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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) ศึกษาผลการใชแอพพลิเคชั่นท่ีไดพัฒนาข้ึนเพือ่ประเมินภาวะสขุภาพ
ของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 2) เปรียบเทียบผลลัพธการรับรูและการเรียนรูในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวย
ของนักศึกษาพยาบาล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตอการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมิน
ภาวะสุขภาพในผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ข้ันตอนการดำเนินการวิจัยมีดังนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตรวัชรพล 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จำนวน 32 คน ผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง จำนวน 9 คน อาจารยนิเทศ จำนวน 8 คน 
พยาบาลวิชาชีพท่ีทำหนาท่ีอาจารยพี่เลี้ยงประจำหอผูปวย จำนวน 10 คน ผูวิจัยไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ประเมินภาวะสุขภาพผูปวย ทดลองใชแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนกับนักศึกษาพยาบาลในการสื่อสารกับผูปวยขณะข้ึน
ฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ จากการวิเคราะห สภาพปญหาของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
การสือ่สารท่ีลำบากจากสภาพการเจ็บปวยและการรองขอความชวยเหลือจากผูใหบริการ แนวคิดการนำเทคโนโลยี
การสื่อสารผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟนมาใชในการสื่อสารกับผูปวย ผูวิจัยรวมกับพยาบาลวิชาชีพประจำหอ
ผูปวยประชุมระดมสมอง ใชแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) แบบรองรับภายใน (Embedded 
Design) กึ่งทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีการรอง 

การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนทดลอง นักศึกษาท่ีเปนกลุมทดลองไดรับการประเมินการรับรู 
ดานการประเมินภาวะผูปวยในสถานการณตางๆและการเรียนรูดานทักษะการฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ ระยะท่ี 2 ทดลองใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง เปนเวลา            
4 สัปดาห ในระหวางการฝกใชแอพพลิเคชั่นขณะฝกงาน นักศึกษาไดรับการประเมินเชิงคุณภาพในดานทักษะการ
ประเมินผูปวยแรกรับ โรคมะเร็งกลองเสียง ทักษะการประเมินและการพยาบาลผูปวยเพื่อลดการเจ็บปวดหลังผาตัด 
การประเมินภาวะซึมเศราในผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ทักษะการเขียนบันทึกรายงานทางการพยาบาล ระยะท่ี 3 
นักศึกษาไดรับการประเมินการรับรู ความรูและทักษะการฝกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยผานการใช
แอพพลิเคชั่นเชนเดียวกับกอนทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง มีการประเมินประสิทธิภาพฟงกชั่นของ
แอพพลิเคชั่น ความเหมาะสม ประโยชนจากการใชแอพพลเิคชั่นในการสื่อสาร และ ความพึงพอใจของผูปวยตอการ
ไดรับบริการพยาบาล โดยนักศึกษา ผูปวย และพยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวย  
ผลการวิจัยพบวา  

1. ประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงท่ีผูวิจัยพัฒนา
ข้ึน มีเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุม ดานตางๆ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการประเมินภาวะสุขภาพความไมสุขสบาย
ของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ดานประเมินระดับความเจ็บปวด ดานชื่อสกุลของผูปวยเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได 
และดานความไมสุขสบายและขอความชวยเหลือ มีการปรับบทบาทในการสอนของอาจารยนิเทศ กำหนดข้ันตอน
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การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุควบคูไปกับการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง เพื่อเสริมสรางผลลัพธ
การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล จากการนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวัน มาประยุกตใชในการสื่อสารระหวาง
ผูปวยกับนักศึกษากับสภาพท่ีเปนจริง สงผลใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและทักษะในการ ปฏิบัติการพยาบาล และ
ความพึงพอใจของผูปวยและผูรับบริการ การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนการพยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา ดังนั้นการบูรณาการเทคโนโลยีควรพิจารณาวัตถุประสงค การบรรจุ
เนื้อหาในโปรแกรม ผูปวย เวลา และการประยุกตใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนในสถานการณจริง 

