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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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ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั ิวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูส้ ูงอายุของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ธัญรดี ปราบริปู พย.ม.*, จรรยาภรณ์ มงคล พย.ม.
ภาควิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่, กองการศึกษา, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั ริ ายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
วัสดุและวิธกี าร : การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุม่ ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที
ปี การศึกษา
จํานวน คน รวบรวมข้อมูลโดยมอบหมายให้นกั เรียนพยาบาลเขียนบอกเล่าประสบการณ์ในการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั : นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั ริ ายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ แบ่งออก
เป็ นแก่นเนือหาหลัก (major themers) 3 ประการ ได้แก่ ) งานมอบหมาย มีปริมาณงานเหมาะสมกับเวลา และงานทีได้รบั
มองหมายสอดคล้องกับลักษณะวิชาฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาล ) ความรูห้ ลากหลาย ได้เรียนรูก้ ารเชือมโยงทฤษฎีการสูงอายุ การฝึ ก
ทักษะการประเมินสุขภาพของผู ้สูงอายุด ้วยแบบประเมินสุขภาพผู ้สูงอายุแบบสมบูรณ์ การเชือมโยงปัญหาด้านสุขภาพของผู ้สูงอายุ
กับพยาธิสภาพและการพยาบาล ) การรับรูค้ วามเป็ นผูส้ ูงอายุ รับรูว้ ่าผูส้ ูงอายุมคี ุณค่า ต้องการความเข้าใจและความเอาใจใส่
สรุป : ผลการวิจยั ทีได้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เพือใช้ในการจัด
ประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าการพยาบาลผูส้ ูงอายุทเหมาะสม
ี
คําสําคัญ : ประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ
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การดูแลผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุทมีี ปญั หาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ
และจิ ต วิ ญ ญาณในภาวะเฉี ยบพลัน วิ ก ฤต และเรื อรัง
ครอบคลุมระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ ได้จดั ให้มี
การฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ู งอายุในหลายแหล่งฝึ ก ได้แก่
การฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู ้สูงอายุทเจ็ี บป่ วยบนหอผู ้ป่ วย การ
ดูแลผู ้สูงอายุในชุมชนโดยจัดให้นักเรียนพยาบาลออกเยียมบ้าน
ผู ้สูงอายุกบั หน่วยบริการปฐมภูมขิ องโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช การดูแลผูส้ ูงอายุ ณ ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุจงั หวัดปทุมธานี และการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรม
ผู ส้ ูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ(7) ซึงการจัดการ
เรียนการสอนในภาคปฏิบตั ทิ ผ่ี านมายังไม่มกี ารศึกษาถึงผลที
ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูส้ ูงอายุ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาประสบการณ์ของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที ทีมีต่อการฝึ กปฏิบตั ริ ายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู ้สูงอายุ เพือนํามาเป็ นข้อมูลพืนฐานในการ
วางแผนในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาปฏิบ ตั ิการ
พยาบาลผูส้ ูงอายุให้มปี ระสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิตพยาบาล
วิชาชีพทีสามารถให้การดู แลและให้การพยาบาลผู ส้ ู งอายุได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

พยาบาลผูส้ ูงอายุ ในภาคเรียนที ปี การศึกษา
คน

จํานวน

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ ) รายงานการ
ฝึ กปฏิบ ตั ิการพยาบาลรายวิชาปฏิบ ตั ิการพยาบาลผู ส้ ู งอายุ
) บันทึกประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลวิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ โดยให้ นพอ. เขียนเล่าประสบการณ์ใน
การฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ

การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง โดยการ
ชีแจงวิธแี ละขันตอนการวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่าง ระบุวา่ ข้อมูลทีได้
จะถูกเก็บเป็ นความลับ ไม่สามารถระบุถงึ ตัวบุคคลได้ และจะ
นําเสนอเป็ นภาพรวมเท่านัน นอกจากนีการเข้าร่วมวิจยั ขึนอยู่
กับความสมัครใจสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ล
กระทบใด ๆ กับการเรียนการสอนและการประเมินผลของวิชา
แต่อย่างใด ภายหลังชีแจงให้นักเรียนพยาบาลเซ็นยินยอมเข้า
ร่วมวิจยั (Informed consent)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ในครังนี ดําเนินการรวบ
เพือศึกษาประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าปฏิบตั ิ รวมข้อมูลโดยวิธกี ารมอบหมายให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
การพยาบาลผู ้สูงอายุของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที เขียนบันทึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและเขียน
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
บอกเล่าความรูส้ กึ ในการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผูส้ ูงอายุ

