลาย
�) การรบัรูค้วามเป็นผูสู้งอายุ โดยมรีายละเอียดของแต่ละ
เนื�อหาหลกั ดงันี�
งานมอบหมาย

ในการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลรายวิชาปฏิบตัิการ
พยาบาลผูสู้งอายุ นกัเรียนพยาบาลมีการเขียนถงึการมอบ
หมายในดา้นปรมิาณงานที�ไดร้บัมอบหมายโดยกลา่วถงึปรมิาณ
งานมคีวามเหมาะสมกบัเวลาและลกัษณะรายวชิาที�ฝึกปฏบิตัิ
การพยาบาล ดงันี�

“ปรมิาณงานมคีวามเหมาะสมกบัเวลา ไม่หนกัจน
เกนิไป”

“ปริมาณงานเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป
เหมาะสมกบัความสามารถและเวลา”

“งานที�ไดร้บัมอบหมายเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ทาํใหดู้แลครอบคลมุเป็นองคร์วม”

“งานมคีวามเหมาะสม ตรงประเด็นที�จะใหศึ้กษา
เกี�ยวกบัการประเมนิ และทฤษฎผูีสู้งอายุ”

“งานเหมาะสม ไดเ้หน็การใชช้วีติและปญัหาจรงิของ
ผูสู้งอายุ งานที�ไดร้บัมอบหมายเหมาะสมกบัเนื�อหาวชิา”

“ปริมาณพอเหมาะ ไดเ้รียนรูต้ามสภาพจริงของ
ผูสู้งอายุ”

“ปรมิาณงานกาํลงัด ีไมม่ากเกนิไป ทาํใหเ้หน็ปญัหา
ในชมุชนที�แทจ้รงิ”

“ปรมิาณงานพอด ี ไม่หนกั ทาํใหไ้ดป้ระสบการณ์
การดูแลผูสู้งอายุ”

“งานที�ไดร้บัมอบหมายมปีริมาณพอด ี และครอบ
คลมุขอ้มลูที�ตอ้งไดจ้ากการเยี�ยมบา้น”

ท ั�งนี� นกัเรยีนพยาบาลยงัมกีารกลา่วถงึความเหมาะ
สมของงานมอบหมายกบัลกัษณะการฝึกปฏบิตัช่ิวยใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ ั�งการฝึกวางแผนการพยาบาล การศึกษาผูป่้วยรายกรณี
การศึกษาเคสเยี�ยมบา้นร่วมกบัหน่วยบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช การจดักิจกรรมร่วมกบัชมรม
ผูสู้งอายุ ดงันี�

“งานต่าง ๆ ที�ไดร้บัมอบหมาย ทาํใหช่้วยมองเหน็
ปญัหาในผูสู้งอายุชดัเจนมากขึ�น”

“การเขยีนใบงานการวางแผนใหก้ารพยาบาล ดูแล
ผูป่้วยสูงอายุที�ตนไดร้บัมอบหมายมคีวามเหมาะสม”

“การเยี�ยมบา้นเหมาะสม ไดฝึ้กใหค้าํแนะนาํแก่
ผูป่้วยในชมุชนตามสภาพความเป็นจรงิ”

“มคีวามเหมาะสม ท ั�งการทาํ Care plan และ Case
study”

“Care plan และ content ช่วยใหเ้ขา้ใจพยาธสิภาพ
และการใชท้ฤษฎ”ี

“เยี�ยมบา้นกบัหน่วย PCU ทาํใหเ้รยีนรูต้รงจดุ”
“การจดักจิกรรมใหผู้สู้งอายเุพื�อสง่เสรมิสขุภาพ เป็น