2. ผลลัพธการรับรู การเรียนรู และความรูท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมปญหา การวิเคราะหขอมูลจากการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย การวางแผนแกไขปญหาและการบันทึกรายงานทางการพยาบาล รวมท้ังทักษะการ
นำเสนอขอมูลทางการพยาบาล นักศึกษาเกิดการเรียนรู และทักษะท่ีจำเปนผานเกณฑการประเมินรายดานครบทุก
ดานมากกวา รอยละ ๘0สอดคลองกับการออกแบบผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ) (สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 
  3. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยมะเร็งกลอง
เสียง ประเมินโดยนักศึกษา ระดับมากคือ เนื้อหาสาระในโปรแกรมท่ีบรรจุในแอพพลิเคชั่นสรางโอกาสการเรียนรู 
สะดวกตอการใชงาน อาจารยนิเทศสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเองและมีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงได สวนอาจารยนิเทศ
ประเมินกระบวนการฝกปฏิบัติโดยบูรณาการเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหความสำเร็จเชนเดียวกับ
พยาบาลพี่เลี้ยงและหัวหนาหอผูปวย ความสำเร็จของการใหบริการทางการพยาบาล มากกวา รอยละ 70 พยาบาล
วิชาชีพใหความพึงพอใจกับการเขาถึงปญหาผูปวยและการใหบริการ และรวมไปถึงการสื่อสารดวยเทคโนโลยี ซึ่งจะชวย
ใหผูปวยไดรับประโยชนจากการประเมินสุขภาพท่ีเร่ิมใชโดยนักศึกษา อยางไรก็ตาม การประเมินภาวะสุขภาพยังคง
ตองการ เอกสารตำราสนับสนุนในการเรียนการฝกภาคปฏิบัติและใหนักศึกษาประเมินตนเอง  
 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพของการใชแอพพลิเคช่ัน การประเมินภาวะสุขภาพ ผูปวยมะเร็งกลองเสียง  
 

Abstract 
This mixed-method research study was conducted using embedded design. The aim 

of the study were (1) to study the result in using the application that developed for health 
status assessment in the Patients with laryngeal cancer disease, ( 2)  to compare learning 
outcomes of nursing students before and after their used the developed an application for 
health status assessment in the patients with laryngeal cancer disease, and ( 3)  to explore 
opinions about the developed an application for health status assessment in the patients with 
laryngeal cancer disease from clinical supervisors and professional nurses. The participants 
were a group of 32 fourth year nursing students and also nursing of faculty of nursing 
Watcharaphon , Western University 8 clinical nursing instructors and a group of 10 
professional nurses and leaders from Sangha Hospital (Priest hospital) 

The teaching and learning process of adult and elderly nursing practicum subjects was 
experimented by using contents of status assessment into application on smart Phone consisted 
of the analysis of nursing curriculum and teaching learning problems by brainstorming with a 
group of academic committee members, Professional nurses and leaders. 

The study was divided into 3 phases including: Phase 1 Baseline–students’ basic 
knowledge on assessment in the patients with laryngeal cancer disease, the integrating technology 
application on mobile phone , elderly and adult nursing practicum skill were assessed ; Phase 2 
Application was experimented was carried on in hospital during 4 weeks ; and Phase 3 Evaluation 
– Applications’ effectiveness ; Evaluation- student’s knowledge their used health status 
assessment on application in the patients with laryngeal cancer, nursing services, and also the 
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patients evaluated satisfaction application , perception learning knowledge and essential skill were 
assessed similar to phase 1. Additionally, opinions about the appropriateness of the developing an 
application for health status assessment in the patients with laryngeal cancer ,teaching and 
learning process were also given by nursing faculty, clinical nursing instructors, nursing students 
and patients. Furthermore, a seminar was held to evaluate the applicable of the teaching and 
learning process of integrating technology application on mobile Phone into elderly and adult 
nursing practicum for promoting learning outcomes of nursing students.  
The findings revealed that: 

1. The developed an application for health status assessment in the patients with 
laryngeal cancer had learning contents covering ,care and comfort, pain management, the 
effectiveness of this application which included 4 topics in the patients with laryngeal cancer 
as fallow; 1) uncomfortable 2) pain score 3) patients ’name and telephone number                       
4) uncomfortable system and call for help. The information that receive from the 4 topics 
leads to benefit for the students teachers and patients. Moreover, it was found that the 
developing application for promoting health status assessment accorded with authentic 
learning process ,patients satisfaction and application appropriated .Hence, all things 
considered such as learning objective to integrate technology , programed settings in 
application , patients ,time ,teaching and learning process were applicable to a real situations. 

