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Health Promotion of Early Adulthood Development: Nurses’ Important Role
Kesorn Kasemsuk RN., MS. (Counseling Psychology), Usanee Boonbunjob RN; M.N.S.
Royal Thai Air Force Nursing College

Early adulthood is from 18-35 years old; wherein the body is full of strength and intelligence,
emotional and social developments are completely relative. It is also the stage where they start to have a
career and family. There are many new changes in their lives that sometimes a conflict in their roles results
in health problems. Nurses should have a knowledge and understanding about health promotion of early
adulthood as well. This will allow a comprehensive and effective nursing care.
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การส่งเสริมพัฒนาการวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น: บทบาทของพยาบาล
เกษร เกษมสุข วท.ม., RN*, อุษณีย์ บุญบรรจบ พย.ม., RN**
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผูใ้ หญ่ตอนต้น มีอายุระหว่าง - ปี เป็ นช่วงทีมีร่างกายมีความแข็งแรงเต็มที สติปญั ญา อารมณ์ และสังคม
มีพฒั นาการทีค่อนข้างสมบูรณ์ มีอาชีพ มีรายได้ เริมสร้างครอบครัว มีการปรับเปลียนบทบาทใหม่มากมาย บางครังประสบ
ปัญหาขัดแย้งในบทบาททีตนเองทําอยู่ ส่งผลให้มปี ญั หาสุขภาพ พยาบาลจึงควรมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นเป็ นอย่างดี ซึงจะช่วยให้สามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การส่งเสริม, พัฒนาการวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น, บทบาทพยาบาล

แนวคิด
การพยาบาลเป็ นการให้การดู แลผู ้ร ับ บริ การที
ครอบคลุมทังร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยมี
ความเชื อว่ าบุ คคลเป็ นระบบเปิ ดที เกี ยวข้องสัมพันธ์ก ับ
สิงแวดล้อมภายนอก สามารถเปลียนแปลงได้ทงด้
ั านร่างกาย
สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนมีความตระหนัก
ในตนเองทีจะพัฒนาให้เกิดความสมดุลในตนเอง การพยาบาล
จึงมีเป้ าหมายให้บุคคลดํารงอยู่ในภาวะสมดุล มีวฒ
ุ ภิ าวะตาม
ขันพัฒนาการในทุกวัย มีการดํารงสภาวะสุขภาพทีดีได้อย่าง
สมําเสมอ เพือให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการทําหน้าทีต่างของ
ชีวติ (1) ทังนีพยาบาลมีบทบาททีสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคลให้ดํารงอยูใ่ นภาวะสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองให้

มีคุณภาพชีวติ ทีดี
วัยผู ใ้ หญ่ ตอนต้นนับว่ าเป็ นกําลังสํา คัญของการ
พัฒนาประเทศเนืองจากเป็นช่วงทีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์
ด้านสติปญั ญา อารมณ์ และสังคมค่อนข้างสมบูรณ์ เป็ นการ
เริมต้นการประกอบอาชีพ เริมสร้างครอบครัว รูจ้ กั การอบรม
บุตร รูจ้ กั หน้าทีพลเมืองดีในการรับผิดชอบ การเป็ นทหารหรือ
การเสียภาษีอากร รวมทังการพัฒนาจริยธรรมด้วย
ดังนันพยาบาลจึงควรมีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับ
การส่ งเสริ ม พัฒนาการของวัย ผู ใ้ หญ่ ตอนต้น เป็ นอย่ างดี