คําถามการวิจยั

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที มีประสบการณ์ตอ่ การฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู ้สูงอายุอย่างไร

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากร

ผลการวิจยั

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ นักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที ทีกําลังศึกษาวิชาปฏิบตั กิ าร

ผลการวิจ ยั พบว่ านักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที มีประสบการณ์ต่อการฝึ กปฏิบตั ริ ายวิชาปฏิบตั กิ าร

วิ เ คราะห์ข อ้ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารวิ เคราะห์เนื อหา
(Content analysis) โดยผู ้วิจยั นําบันทึกมาอ่านทําความเข้าใจ
ระเบียบวิธีวิจยั
ทังหมดก่อน ซึงจะอ่านซําไปมาจนเข้าใจแล ้วนํามาพัฒนาเป็ น
การวิจยั นีใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Quali- แนวคิดทีพบจากข้อมูล (emerging themes) จากนันนํามา
tative research)
รวบรวมเป็ นกลุม่ เดียวกัน และพัฒนาเป็ นแนวคิดหลัก
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พยาบาลผู ้สูงอายุ แบ่งออกเป็ นเนือหาหลัก (major themers)
ประการ ได้แก่ ) งานมอบหมาย ) ความรูห้ ลากหลาย
) การรับรู ค้ วามเป็ นผูส้ ู งอายุ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
เนือหาหลัก ดังนี
งานมอบหมาย
ในการฝึ กปฏิบ ตั ิการพยาบาลรายวิชาปฏิบ ตั ิการ
พยาบาลผู ส้ ู งอายุ นักเรียนพยาบาลมีการเขียนถึงการมอบ
หมายในด้านปริมาณงานทีได้รับมอบหมายโดยกล่าวถึงปริมาณ
งานมีความเหมาะสมกับเวลาและลักษณะรายวิชาทีฝึ กปฏิบตั ิ
การพยาบาล ดังนี
“ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับเวลา ไม่หนักจน
เกินไป”
“ปริมาณงานเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
เหมาะสมกับความสามารถและเวลา”
“งานทีได้รบั มอบหมายเหมาะสมกับลักษณะงาน
ทําให้ดูแลครอบคลุมเป็ นองค์รวม”
“งานมีความเหมาะสม ตรงประเด็นทีจะให้ศึกษา
เกียวกับการประเมิน และทฤษฎีผูส้ ูงอายุ”
“งานเหมาะสม ได้เห็นการใช้ชวี ติ และปัญหาจริงของ
ผูส้ ูงอายุ งานทีได้รบั มอบหมายเหมาะสมกับเนือหาวิชา”
“ปริมาณพอเหมาะ ได้เรียนรู ต้ ามสภาพจริงของ
ผูส้ ูงอายุ”
“ปริมาณงานกําลังดี ไม่มากเกินไป ทําให้เห็นปัญหา
ในชุมชนทีแท้จริง”
“ปริมาณงานพอดี ไม่หนัก ทําให้ได้ประสบการณ์
การดูแลผูส้ ูงอายุ”
“งานทีได้รบั มอบหมายมีปริมาณพอดี และครอบ
คลุมข้อมูลทีต้องได้จากการเยียมบ้าน”
ทังนี นักเรียนพยาบาลยังมีการกล่าวถึงความเหมาะ
สมของงานมอบหมายกับลักษณะการฝึ กปฏิบตั ชิ ่วยให้เกิดการ
เรียนรูทั้ งการฝึกวางแผนการพยาบาล การศึกษาผู ้ป่ วยรายกรณี
การศึ กษาเคสเยี ยมบ้านร่ วมกับหน่ วยบริ การปฐมภู มิของ