2. Learning outcomes of the students, especially knowledge of Health status assessment 
can use into nursing process. The comparing learning outcomes of nursing students, found that 
nursing practicum skill after the application of the developing teaching and learning process 
adult nursing practicum were significantly higher than those before the palpation of the 
developing application at p < 0.5. According to standard criteria for Thai Higher Education 
Qualification Framework (TQF : HE d) it was found that more than 80 present of the students 
achieved all learning outcome criterion in relation to data collection, data analysis, health 
assessment, nursing diagnosis , nursing care plan , report writing , and presentation.  

3. The opinions towards appropriateness of the developing application into smart phone 
evaluated by nursing students related to program setting contents , friendly learning 
atmosphere, and flexible. The opinions given by the nursing’s faculty related to nursing process 
of elderly and adult nursing practice. More than 70 percent of professional nurse leaders 
expressed their satisfaction with all giving nursing care and services patient’s problems . They 
involved in communication with technology smart phone and gained benefits to assessment in 
the patients with laryngeal cancer disease, health assessment development program initiated by 
the students. Nevertheless, the participants health status assessment to increase a number of 
textbooks or journals and to give opportunity for self-evaluation. 
 
Keywords : The effectiveness in using the application ,Health status assessment ,Laryngeal cancer  
 
บทนำ 
 โรคมะเร็งกลองเสียงเปนความผิดปกติท่ีเกิดจากเซลลหรือเนื้อเย่ือบริเวณกลองเสียงไดรับความเสียหาย
และเจริญเติบโตผิดปกติ กลายเปนเนื้อรายหรือมะเร็ง มักพบในผูสูงอายุและพบไดในเพศชายมากกวาเพศหญิง 
ประมาณ 10 เทา โดยพบในผูชาย 2.5 ราย สวนในผูหญิงพบ 0.3 ราย ตอประชากร 100,000 คน โดยมีปจจัย
เสี่ยงตางๆ เชน การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี การรับประทานอาหารท่ีไมมีประโยชน รวมถึงเคยมีประวัติสมาชิก
ในครอบครัวเคยเปนมะเร็งกลองเสียง อาการของโรคมะเร็งกลองเสียงจะมีอาการแตกตางจากอาการของโรคมะเร็ง
ประเภทอื่นๆ อาการท่ีพบบอย ไดแก เสียงแหบเร้ือรัง รูสึกเจ็บขณะกลืน หรือมีอาการกลืนลำบาก พบกอนนูนหรือ
มีอาการบวมท่ีลำคอ ไออยางหนัก ไอเปนเลือด ปวดคอ ปวดหู หายใจลำบาก มีเสียงหวีดในขณะหายใจ น้ำหนัก
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ลดลง รูสึกเหนื่อย เมื่อยลา เปนตน (ปารยะ อาศนะเสน, 2558) จากอาการความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยมะเร็ง
กลองเสียงสงผลใหผูปวยรูสึกไมสุขสบาย ท้ังจากอาการของโรคต้ังแตระดับเล็กนอยจนถึงข้ันรุนแรง รวมถึง
ผลขางเคียงจากการรักษาดวยวิธีการตางๆ เชน การผาตัดกลองเสียงออกท้ังหมดจะทำใหผูปวยพูดไมไดและตอง
หายใจทางรูเจอะคอถาวร หรือการผาตัดกลองเสียงออกเพียงบางสวน ผูปวยยังคงมีเสียงพูดได และไมตองเจอะคอ 