ซึงจะช่วยให้สามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ
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ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
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ขันของความรู-้ สติปญั ญา
ความมุ่งหมาย
ความรู ้ (knowledge)
การแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร
ความเข้าใจ (understanding)
การยําให้แน่ใจ
การนําไปใช้ (application)
ความสามารถนําไปใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์ (analysis)
ความสามารถในการแยกแยะ
การสังเคราะห์ (synthesis)
ความสามารถในการสรุปความ
การประเมินผล (evaluation)
ความสามรถในการทํานายและประเมินค่า
สรุปได้ว่าความสามารถในการเรียนรูแ้ ละนําความรูม้ าใช้จะสมบูรณ์ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น(5)

. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)
วัยผู ใ้ หญ่ ตอนต้นจะมีพ ฒ
ั นาการของวุ ฒิ ภาวะ
ด้านอารมณ์ ซึงจะมีความมันคงทางอารมณ์ ยอมรับในความ
เป็ นตัวของตัวเองทังข้อดีและข้อบกพร่ อง ยอมรับอารมณ์
ของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ รูสึ้ กมันคงและปลอดภัย
จากบุคคลอืน มีความอดทนต่อความคับข้องใจ มีความเชือมัน
ในการแสดงออก ไม่ ขลาดกลัว รู จ้ กั ตนเองอย่ างถ่ องแท้
สามารถรับรู ส้ ภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง
อาจมีการใช้กลวิธานป้ องกันตนเองในการลดความวิตกกังวล
และความคับข้องใจแต่ไม่ให้มากเกินไป มีปรัชญาชีวติ ทีชัดเจน
คือ มีจดุ มุง่ หมาย อุดมคติ ความต้องการและค่านิยมของชีวติ
ของตนทีสมดุล และสามารถปรับตัวได้ คํานึงถึงความรูส้ กึ ของ
ผูอ้ ืน รู ส้ กึ ยอมรับผูอ้ ืนได้ดีขนึ มีพฒั นาการด้านอารมณ์รกั
(Love) ได้ในหลายรูปแบบ เช่น รักแรกพบ (Infatuation) หรือ
รักแบบโรแมนติก (Romantic love) ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นนี
จะมีความรูส้ กึ แตกต่างจากในวัยรุ่น โดยจะมีความรูส้ กึ ทีจะ
ปรารถนาใช้ชวี ติ คู่ดว้ ยกัน(6)
. พัฒนาการด้านสังคม (Psychosocial Development)
ทฤษฎีพ ฒั นาบุคลิกภาพของอิริคสัน วัยผู ใ้ หญ่
ตอนต้นอยูใ่ นขันพัฒนาการขันที คือความใกล้ชิดสนิทสนม
หรือการแยกตัว (intimacy and solidarity vs. isolation)
สังคมของบุคคลวัยนีคือ เพือนรัก คู่ครอง บุคคลจะพัฒนา
ความรัก ความผู กพัน แสวงหามิตรภาพทีสนิทสนม หาก
สามารถสร้างมิตรภาพได้มนคง
ั จะเป็ นผู ้ใหญ่ทมีี ความสัมพันธ์
กันอย่างไว้เนือเชือใจและนับถือซึงกันและกัน ตรงข้ามกับผู ้ใหญ่
ทีไม่สามารถสร้างความสนิทสนมจริงจังกับผู ้หนึงผู ้ใดได้ จะมี
ความรูส้ กึ อ้างว้างเดียวดาย (isolation) หรือเป็ นคนทีหลงรัก
เฉพาะตนเอง (narcissism) วัยนีจะให้ความสําคัญกับกลุ่ม

เพือนร่วมวัยลดลง จํานวนสมาชิกในกลุม่ เพือนจะลดลง แต่
สัมพันธภาพในเพือนทีใกล้ชิดหรือเพือนรักยังคงอยู่ และจะมี
ความผูกพันกันมากกว่าความผูกพันในลักษณะของคู่รกั และ
พบว่ามักเป็ นในเพือนเพศเดียวกัน การสัมพันธ์กบั บุคคลใน
ครอบครัวจะเพิมขึน เนืองจากเป็ นวัยทีเริมใช้ชวี ติ ครอบครัวกับ
คู่ของตนเอง และเกิดการปรับตัวกับบทบาทใหม่(7)
วัย ผู ้ใหญ่ ต อนต้นมี พ ฒ
ั นาการทางจิ ต สังคมที
สําคัญ ดังนี
. มิตรภาพ (Friendship) ผู ใ้ หญ่ตอนต้นจะ