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมร่ วมกับชมรม
ผูส้ ูงอายุ ดังนี
“งานต่าง ๆ ทีได้รบั มอบหมาย ทําให้ช่วยมองเห็น
ปัญหาในผูส้ ูงอายุชดั เจนมากขึน”
“การเขียนใบงานการวางแผนให้การพยาบาล ดูแล
ผูป้ ่ วยสูงอายุทตนได้
ี รบั มอบหมายมีความเหมาะสม”
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“การเยียมบ้านเหมาะสม ได้ฝึ กให้คาํ แนะนํา แก่
ผูป้ ่ วยในชุมชนตามสภาพความเป็ นจริง”
“มีความเหมาะสม ทังการทํา Care plan และ Case
study”
“Care plan และ content ช่วยให้เข้าใจพยาธิสภาพ
และการใช้ทฤษฎี”
“เยียมบ้านกับหน่วย PCU ทําให้เรียนรูต้ รงจุด”
“การจัดกิจกรรมให้ผู ้สูงอายุเพือส่งเสริมสุขภาพ เป็ น
กิจกรรมทีมีประโยชน์ทงั นพอ. และผูส้ ูงอายุ”
ความรูห้ ลากหลาย
ความรูห้ ลากหลายทีนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ได้รบั จากการฝึ กปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ ได้แก่ ความรู ้
เกียวกับการเชือมโยงทฤษฎีกบั ความเสือมของผู ้สูงอายุ การฝึ ก
ทักษะการประเมินสุขภาพของผู ้สูงอายุด ้วยแบบประเมินสุขภาพ
ผู ส้ ู งอายุแบบสมบูรณ์ การเชือมโยงปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู ้สูงอายุกบั พยาธิสภาพและการพยาบาลผู ้สูงอายุ ดังข้อความ
จากนักเรียนพยาบาล เช่น
การเชือมโยงทฤษฎีกบั ความเสือมของผูส้ ูงอายุ
“อาทิตย์แรกยังไม่ค่อยเข้าใจการเชือมโยงทฤษฎี
กับความเสือมของผู ้สูงอายุ แต่เมือทํา care plan บ่อย ๆ และ
กลับมาคิดทบทวน ทําให้เข้าใจมากขึน มองทฤษฎีการเปลียน
แปลงของผู ้สูงอายุได้มากขึน ได้ทํากิจกรรมให้ผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุ
ยิม มีความสุข ก็ดใี จมาก ๆ ทําให้มอบความสุขความรู ใ้ ห้
ผูส้ ูงอายุ”
“ได้เชือมโยงทฤษฎีความสูงอายุกบั อาการเจ็บป่ วย
หรื อสิ งที พบในผู ป้ ่ วยนอกตํา รา ได้มีความรู เ้ กี ยวกับโรค
Dementia, Parkinson โรคเรือรังในผูส้ ูงอายุอย่างละเอียด
และเห็นภาพตาม”
การฝึ กทักษะการประเมินสุขภาพของผูส้ งู อายุดว้ ยแบบประเมิน
สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบสมบูรณ์
“ได้รบั ประสบการณ์จริง และได้ใช้แบบประเมิน
ผูส้ ูงอายุตามความมุ่งหมายของรายวิชา รวมทังมีความเข้าใจ
ในทฤษฎีผูส้ ูงอายุมากขึน ถือว่าการดําเนินการเรียนการสอน
ลักษณะนีมีประสิทธิภาพในเรืององค์ความรู”้
“การใช้แบบประเมินผู ้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ การ
เปรียบเทียบทฤษฎีของผูส้ ูงอายุกบั ผูป้ ่ วย/ผูส้ ูงอายุจริง ๆ”
“ได้ร ับ ความรู ้เ กี ยวกับ การใช้แบบประเมิ น ใน
ผูส้ ูงอายุ และการให้คาํ แนะนําทีแตกต่างกันออกไปจากวอร์ด
ผูใ้ หญ่”
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การเชือมโยงปัญหาด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุกบั พยาธิสภาพ
และการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
“ได้รบั ความรู ใ้ นเรืองการดู แลผู ป้ ่ วยทีกระดู กหัก
การ on skin tractions รวมถึงการพยาบาลผูส้ ูงอายุ การนํา
แบบประเมินมาใช้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ
“ได้รบั ประสบการณ์มากทังบนวอร์ด การไปเยียม
บ้าน การจัดกิจกรรมผู ้สูงอายุกบั ชมรมผู ้สูงอายุ วพอ.พอ. และ
การไปฝึ กทีศูนย์ผูส้ ูงอายุ เป็ นประสบการณ์ทต่ี างกัน แม้เป็ น
ผูส้ ูงอายุเหมือนกัน ทําให้มองปัญหาได้กว้างขวาง”
“ได้รบั ความรูใ้ นการพยาบาลและการดูแลผูส้ ูงอายุ
ในหลากหลายสถานที หลากหลายบทบาท ทําให้เห็นภาพรวม
ว่าผูส้ ูงอายุในแต่ละทีมีความเป็ นอยู่ มีสุขภาพต่างกันอย่างไร
มีก ารดู แลตนเองหรื อจากญาติ ลู กหลานอย่ างไร ได้ร ับ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพูด การพบปะ
การสร้างสัมพันธภาพ อีกทังยังได้รบั ความรู ใ้ นการใช้แบบ
ประเมิน การเชือมโยงทฤษฎีผูส้ ูงอายุ ทําให้มองเห็นภาพมาก
ขึนกว่าทีเรียนในห้อง”
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ทีคิดว่ามันต้องยากมาก ๆ และ anti เปลียนเป็ นการพยายาม
ปรับตัวแทน”
การเข้าถึงผู ้สูงอายุ และการพยาบาลผู ้สูงอายุมคี วาม
ละเอียดอ่ อน ต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจและเข้าถึงผู ส้ ู งอายุ
นักเรียนพยาบาลมีความรู ส้ กึ ดีทีได้ให้การพยาบาลผู ส้ ู งอายุ
และสามารถนําความรูที้ ได้ไปใช้กับญาติหรือบุคคลในครอบครัว
ทีเป็ นผูส้ ูงอายุได้ ดังข้อความจากนักเรียนพยาบาล เช่น
“เป็ นบุคคลทีเราควรต้องใส่ใจเป็ นพิเศษ ถ้าเข้าถึง
จิตใจได้จะรับรูไ้ ด้ถงึ ความน่ ารักและใจดี การแสดงออกของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องรูจ้ กั การเข้าหา”
“ทําให้มองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็ นผู ใ้ หญ่หรือผู ส้ ู งอายุ
เราจะต้องเน้นดูแลแต่ละบุคคลเป็ นสิงสําคัญ ทังเรืองร่างกาย
และจิตใจ ไม่ใช่ว่าเราจะใช้การดูแลได้เหมือนกันทุกคน ผูส้ ูง
อายุมีการเสือมมาก ดังนันการทีเราจะดู แลก็ต อ้ งใช้ความ
อ่อนโยน”
“การพยาบาลผูส้ ูงอายุตอ้ งมีความเข้าใจและเข้าถึง
ความเป็ นผูส้ ู งอายุโดยแท้จริงและต้องเน้นในเรืองของจิตใจ
อีกด้วย พยาบาลจึงต้องมีความเข้าใจและเข้าถึงผู ส้ ู งอายุ
ให้มาก”
การรับรูค้ วามเป็ นผูส้ ูงอายุ
“การพยาบาลผู ส้ ู งอายุ เป็ นวิชาทีต้องใช้ความรู ้
การรับรู ต้ ่ อการฝึ กปฏิบ ตั ิการพยาบาลผู ส้ ู งอายุ
ี างกันไปจากวัยผูใ้ หญ่
ของนักเรียนพยาบาลมีการรับรูท้ ดีี ต่อผู ้สูงอายุทได้
ี พบเจอหรือ ความเข้าใจเกียวกับวัยผู ้สูงอายุทแตกต่
ได้ดู แล รับรู ว้ ่ าผู ส้ ู งอายุ เป็ นวัยทีมีความต้องการการดู แล เป็ นวิชาทีมีความสํา คัญมาก นอกจากประยุ กต์ในรายวิชา