หลังผาตัดอาจจะทำใหการกลืนทำไดลำบากมากข้ึน อาจจะตองใหอาหารทางสายยางชั่วคราว การตีบตันของรูเจอะ
คอถาวร หรือการผาตัดกลองเสียงเพียงบางสวนผูปวยยังคงมีเสียงพูดได และไมตองเจอะคอ หลังผาตัด อาจจะทำ
ใหการกลืนทำไดลำบาก มะเร็งกลองเสียง (Laryngeal Cancer) มีอุบัติการณประมาณ รอยละ 2 ของมะเร็ง
ท้ังหมดในรางกาย สวนใหญโรคนี้มักเกิดในผูปวย อายุ 50-70 ป เปนมะเร็งระบบทางเดินหายใจท่ีพบมากท่ีสุด 
เปนอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด เปนโรคท่ีรักษาใหหายในอัตราท่ีสูง พบในเพศชาย 2.7 ตอประชากรแสนคน ใน
เพศหญิง 0.2 ตอประชากรแสนคน (จากสถิติมะเร็งประเทศไทย,2559) เมื่อเทียบกับระบาดวิทยาท่ัวโลก รายงาน
จาก WHO  พ.ศ. 2561 สถิติการเกิดมะเร็งกลองเสียง 8.3 ตอประชากรแสนคนในทวีปยุโรป และในกลุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเกิด 2.7 ตอประชากรแสนคน มะเร็งกลองเสียง สามารถเกิดไดกับเนื้อเย่ือกลองเสียงทุกตำแหนง 
โดยในคนไทย พบเกิดโรคนี้กับเนื้อเย่ือตำแหนงเหนือสายเสียง (Supra glottis) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เนื้อเย่ือ
ตำแหนงสายเสียง  (glottis) และเนื้อเย่ือตำแหนงอยูใตเสียง (Sub glottis) ซึ่งบริเวณ Supra glottis เปนบริเวณท่ี
ตรวจพบลำบากและมักไมคอยมีอาการแสดง จนกวากอนเนื้องอกจะโตมาก เนื่องจากมีตอมน้ำเหลืองมาเลี้ยงมาก 
จึงทำใหมีการแพรกระจายของมะเร็งไปยังตอมน้ำเหลืองบริเวณคออยางรวดเร็ว ในการดูแลผูปวย พยาบาลตองให
การดูแล ชวยเหลือโดยยึดความสุขสบายของผูปวยเปนสำคัญ (Wellness) จากอาการความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงสงผลใหผูปวยรูสึกไมสุขสบาย ท้ังจากอาการของโรคต้ังแตระดับเล็กนอยจนถึงข้ันรุนแรง 
รวมถึงผลขางเคียงจากการรักษาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การผาตัดกลองเสียงออกท้ังหมดจะทำใหผูปวยพูดไมได 
และตองหายใจทางรูเจาะคอถาวร หรือการผาตัดกลองเสียงออกเพียงบางสวน ผูปวยจึงยังคงมีเสียงพูดได และไมตอง
เจาะคอ หลังผาตัดอาจจะทำใหการกลืนทำไดลำบากข้ึน อาจจะตองใหอาหารทางสายยางชั่วคราว การตีบตันของรูเจาะ
คอถาวร การสำลักอาหารเขาสูหลอดลม และปอด นอกจากนี้การฉายรังสี จะทำใหผูปวยเกิดอาการเจ็บคอ กลืนลำบาก 
กินอาหารไดลำบาก รับรสชาติอาหารไดลดลง มีอาการออนเพลีย และน้ำหนักลด เสียงแหบ ผิวหนังท่ีคอแหงและแดง 
มีสีผิวเปลี่ยนไป ปาก และคอแหง อาจทำใหมีปญหาฟนผุตามมาได หายใจลำบากเนื่องจากกลองเสียงบวมมากข้ึนหลัง
การฉายรังสีตอมไทรอยดอาจจะถูกทำลาย ทำใหฮอรโมนไทรอยดต่ำ เมื่อฉายรังสีครบแลว อาจเกิดพังผืดกับสายเสียง 
เกิดเสียงแหบถาวรได รวมถึงในชวงท่ีไดรับยาเคมีบำบัด จะทำใหผูปวยเจ็บคอมาก มีเม็ดเลือดขาวต่ำ มีโอกาสติดเชื้อได
งาย และอาจมีเลือดออก หรือจ้ำเลือดตามตัวไดงาย จากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือ มีอาการออนเพลีย เหนื่อยงาย      
ซีด ผมรวง คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย เบ่ืออาหาร มีแผลในปาก (ปารยะ อาศนะเสน 2558) และยังพบปญหาการ
สื่อสารท่ีผูปวยมักตองทนทุกขทรมานจากการออกเสียงท่ีลำบาก (dysphonia) เชน เสียงแหบ เมื่อตองพูดออกมาก็จะมี
เสียงท่ีผิดปกติ (https://www.thairath.co.th/news/ foreign/1472053) นอกจากนี้ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนยัง
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ รูสึกแยลง ซึมเศรา รวมดวย  

หลักการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงจำเปนตองสนับสนุน ใหกำลังใจ ใหความรู คำแนะนำเกี่ยวกับ
อาการ ความผิดปกติและการรักษาดวยวิธีการตาง ๆ ตามระยะของการดำเนินโรค รวมถึงการฟนฟูสมรรถภาพ
(https://Looking at laryngeal cancer Nursing2007 : May 2007 - Volume 37 - Issue 5 - p 2556) 
เนือ่งจากผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง มักพบปญหาการพูด การกลืน สูญเสียความรูสึกมีคุณคาในตนเองและภาพลักษณ 
การรับรสและการรับกลิ่นท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ปากแหง ฟนผุ รับประทานอาหารไดนอย ขากรรไกรติดทำใหอาปากได
ลำบาก ภาวะไทรอยดต่ำ และเครียด วิตกกังวล (https://www.cancer.ca>cancer-information>supportive_care 
2558) โดยท่ัวไปการดูแลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงตามกระบวนการพยาบาลจะเร่ิมจาก การประเมินภาวะสุขภาพ
เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลปญหา ความตองการทางสุขภาพของผูปวยอยางเปนระบบและตอเนื่อง อยางเปนองครวม 
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ครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งขอมูลท่ีไดจะนำไปสูการกำหนดขอวินิจฉัยและการวาง
แผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินภาวะ
สุขภาพมีท้ังแนวคิดทฤษฎี ทฤษฎีทางการพยาบาล หรือแบบแผนสุขภาพของ กอรดอน (https://www. Marjorie 
Gordon , 2007) แตละแนวคิดท่ีนำมาใช จะแตกตางกันตามปรัชญาความเชื่อของแตละบุคคลและสภาพการณท่ี
แตกตางกัน อยางไรก็ตามการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพของ กอรดอน (https://www. Gordon, 
2007) ท่ีอธิบายไววา พฤติกรรมทางสุขภาพของผูปวยท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาหนึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพผูปวย       
ซึ่งการประเมินตามแบบแผนสุขภาพจะชวยทำใหการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินมีความครบถวนสมบูรณ
เพื่อนำไปสูการกำหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ีเหมาะสม และเขาใจภาวะสุขภาพของคนอยางเปนองครวมท่ี
งายท่ีสุดในปจจุบัน ทำใหพยาบาลและนักศึกษาเขาใจปญหาสุขภาพกอนใหการพยาบาล ไดสอดคลองและกลมกลืนกัน 
(ฟาริดา อิบราฮิม , 2557) ซึ่งแบบแผนสุขภาพตามแนวคิดนี้ ประกอบดวย แบบแผนการรับรูภาวะสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ การรับรูภาวะโภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร การขับถาย กิจกรรมและการออกกำลังกาย 
การพักผอนนอนหลับสติปญญาและการรับรู การรับรูตนเองและอัตมโนทัศน บทบาทและสัมพันธภาพ การปรับตัว
และการทนทานตอความเครียด และแบบแผนดานคุณคาและความเชื่อ ซึ่งในแตละแบบแผนมีเนื้อหาในการ
ประเมินท่ีผูปวยตองใหขอมูลกับนักศึกษาพยาบาล ทำการรวบรวม เพื่อนำไปวิเคราะห แยกแยะเพื่อระบุขอวินิจฉัย
ทางการพยาบาล ในข้ันตอนตอไป แตปญหาท่ีพบไดบอยจากการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง 
กลองเสียงคือ สวนใหญผูปวยจะมีแผลเร้ือรังในชองปากไมหายหรือวามีกอนเกิดข้ึน หรือตอมน้ำเหลืองบริเวณคอโต 
หรือมีอาการอ่ืนๆ รวมดวย เชน กลืนลำบาก กลืนเจ็บ กลืนติดคอ หายใจลำบาก เหนื่อย เสียงแหบ ฯลฯ (ดาวิน 
เยาวพลกุล ,2560) ทำใหผูปวยรูสึกไมสุขสบาย และทุกขทรมานจากอาการท่ีเกิดข้ึน สงผลใหการปฏิบัติการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาลดอยประสิทธิภาพลงเนื่องจากระดับความสามารถดานการสื่อสารของผูปวย
ลดลงกวาปกติท่ีควรจะเปน ดังนั้นขอมูลจากการประเมินภาวะสุขภาพ หรือความตองการการพยาบาลของผูปวยจึง
ไมครบถวนสมบูรณ ซึ่งเกิดจากขอจำกัดในการสื่อสารระหวางพยาบาลและผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ในการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ อาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยงประจำหอผูปวยจะรวมกันพิจารณา
มอบหมาย (assignment)ใหนักศึกษาพยาบาลท่ีดูแลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ทำการประเมินภาวะสุขภาพของ