ช่วยเหลือกันในการทํางาน ทํากิจกรรมของครอบครัว มีความ
ไว้ใจต่อกันและแนะนําช่วยเหลือกัน มิตรภาพในคนโสดจะพึง
พาอาศัยกันได้ดกี ว่าคนแต่งงานหรือมีบตุ ร หญิงไม่ว่าจะโสด
แต่งงาน หรือมีบตุ รจะพบปะกันมากกว่าเพศชาย มิตรภาพใน
เพศหญิงจะสนิทสนมกันมากกว่าเพศชาย มิตรภาพในเพศชาย
จะเป็ นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร การทํากิจกรรม การออก
กําลังกาย ไม่ใช่การไว้เนือเชือใจกัน
. ความรัก (Love) การใกล้ชิดสนิ ทสนมกัน
อย่างแน่ นแฟ้ นก่อให้เกิดความรักต่อกัน จนกลายเป็ นรักแท้
รักทีมีความบริสุทธิใจต่อกัน (Virtue of Love) โดยมีความ
ปรารถนาทีจะใช้ชีวติ ร่วมกันมีลูก ช่วยกันเลียงลูกให้ประสบ
ผลสํา เร็ จและพัฒนาการที ดี เวลามีร กั สมองจะหลังสาร
phenyl ethylamine ทําให้สมองตืนร่ างกายมีกาํ ลังวังชา
ซึงฤทธิคล ้ายยากระตุน้ ประสาทแอมเฟตามีน
ทฤษฎีสามเหลียมของความรัก (Triangle of
Love) นักจิตวิทยาชือ ศ.ดร. Robert Sternberg แห่ง
ภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเยลล์ ได้พฒั นาทฤษฎีความรัก
ขึนมาว่าด้วยองค์ประกอบ ประการ เรียกว่าทฤษฏี Triangle
of Love ทีก่อให้เกิดความรักในรูปแบบต่าง ขึนมาอธิบายได้
โดยปลายของสามเหลียมแต่ละด้าน ประกอบด้วย
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. วงจรชีวติ ครอบครัว (The family life cycle)
. . ชีวติ โสด (single adult) โดย
ทัวไปหญิงจะเป็ นโสดมากว่ าชาย ในปัจจุบ นั หญิงมีอาชีพ
การศึ กษาทัดเทียมกับชาย และมีความสามารถเชิงสังคม
สําหรับทดแทนชีวติ คู่มากกว่าชาย จึงอยู่เป็ นโสดได้อย่างเป็ น
สุขและมีความพึงพอใจ คนโสดจึงต้องปรับตัวต่ อชีวติ โสด
ด้านการปรับตัวต่อความต้องการทางเพศความต้องการเป็ น
พ่อแม่ ความต้องการมีมติ รสนิท และการใช้เวลาว่าง
. . การแต่งงาน (marriage) ซึงปัจจัย
ภาพที องค์ประกอบของความรักทังสาม
ทีผลักดันให้มกี ารแต่งงาน ได้แก่ ) ปัจจัยภายนอก เป็ นการ
ของ Sternberg (1986)
ทําตามสังคม ความรัก การมีเพศสัมพันธ์และลูกทีเกิดมา
องค์ประกอบของความรัก ด้าน ดังนี
ถูกต้องตามกฎหมาย และ ) ปัจจัยภายใน ความต้องการเพือน
. ความใกล้ชิด (intimacy) เป็ นองค์ประกอบ การแบ่งปัน และการสือสาร
ด้านอารมณ์ คื อ มีความคุ น้ เคยใกล้ชิ ดกันในความรู ส้ ึก
. . บทบาทการเป็ นพ่อแม่ (parental
ความเข้าใจกันอย่างลึกซึง ความเอืออาทรต่อกัน สือสารกัน roles) ผู ใ้ หญ่ ตอนต้นมีความปรารถนาทีจะเป็ นผู ท้ ีมีความ
ได้อย่างดี มีความไว้วางใจต่อกัน ซึงจะค่อยๆ เพิมขึนตาม สามารถในการปกป้ องและดูแลผู ้ทีอ่อนแอกว่า รวมทังต้องการ
ระยะเวลาของความสัมพันธ์
ทายาทไว้สบื ตระกูล การมีลูกทําให้มกี ารเรียนรู ค้ วามรักทีมี
. ความเสน่ หา (passion) เป็ นองค์ประกอบ การให้โดยไม่หวังสิงตอบแทน
ด้า นแรงจู ง ใจ เกิ ด จากแรงขับ ภายในระบบของร่ า งกาย
. การปรับตัว (adaptation) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
หรือความรูส้ กึ ทีถูกกระตุน้ ทางสรีระ เป็ นความดึงดูดทางเพศ มีการปรับตัวต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน การปรับตัวชีวิต
เช่น ความพอใจในรูป กลิน เสียง หรือจริตกิรยิ าของอีกฝ่ าย ครอบครัวใหม่ บทบาทใหม่ การปรับตัวต่อชีวติ โสด ทังนี