กจิกรรมที�มปีระโยชนท์ ั�ง นพอ. และผูสู้งอายุ”
ความรูห้ลากหลาย
             ความรูห้ลากหลายที�นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ
ไดร้บัจากการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ความรู ้
เกี�ยวกบัการเชื�อมโยงทฤษฎกีบัความเสื�อมของผูสู้งอาย ุการฝึก
ทกัษะการประเมนิสขุภาพของผูสู้งอายดุว้ยแบบประเมนิสขุภาพ
ผูสู้งอายุแบบสมบูรณ์ การเชื�อมโยงปญัหาดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายกุบัพยาธสิภาพและการพยาบาลผูสู้งอายุ ดงัขอ้ความ
จากนกัเรยีนพยาบาล เช่น
การเชื�อมโยงทฤษฎกีบัความเสื�อมของผูสู้งอายุ

“อาทติยแ์รกยงัไม่ค่อยเขา้ใจการเชื�อมโยงทฤษฎี
กบัความเสื�อมของผูสู้งอาย ุแต่เมื�อทาํ care plan บอ่ย ๆ  และ
กลบัมาคดิทบทวน ทาํใหเ้ขา้ใจมากขึ�น มองทฤษฎกีารเปลี�ยน
แปลงของผูสู้งอายไุดม้ากขึ�น ไดท้าํกจิกรรมใหผู้สู้งอาย ุผูสู้งอายุ
ยิ�ม มคีวามสุข ก็ดใีจมาก ๆ ทาํใหม้อบความสุขความรูใ้ห ้
ผูสู้งอายุ”

“ไดเ้ชื�อมโยงทฤษฎคีวามสูงอายุกบัอาการเจบ็ป่วย
หรือสิ�งที�พบในผูป่้วยนอกตาํรา ไดม้ีความรู เ้กี�ยวกบัโรค
Dementia, Parkinson โรคเรื�อรงัในผูสู้งอายุอย่างละเอยีด
และเหน็ภาพตาม”
การฝึกทกัษะการประเมนิสขุภาพของผูสู้งอายดุว้ยแบบประเมนิ
สขุภาพผูสู้งอายแุบบสมบูรณ์

“ไดร้บัประสบการณ์จริง และไดใ้ชแ้บบประเมิน
ผูสู้งอายุตามความมุ่งหมายของรายวชิา รวมท ั�งมคีวามเขา้ใจ
ในทฤษฎผูีสู้งอายุมากขึ�น ถอืว่าการดาํเนินการเรยีนการสอน
ลกัษณะนี�มปีระสทิธภิาพในเรื�ององคค์วามรู”้

“การใชแ้บบประเมนิผูสู้งอายอุย่างสมบรูณแ์บบ การ
เปรยีบเทยีบทฤษฎขีองผูสู้งอายุกบัผูป่้วย/ผูสู้งอายุจรงิ ๆ”

“ได ร้ ับความรู ้เกี� ยวก ับการใชแ้บบประเมินใน
ผูสู้งอายุ และการใหค้าํแนะนาํที�แตกต่างกนัออกไปจากวอรด์
ผูใ้หญ่”
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การเชื�อมโยงปญัหาดา้นสขุภาพของผูสู้งอายกุบัพยาธิสภาพ
และการพยาบาลผูสู้งอายุ

“ไดร้บัความรูใ้นเรื�องการดูแลผูป่้วยที�กระดูกหกั
การ on skin tractions รวมถงึการพยาบาลผูสู้งอายุ การนาํ
แบบประเมนิมาใช ้การประยุกตใ์ชท้ฤษฎต่ีาง ๆ

“ไดร้บัประสบการณม์ากท ั�งบนวอรด์ การไปเยี�ยม
บา้น การจดักจิกรรมผูสู้งอายกุบัชมรมผูสู้งอาย ุวพอ.พอ. และ
การไปฝึกที�ศูนยผู์สู้งอายุ เป็นประสบการณท์ี�ต่างกนั แมเ้ป็น
ผูสู้งอายุเหมอืนกนั ทาํใหม้องปญัหาไดก้วา้งขวาง”
            “ไดร้บัความรูใ้นการพยาบาลและการดูแลผูสู้งอายุ
ในหลากหลายสถานที� หลากหลายบทบาท ทาํใหเ้หน็ภาพรวม
ว่าผูสู้งอายุในแต่ละที�มคีวามเป็นอยู่ มสีุขภาพต่างกนัอย่างไร
มีการดูแลตนเองหรือจากญาติ ลูกหลานอย่างไร ไดร้ ับ
ประสบการณใ์นการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ การพดู การพบปะ
การสรา้งสมัพนัธภาพ อีกท ั�งยงัไดร้บัความรูใ้นการใชแ้บบ
ประเมนิ การเชื�อมโยงทฤษฎผูีสู้งอายุ ทาํใหม้องเหน็ภาพมาก
ขึ�นกว่าที�เรยีนในหอ้ง”