ผูปวยตามแนวทางกระบวนการพยาบาล ดวยการซักประวัติและการตรวจรางกาย นอกจากนี้ในระหวางการดูแล
ผูปวยมักจะขอความชวยเหลือ จากนักศึกษาพยาบาลในกรณตีาง ๆ เชน ปวดหัว แนนหนาอกหายใจไมออก ไอ การ
ดูดเสมหะ คลื่นไสอาเจียน ขอยาบรรเทาอาการปวด มีไขตัวรอน ฯลฯ แตพบมีขอจำกัดในการสื่อสาร โดยพบวา 
ความสามารถดานการสื่อสารของผูปวยลดลงกวาปกติท่ีควรจะเปน สงผลใหการตอบสนองตอความตองการของ
ผูปวยเปนไดอยางยากลำบาก ลาชา นำไปสูการรักษาท่ีไมเปนไปตามแผนการรักษา และภาวะดังกลาวยังสงผล
กระทบดานจิตใจทำใหผูปวยมีความวิตกกังวล ทุกขทรมานจากความเจ็บปวด พยาธิสภาพของโรคท่ีเปนอุปสรรคตอ
การสื่อสารพูดคุย กอใหเกิดความรูสึกทอแทตอการรักษาและการดำเนินชีวิตท่ีตองพึ่งพาบุคคลอ่ืน ทำใหรูสึกดอยคา 
เปนภาระใหกับครอบครัวหรือผูดูแล นำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีลดลง จากสภาพปญหาท่ีกลาวขางตน สงผลใหการ
สื่อสารระหวางผูปวยและนักศึกษาพยาบาลเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ปญหา ความตองการของผูปวยเปนไปอยาง
ยากลำบาก ลาชา เนื่องมาจากขอจำกัดดานการสื่อสารของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง นอกจากนี้ยังสงผลให
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองตอสภาพปญหา ความตองการของผูปวยเปนไปอยางลาชา 
หรือมีโอกาสผิดพลาดได อยางไรก็ตามขอจำกัดดานการสื่อสารระหวางนักศึกษาพยาบาลและผูปวยโรคมะเร็งกลอง
เสียงท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิด ในการนำเทคโนโลยีท่ีเรียกวา Mobile Application ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกต
สำหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต มาชวยเพิ่มชองทางการสื่อสาร อำนวยความสะดวกให
การติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วทันทีทันใด ตรงกับความตองการของผูใชงาน ท้ังในดานการศึกษา การสื่อสาร 
หรือดานความบันเทิงตาง ๆ โดยประเภทของ Mobile application จะแบงออกเปน Native Application Hybrid 
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Application และ Web Application ผูวิจัยไดเลือกHybrid Application มาพัฒนาข้ึนมาเนื่องจากสามารถรัน 
(Run)บนระบบปฏิบัติการไดทุกระบบ และ Web Application ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อเปน Browser สำหรับ
การใชงานเพื่อการเขียนโปรแกรมดวย PHP และ OOP เปนฐานขอมูล (www.mindphp.com, 2017) จากขอมูล
จะเห็นไดวา แอพพลิเคชั่นแตละประเภทจะมีจุดเดนและขอจำกัดแตกตางกันไป ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาความเปนได
ในทางปฏิบัติ ผูวิจัยเลือกใช Hybrid Application มาประยุกตในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการประเมินภาวะสุขภาพ
สำหรับผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง เนื่องจากมีขอดีหลายประการ ตัวอยางเชน สามารถพัฒนาดวยภาษา HTML, 
CSS และ JavaScript ทำใหงายและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถใชงานไดหลาย Platform ท้ัง iOS, 
Android และ Window Phone และใชตนทุนในการพัฒนานอยกวา Native Application ซึ่งใชคาใชจายท่ีสูงกวา 
ใชจำนวนคนท่ีมากกวา และใชภาษาตาม platform นั้น ๆ (วิชาญ ทุมทอง, 2016) และมีการศึกษาท่ีพบวา 
แอพพลิเคชั่นตางๆ ไดเขามามีอิทธิพลและบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากข้ึน ในเร่ืองการติดตอสื่อสาร ตลอดจน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการทำงาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทำงานสูงสุด มีความสะดวก รวดเร็ว (ขวัญฤดี 
ฮวดหุน, 2017) ผูวิจัยจึงตัดสินใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ดวย
การประยุกตแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน สมารทโฟน ท่ีอธิบายวา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีในรูปแบบของ Hybrid Mobile application ดวย Ionic Framework เพื่อการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูล และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน กอใหเกิดประโยชนท่ีหลากหลายและไดรับความนิยมอยาง