หนึ งหรื อเสน่ ห อ์ ื น ซึ งทํา ให้เกิดความรู ส้ ึกโรแมนติกด้วย การปรับตัวทุกรู ปแบบส่งผลต่ อสภาพอารมณ์ สภาพสังคม
. ความผูกมัด (commitment) เป็ นองค์ประกอบ บุคลิกภาพของบุคคล การปรับตัวทีถูกต้องนําไปสู่การพัฒนา
ด้านความคิด คือการตัดสินใจที จะรักหรือมีพ นั ธะทางใจ การสมวัย ความสําเร็จของชีวติ ความสุข ความภาคภูมใิ จ
หรือทางสังคมต่อกัน การใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมต่าง หรือ
. ความวิตกกังวล (anxiety) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
การใช้ชวี ติ ร่วมกันต่อเนืองเป็ นเวลานาน
มักมีความกังวลในรูปร่าง หน้าตา การเลือกคู่ ครอง ในช่วง
องค์ประกอบด้านความใกล้ชิ ดเป็ นแกนหลักที ปลายจะกังวลเกียวกับเงิน ชีวติ ครอบครัว การทํางาน สุขภาพ
สามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ มีความคงทน
. การประกอบอาชีพ (career) การทํางานทําให้
ค่ อนข้างสู ง และมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ์ระยะยาว รู ้สึกมีคุ ณค่ า มีความสํา คัญ ได้ร ับการยอมรับในสังคม
ส่ ว นความเสน่ หามักพบในความสัม พันธ์เชิ งคู่ รักเท่ านั น มีชีวติ ความเป็ นอยู่ทดีี ครอบครัวราบรืน และเป็ นการสร้าง
เด่นชัดในความทรงจํา และมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ์ ฐานะทางครอบครัว อย่างไรก็ตามโลกของการทํางานมีความ
ระยะสัน มีผลต่ อปฏิกิริ ยาทางร่ างกายและการรับรู ค้ วาม ซับซ้อนมาก หลายคนรู ส้ ึกสับสนต่ อการเลือกอาชีพ และ
เจ็บปวด ขณะทีความผูกมัดนันมีความผันแปรในแต่ละช่วง บางคนไม่มคี วามพอใจกับงาน ต้องเปลียนงานหรืออยู่กบั งาน
อายุ เช่น มีความผูกมัดกับครอบครัวในวัยเด็ก ผูกมัดกับเพือน ทีไม่ชอบ การทํางานให้ประสบผลต้องคํานึงถึง ความถนัด
ในช่วงวัยรุน่ และผูกมัดกับคนรักในวัยผู ้ใหญ่ มีผลต่อการรับรู ้ ความสนใจ ความพอใจ ความเหมาะสมกับตนเอง และสถานะ
ความเจ็บปวดและความสามารถในการควบคุมตนเอง(6)
ทีจะได้รบั
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. การออกกําลังกาย มีหลายวิธโี ดยต้องคํานึงถึง
. ปัญหาสุขภาพ เนืองมาจากลักษณะการดํารงชีวติ กิจกรรมการออกกําลังกายทีเหมาะสมแก่ ตน มีความหนัก
(The Lifestyle) เช่ นการสู บบุหรี การดื มเหล้า การรับ โดยใช้อตั ราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรเป็ นเกณฑ์กาํ หนด
ประทานอาหารไขมันสูง ไม่มกี ากใยอาหาร การขาดการออก ออกกําลังกายอย่างน้อย ครังต่อสัปดาห์ และใช้เวลาอย่าง
กําลังกาย สิงเหล่านีบันทอนสุขภาพเป็ นอย่างมาก และนําไป น้อยครังละ - นาที
. การพักผ่อนและการนอนหลับ การพักผ่อน
สู่ โรคที จะเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่ น โรคถุงลมโป่ งพอง
โรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง รวมทังการเสียชีวติ เป็ นการหยุดออกแรงหรือหยุดการทํางาน เช่น พักผ่อน โดย
เปลียนอิรยิ าบถระหว่างการทํางานหรือหยุดพัก นาที ในการ
จากอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
. ปัญหาด้านอารมณ์ เนืองจากมีวธิ กี ารจัดการกับ ทํางานทุก ชัวโมงเป็ นต้น และควรนอนหลับอย่างน้อย (3)
ความเครียดทีไม่ เหมาะสม หรื อมีภาวะเครียดจากปัญหา ชัวโมงต่อวัน
. การตรวจสุขภาพ
เศรษฐกิจในครอบครัว หรือมีความกดดันเนืองจากไม่สามารถ