การรบัรูค้วามเป็นผูสู้งอายุ
การรบัรู ต่้อการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลผู สู้งอายุ

ของนกัเรยีนพยาบาลมกีารรบัรูท้ี�ดต่ีอผูสู้งอายทุี�ไดพ้บเจอหรอื
ไดดู้แล รบัรู ว้่าผู สู้งอายุเป็นวยัที�มีความตอ้งการการดูแล
ท ั�งดา้นร่างกายและจติใจ เป็นวยัที�มคีวามเปราะบาง มคีุณค่า
ดงัขอ้ความจากนกัเรยีนพยาบาล เช่น

“รูส้ึกว่าผู สู้งอายุเป็นวยัที�ตอ้งมีการดูแลใหค้รบ
ถว้นท ั�งร่างกายและจติใจ การพยาบาล การเขา้ถงึผูดู้แลหลกั
และผูดู้แลรองของผูสู้งอาย ุตอ้งมองไปถงึสภาพแวดลอ้มที�บา้น
และใหค้าํแนะนาํตามสภาพแวดลอ้มที�ผูสู้งอายุอาศยัอยู่”

“ผูสู้งอายุเป็นวยัที�มอีารมณอ่์อนไหว มกีารเปลี�ยน
แปลงทางร่างกาย จิตสงัคม การพยาบาลไม่ใช่แค่การฟื� นฟู
สภาพร่างกายเท่านั�น แต่ยงัตอ้งคน้หาความผดิปกตอิย่างรอบ
ดา้น ดว้ยการประเมนิอย่างสมบูรณ์แบบเพื�อใหผู้สู้งอายุมี
คุณภาพชวีติในบ ั�นปลายที�ด”ี

“รูส้กึดเีวลาไดเ้หน็รอยยิ�มผูสู้งอายุ โดยเฉพาะใน
ศูนย ์คอืตอนแรกใจคดิว่าไม่เอาผูสู้งอายุ ไม่ค่อยชอบ แต่พอ
เหน็หลาย ๆ อย่างท ั�งจากวอรด์ ชมุชน ศูนยฯ์ แลว้รูส้กึถงึ
คุณค่าของผูสู้งอายุ ชอบมากขึ�น เป็นใจยอมรบัจากตอนแรก

ที�คดิว่ามนัตอ้งยากมาก ๆ  และ anti เปลี�ยนเป็นการพยายาม
ปรบัตวัแทน”

การเขา้ถงึผูสู้งอาย ุและการพยาบาลผูสู้งอายมุคีวาม
ละเอียดอ่อน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจและเขา้ถึงผูสู้งอายุ
นกัเรียนพยาบาลมคีวามรูส้กึดีที�ไดใ้หก้ารพยาบาลผูสู้งอายุ
และสามารถนาํความรูท้ี�ไดไ้ปใชก้บัญาตหิรอืบคุคลในครอบครวั
ที�เป็นผูสู้งอายุได ้ดงัขอ้ความจากนกัเรยีนพยาบาล เช่น

“เป็นบคุคลที�เราควรตอ้งใส่ใจเป็นพเิศษ ถา้เขา้ถงึ
จติใจไดจ้ะรบัรูไ้ดถ้งึความน่ารกัและใจด ี การแสดงออกของ
แต่ละคนไม่เหมอืนกนั ตอ้งรูจ้กัการเขา้หา”