มากในปจจุบัน (วิชาญ ทุมทอง, 2016) และแนวคิดท่ีนำมาใช จะแตกตางกันตามปรัชญาความเชื่อของแตละ
บุคคลและสถานการณท่ีแตกตางกันอยางไรก็ตามการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนสุขภาพของกอรดอน 
(Marjorie Gordon 2007) ท่ีอธิบายวา ตามกระบวนการพยาบาลจะเร่ิมจาก การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อเปน
การรวบรวมขอมูลปญหา ความตองการทางสุขภาพของผูปวยอยางเปนระบบและตอเนื่อง อยางเปนองครวม 
ครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งขอมูลท่ีไดจะนำไปสูการกำหนดขอวินิจฉัยและการวาง
แผนการพยาบาลท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูปวยแตละราย ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินภาวะ
สุขภาพมีท้ังแนวคิดทฤษฎี ทฤษฎีทางการพยาบาล หรือแบบแผนสุขภาพของกอรดอน รวมกับขอมูลจากการ
สัมภาษณพยาบาลวิชาชีพในหอผูปวย เกี่ยวกับกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน มาจัดทำรายการหลักใน
แอพพลิเคชั่นท่ีผูปวยจำเปนตองสื่อสารกับพยาบาลและผูดูแลอ่ืน ๆ รายการหลักจัดแบงออกเปน 4 หมวด 
ประกอบดวย หมวดอาการไมสุขสบายและการขอความชวยเหลือ หมวดระดับความเจ็บปวด Pain score หมวด 
ชื่อ-สกุล ของผูปวย เบอรโทรท่ีติดตอได และหมวดแบบประเมินภาวะสุขภาพ ท่ีประกอบดวย แบบแผนการรับรู
ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ การรับรูภาวะโภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร การขับถาย กิจกรรมและ
การออกกำลังกาย การพักผอนนอนหลับสติปญญาและการรับรู การรับรูตนเองและอัตมโนทัศน บทบาทและ
สัมพันธภาพ การปรับตัวและการทนทานตอความเครียด และแบบแผนดานคุณคาและความเชื่อ ท้ังนี้ เมื่อกดเลือก
รายการท่ีตองการใชงานจะพบเนื้อหาขอมูลรายละเอียดของแตละรายการท่ีปรากฏบนหนาจอท้ังภาพและเสียง  
 การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตรเปนการจัดการศึกษาท่ีเตรียมพยาบาล ใหเปนผู ท่ีมี
ความสามารถท้ังในดานวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะของวิชาชีพซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรทางวิชาชีพการพยาบาลใหเปนผูมีความรู 
ความสามารถในศาสตรสาขานี้เปนอยางดี เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของผูรับบริการ พรอมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอ
วิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถใชความรูและทักษะตางๆไดอยางเหมาสม รวมถึงเพื่อใหไดผลลัพธการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.2551 (สภาการพยาบาล,2551) 
ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยพยาบาลไดตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคมยุคปจจุบัน 
จึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจำวันมาประยุกต โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบรรจุเนื้อหาโปรแกรม
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ประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงชวยในการสื่อสารระหวางนักศึกษาพยาบาลกับผูปวยและผูใหบริการ
ข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการพยาบาล ลดปญหาการสื่อสารในกรณีท่ีผูปวยมีปญหาในการพูดออกเสียง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพในผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง โดยบรรจุ
เนื้อหาท่ีสงเสริมการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปนในการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยและการใหบริการการพยาบาล 
เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดนำไปใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
ดวยการประยุกตแนวคิดตามท่ีกลาวขางตน และตรวจสอบคุณภาพตามหลักการทางวิชาการ เพื่อใหสามารถนำไปใชใน
การปฏิบัติงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการดูแลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาประสิทธิผลจากการใชเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อชวยสื่อสารการประเมินภาวะสุขภาพในผูปวย
โรคมะเร็งกลองเสียง 