) ควรตรวจสุขภาพร่างกายทัวไปปี ละ
แสดงศักยภาพด้านสติปญั ญาได้อย่างเต็มที เป็ นต้น
. ปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาทีเกิดขึนเป็ นปัญหา ครั ง ได้แก่ การชั งนําหนัก วัดส่ วนสู ง วัดเส้นรอบเอว
ทีเกิดจากการไม่สามารถปรับเข้าสู่บทบาทใหม่ เช่น มีปญั หา วัดความดันโลหิตเป็ นประจํา
) การตรวจสุขภาพฟัน - ครังต่อปี
ในการทํางาน มีปญั หากับเพือนร่วมงาน การเปลียนงาน การ
(8)
เพือทําการตรวจและทําความสะอาดช่องปาก
ผิดหวังในความรักหรือการหย่าร้าง เป็ นต้น
) การเสริมสร้างภูมคิ มกั
ุ ้ นโรค หลังจาก
บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการผูใ้ หญ่ ทีอายุเข้า ปี คุณควรได้รบั วัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก
และไอกรน (Tdap) กระตุน้ อีกทุก ๆ ปี
ตอนต้น
) เพศหญิง การตรวจเต้านมทุก - ปี
. ด้านร่างกาย ได้แก่
การตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรเริมเมืออายุ ปี และหลังจาก
. โภชนาการ การปฏิบตั ติ นของวัยผู ้ใหญ่ตอนต้น
นันทุก ๆ ปี เพือคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก
ในการเลือกอาหารรับประทานอาหาร เพือให้ร่างกายได้รบั สาร
) การตรวจร่ างกายเพื อป้ องกันโรค
อาหารทีมีประโยชน์อย่างหลากหลายและมีสขุ ภาพทีดี เพศชาย
หัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ อายุ ปี ขนไป
ึ ควรตรวจไขมัน
ควรได้พลังงานวันละ , กิโลแครอลี เพศหญิงควรได้
ในเลือดทุก ปี และอายุ ปี ขนไปควรตรวจระดั
ึ
บนําตาล
พลังงานวันละ , กิโลแครอลี ด้วยโภชนบัญญัติ ประการ
ในเลือดทุก ปี สําหรับไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจครัง
ดังนี ) กินอาหารครบ หมู่ แต่ละ หมู่ให้หลากหลาย ได้แก่
เดียวเฉพาะคนเกิดก่อน พ.ศ. (9)
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ ธาตุ วิตามิน รวมทังนํา
. ด้านสติปญั ญา
และใยอาหาร ) กินข้าวเป็ นอาหารหลัก ควรเป็ นข้าวทีขัดสีแต่
. ฝึ กฝนให้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมผี ลมากกว่า
น้อย ได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล ้อง เป็ นต้น ) กินผักให้มาก
การใช้อารมณ์
และกินผลไม้เป็ นประจํา เนืองจากจะช่ วยในการดู ดซึมสาร
. รูจ้ กั การเปลียนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวติ
อาหาร และช่วยให้เยือบุของเซลล์แข็งแรง ) กินปลา เนือสัตว์
. กระตุน้ ให้มกี ารพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการ
ไม่ตดิ มัน ไข่และถัวเมล็ดแห้งเป็ นประจํา ) ดืมนมให้เหมาะ
เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา(10)
สมตามวัย ) กินอาหารทีมีไขมันแต่พอควร ) หลีกเลียง
. ด้านจิตใจ/อารมณ์
การกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด ) กินอาหารทีสะอาด
การดําเนินชีวติ ของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นจะเกียวข้อง
ปราศจากการปนเปื อน และ ) งดหรื อลดเครื องดื มที มี
กับชีวิตครอบครัวการทํา งานรวมทังการติดต่ อสัมพันธ์ก บั
แอลกอฮอล์
บุคคล ต่างเพือไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ต้องปรับตัวได้และ
แก้ไขความคับข้องใจด้วยวิธกี ารทีหมาะสม ได้แก่
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