“ทาํใหม้องเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่หรือผูสู้งอายุ
เราจะตอ้งเนน้ดูแลแต่ละบคุคลเป็นสิ�งสาํคญั ท ั�งเรื�องร่างกาย
และจติใจ ไม่ใช่ว่าเราจะใชก้ารดูแลไดเ้หมอืนกนัทกุคน ผูสู้ง
อายุมีการเสื�อมมาก ดงันั�นการที�เราจะดูแลก็ตอ้งใชค้วาม
อ่อนโยน”

“การพยาบาลผูสู้งอายุตอ้งมคีวามเขา้ใจและเขา้ถงึ
ความเป็นผูสู้งอายุโดยแทจ้ริงและตอ้งเนน้ในเรื�องของจติใจ
อีกดว้ย พยาบาลจึงตอ้งมีความเขา้ใจและเขา้ถึงผูสู้งอายุ
ใหม้าก”

“การพยาบาลผูสู้งอายุ เป็นวิชาที�ตอ้งใชค้วามรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวยัผูสู้งอายุที�แตกต่างกนัไปจากวยัผูใ้หญ่
เป็นวิชาที�มีความสาํคญัมาก นอกจากประยุกตใ์นรายวิชา
การพยาบาลแลว้ ยงัสามารถนาํไปใชก้บับคุคลในบา้นไดด้ว้ย”

“มทีศันคตทิี�ดต่ีอการพยาบาลผูสู้งอายุ รูส้กึวา่ผูสู้ง
อายุหลาย ๆ ท่าน หากไดร้บัการดูแลหรอืการพยาบาลที�ด ีจะ
ทาํใหผู้สู้งอายมุสีขุภาพและคณุภาพชวีติที�ด ีถา้มโีอกาสกอ็ยาก
เป็นส่วนหนึ�งที�ดูแลผูสู้งอายุ”

“พยาบาลผูสู้งอายุ เป็นคนที�มคีวามอดทน ตอ้งเอา
ใจใส่ผูป่้วย และตอ้งเขา้ใจผูสู้งอายุเนื�องจากผูสู้งอายุบางราย
อาจมกีารหลงลมื”

“เป็นศาสตรท์ี�ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ เหมอืนเดก็ที�ตอ้ง
ผ่านวยัผูใ้หญ่มคีวามคิดของตนเอง การพยาบาลตอ้งมกีาร
ปรบัเปลี�ยนตามสภาพผูสู้งอายุเสมอ”

การอภปิรายผล
จากผลการวิจยัพบว่า งานมอบหมายในการฝึก

ปฏบิตักิารพยาบาลวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ นกัเรยีน
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สภาพการณ์จรงิใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
และประสทิธผิล(5)