ทังด้านร่างกายและจิตใจ เป็ นวัยทีมีความเปราะบาง มีคุณค่า การพยาบาลแล้ว ยังสามารถนําไปใช้กบั บุคคลในบ้านได้ดว้ ย”
“มีทศั นคติทดีี ต่อการพยาบาลผู ้สูงอายุ รูส้ กึ ว่าผู ้สูง
ดังข้อความจากนักเรียนพยาบาล เช่น
“รู ส้ ึกว่าผู ส้ ู งอายุ เป็ นวัยทีต้องมีการดู แลให้ครบ อายุหลาย ๆ ท่าน หากได้รบั การดูแลหรือการพยาบาลทีดี จะ
ถ้วนทังร่างกายและจิตใจ การพยาบาล การเข้าถึงผูด้ ูแลหลัก ทําให้ผู ้สูงอายุมสี ขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีดี ถ้ามีโอกาสก็อยาก
และผู ้ดูแลรองของผู ้สูงอายุ ต้องมองไปถึงสภาพแวดล้อมทีบ้าน เป็ นส่วนหนึงทีดูแลผูส้ ูงอายุ”
“พยาบาลผูส้ ูงอายุ เป็ นคนทีมีความอดทน ต้องเอา
และให้คาํ แนะนําตามสภาพแวดล ้อมทีผูส้ ูงอายุอาศัยอยู่”
“ผูส้ ูงอายุเป็ นวัยทีมีอารมณ์อ่อนไหว มีการเปลียน ใจใส่ผูป้ ่ วย และต้องเข้าใจผูส้ ูงอายุเนืองจากผูส้ ูงอายุบางราย
แปลงทางร่างกาย จิตสังคม การพยาบาลไม่ใช่แค่การฟื นฟู อาจมีการหลงลืม”
“เป็ นศาสตร์ทต้ี องใช้ความเข้าใจ เหมือนเด็กทีต้อง
สภาพร่างกายเท่านัน แต่ยงั ต้องค้นหาความผิดปกติอย่างรอบ
ด้าน ด้วยการประเมินอย่ างสมบูรณ์แบบเพือให้ผู ส้ ู งอายุมี ผ่านวัยผู ใ้ หญ่มคี วามคิดของตนเอง การพยาบาลต้องมีการ
ปรับเปลียนตามสภาพผูส้ ูงอายุเสมอ”
คุณภาพชีวติ ในบันปลายทีดี”
“รูส้ กึ ดีเวลาได้เห็นรอยยิมผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะใน
ศูนย์ คือตอนแรกใจคิดว่าไม่เอาผูส้ ูงอายุ ไม่ค่อยชอบ แต่พอ การอภิปรายผล
เห็นหลาย ๆ อย่างทังจากวอร์ด ชุมชน ศูนย์ฯ แล ้วรูส้ กึ ถึง
จากผลการวิจ ยั พบว่ า งานมอบหมายในการฝึ ก
คุณค่าของผูส้ ูงอายุ ชอบมากขึน เป็ นใจยอมรับจากตอนแรก ปฏิบตั กิ ารพยาบาลวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุ นักเรียน
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สภาพการณ์จริงให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล(5)
การรับรู ค้ วามเป็ นผู ส้ ู งอายุของนักเรียนพยาบาล
จะเป็นการรับรูที้ ดีทได้พบเจอหรื
ี
อได้ดูแลผู ้สูงอายุ โดยนักเรียน
พยาบาลรับรู ว้ ่ าผู ส้ ู งอายุ เป็ นวัยทีต้องการการดู แลทังด้าน
ร่างกายและจิตใจ เป็ นวัยทีมีความเปราะบาง มีคุณค่า ในส่วน
ของการพยาบาลผู ้สูงอายุและการฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผู ้สูงอายุ
มีความเห็นว่าการพยาบาลผู ้สูงอายุมคี วามละเอียดอ่อน ต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจและเข้าถึงผูส้ ูงอายุ อีกทังนักเรียนพยาบาล
ยังมีความรูส้ กึ ดีทได้
ี ให้การพยาบาลผูส้ ู งอายุและสามารถนํา
ความรูที้ ได้ไปใช้กบั ญาติหรือบุคคลในครอบครัวทีเป็ นผู ้สูงอายุ
ได้ การทีนักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีการรับรูท้ ดีี ต่อความ
เป็ นผูส้ ูงอายุ อาจเนืองมาจากวัฒนธรรมของสังคมไทยทีส่ง