การรบัรูค้วามเป็นผูสู้งอายุของนกัเรียนพยาบาล
จะเป็นการรบัรูท้ี�ดทีี�ไดพ้บเจอหรอืไดดู้แลผูสู้งอาย ุโดยนกัเรยีน
พยาบาลรบัรู ว้่าผู สู้งอายุเป็นวยัที�ตอ้งการการดูแลท ั�งดา้น
ร่างกายและจติใจ เป็นวยัที�มคีวามเปราะบาง มคีุณค่า ในสว่น
ของการพยาบาลผูสู้งอายแุละการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุ
มคีวามเหน็วา่การพยาบาลผูสู้งอายมุคีวามละเอยีดอ่อน ตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจและเขา้ถงึผูสู้งอายุ อกีท ั�งนกัเรยีนพยาบาล
ยงัมคีวามรูส้กึดีที�ไดใ้หก้ารพยาบาลผูสู้งอายุและสามารถนาํ
ความรูท้ี�ไดไ้ปใชก้บัญาตหิรอืบคุคลในครอบครวัที�เป็นผูสู้งอายุ
ได ้การที�นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศมกีารรบัรูท้ี�ดต่ีอความ
เป็นผูสู้งอายุ อาจเนื�องมาจากวฒันธรรมของสงัคมไทยที�ส่ง
เสริมการใหค้วามเคารพต่อผูสู้งอายุ และใหค้วามสาํคญักบั
ความกตญั�ูต่อผูม้ีพระคุณสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณค่า
ผูสู้งอายุภาพสะทอ้นมมุมองจากคนสองวยัพบวา่ถา้เดก็อยู่ใน
บรบิทหรอืสภาพแวดลอ้มที�ดกีบัผูสู้งอายกุจ็ะมแีนวโนม้ทศันคติ
ในทางบวกต่อผูสู้งอายุ(12) และส่วนหนึ�งน่าจะมาจากอาจารย์
นเิทศไดม้กีารปลูกฝงัคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่นกัเรยีนพยาบาล
ขณะขึ�นฝึกปฏบิตักิารพยาบาลอยู่อย่างสม ํ �าเสมอ การที�นกัเรยีน
พยาบาลการรบัรูห้รอืมมุมองที�ดต่ีอผูสู้งอายุ จงึทาํใหน้กัเรยีน
มกีารปฏบิตักิารพยาบาลที�ดต่ีอผูสู้งอายุ ซึ�งการเรยีนการสอน
เพื�อการดูแลผูสู้งอายุอย่างมคีุณภาพควรประกอบดว้ยการ
ปลูกฝงัใหม้เีจตคตทิี�ถกูตอ้งต่อผูสู้งอาย ุทศันคตทิี�ถกูตอ้งเป็น
องคป์ระกอบแรกที�มคีวามสาํคญัที�สุดที�จะตอ้งชี�ใหน้กัศึกษา
พยาบาลหรอืผูดู้แลผูสู้งอายตุระหนกัวา่ตวัตนของเขามเีจตคติ
อย่างไรต่อผูสู้งอายุ (Attitude) ซึ�งทศันคต ิหมายถงึ ความ
รูส้กึนกึคดิของบคุคลที�มต่ีอผูสู้งอายุ เป็นความคดิ ความรูส้กึ
อารมณท์ี�มต่ีอผูสู้งอาย ุทศันคตอิาจมไีดท้ ั�งทางบวกและทางลบ
ฉะนั�นหากภาพที�คิดภาพที�มองผูสู้งอายุเป็นลบหรือทศันคติ
ต่อผูสู้งอายุเป็นลบจะเกิดอคติและส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิดูแลผูสู้งอายุเป็นไปในทางลบ(10) สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาก่อนหนา้(13) ซึ�งไดศึ้กษาเกี�ยวกบัทศันคตดิของนกัศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชธานี ที�พบว่านกัศึกษา
มทีศันคตทิี�ดต่ีอผูสู้งอายุ มมีมุมองว่าผูสู้งอายุยงัคงมคีุณค่า
มคีวามรูค้วามสามารถในแต่ละดา้น เป็นเหมอืนคลงัความรู ้
ภูมปิญัญาในการถ่ายทอดประสบการณ ์ตามความเชี�ยวชาญ

ของผูสู้งอายุในแต่ละดา้น ซึ�งก่อใหเ้กิดความภาคภูมใิจแก่
ผูสู้งอายุว่ายงัคงเป็นผูสู้งอายุที�มศีกัยภาพ

ขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการวจิยั
จากผลการวจิยั ควรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนพยาบาล

ไดฝึ้กปฏบิตักิารพยาบาลผูสู้งอายุในแหลง่ฝึกที�มคีวามหลาก
หลายเช่นนี� ต่อไป เพื�อใหส้ามารถเชื�อมโยงทฤษฎสู่ีการปฏบิตัิ
การพยาบาลไดช้ดัเจนมากขึ�น

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร ั�งต่อไป
                   ควรมกีารศึกษาถงึการประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอนรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลผูสู้งอายุจากหลาย ๆ
มมุมอง เช่น อาจารยน์เิทศ พยาบาลพี�เลี�ยงบนแหลง่ฝึก เป็นตน้
เพื�อนาํมาเปรยีบเทยีบกบัประสบการณท์ี�นกัเรยีนพยาบาลไดร้บั
จากการเรยีนการฝึกปฏบิตัิ
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