เสริมการให้ความเคารพต่อผูส้ ู งอายุ และให้ความสําคัญกับ
ความกตัญ ู ต่อผู ม้ ีพระคุณสอดคล้องกับการศึ กษาคุณค่ า
ผู ้สูงอายุภาพสะท้อนมุมมองจากคนสองวัยพบว่าถ้าเด็กอยู่ใน
บริบทหรือสภาพแวดล้อมทีดีกบั ผู ้สูงอายุกจ็ ะมีแนวโน้มทัศนคติ
ในทางบวกต่อผูส้ ูงอายุ(12) และส่วนหนึงน่ าจะมาจากอาจารย์
นิเทศได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกั เรียนพยาบาล
ขณะขึนฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลอยูอ่ ย่างสมําเสมอ การทีนักเรียน
พยาบาลการรับรูห้ รือมุมมองทีดีต่อผูส้ ูงอายุ จึงทําให้นกั เรียน
มีการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีดีต่อผูส้ ูงอายุ ซึงการเรียนการสอน
เพือการดู แลผู ส้ ู งอายุอย่ างมีคุณภาพควรประกอบด้วยการ
ปลูกฝังให้มีเจตคติทถูี กต้องต่อผู ้สูงอายุ ทัศนคติทถูี กต้องเป็ น
องค์ประกอบแรกทีมีความสําคัญทีสุดทีจะต้องชีให้นกั ศึกษา
พยาบาลหรือผู ้ดูแลผู ้สูงอายุตระหนักว่าตัวตนของเขามีเจตคติ
อย่างไรต่อผูส้ ูงอายุ (Attitude) ซึงทัศนคติ หมายถึง ความ
รูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีมีต่อผูส้ ูงอายุ เป็ นความคิด ความรูส้ กึ
อารมณ์ทมีี ตอ่ ผู ้สูงอายุ ทัศนคติอาจมีได้ทงทางบวกและทางลบ
ั
ฉะนันหากภาพทีคิดภาพทีมองผูส้ ู งอายุเป็ นลบหรือทัศนคติ
ต่ อผู ส้ ู งอายุเป็ นลบจะเกิดอคติและส่งผลต่ อพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิดู แลผู ส้ ู งอายุเป็ นไปในทางลบ(10) สอดคล้องกับการ
ศึกษาก่อนหน้า(13) ซึงได้ศึกษาเกียวกับทัศนคติดของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ทีพบว่านักศึกษา
มีทศั นคติทดีี ต่อผูส้ ูงอายุ มีมมุ มองว่าผูส้ ูงอายุยงั คงมีคุณค่า
มีความรู ค้ วามสามารถในแต่ละด้าน เป็ นเหมือนคลังความรู ้
ภูมปิ ญั ญาในการถ่ายทอดประสบการณ์ ตามความเชียวชาญ
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ของผู ส้ ู งอายุในแต่ละด้าน ซึงก่ อให้เกิดความภาคภูมใิ จแก่
ผูส้ ูงอายุว่ายังคงเป็ นผูส้ ูงอายุทมีี ศกั ยภาพ

ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
จากผลการวิจยั ควรสนับสนุนให้นกั เรียนพยาบาล
ได้ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ ูงอายุในแหล่งฝึ กทีมีความหลาก
หลายเช่นนีต่อไป เพือให้สามารถเชือมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
การพยาบาลได้ชดั เจนมากขึน

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบ ตั ิการพยาบาลผู ส้ ู งอายุ จากหลาย ๆ
มุมมอง เช่น อาจารย์นเิ ทศ พยาบาลพีเลียงบนแหล่งฝึ ก เป็ นต้น
เพือนํามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ทนัี กเรียนพยาบาลได้รับ
จากการเรียนการฝึ กปฏิบตั ิ
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