2.  เปรียบเทียบผลลัพธการรับรูการเรียนรูและ ความรูในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยของนักศึกษา
พยาบาล ประโยชนจากการใชแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารของผูปวยตอการรับบริการพยาบาล  

3. ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตอการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพในผูปวย 
โรคมะเร็งกลองเสียง  
สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้คือ 

1. แอพพลิเคชั่นท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงสามารถเพิ่มผลลัพธการ
รับรูในการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยมีคุณภาพและสนองตอบความตองการของผูปวยไดมากข้ึน 

2. ผลลัพธการรับรู ความรู และทักษะท่ีจำเปน ของนักศึกษาพยาบาลหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง 
ใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินสุขภาวะผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
ระเบียบวิธวิีจัย 
 ใชแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method ) แบบรองรับภายใน (Embedded Design) แบบกึ่ง
ทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีหลักหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีการรอง 
วิธีการดำเนินการวิจยัประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดำเนินการโดย 1) สกัดสาระ องคความรู ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นำมโนทัศหลักท่ีสำคัญมากำหนดกรอบแนวคิด 2) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษา พยาบาลตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 3) วิเคราะหสภาพปญหาและความจำเปนในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 4) ประชุมระดมสมองอาจารยกลุมวิชาการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 5) ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
Version จำลอง 

ข้ันตอนที่ 2 ตรวจสอบความเปนไปไดของการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย
โรคมะเร็งกลองเสียงโดยทำ Focus group กับหัวหนาพยาบาล และกลุมพยาบาลวิชาชีพ ท่ีทำหนาท่ีอาจารยพี่เลี้ยง
จากแหลงฝก  
  ข้ันตอนที่ 3 อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลใหเขาใจการใชแอพพลิเคชั่นในสถานการณจำลอง และ
นำมาปรับปรุงแกไข ไดแอพพลิเคชั่นท่ีพรอมนำไปประเมินภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียงเพื่อนำไปใชใน
สถานการณจริงบนหอผูปวย 
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ข้ันตอนที่ 4 การดำเนินการทดลองใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโดยนักศึกษา
พยาบาลและผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 1) ข้ันเตรียมการเรียนรู เตรียมกลุมนักศึกษา เตรียมสภาพแวดลอมในหอ
ผูปวย 2) ดำเนินการปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษา รวมกับพยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวย สรางสัมพันธภาพ           
พานักศึกษาเขาพบทำความรูจักผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูปวยเฉพาะราย 3) ประชุมชี้แจง
การใชแอพพลิเคชั่นการบรรจุโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนไวในโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูปวย 4) นักศึกษาสรางการ
มีปฏิสัมพันธกับผูปวย 5) สรางการมีสวนรวมในการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารระหวางนักศึกษากับผูปวยและ
การแกไขปญหารวมกับพยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวย 6)นักศึกษาเรียนรูปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
และการประยุกตใชความรูในการประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหาผูปวย จากการสื่อสารผานแอพพลิเคชั่น 
และการวางแผนใหการพยาบาลดวยความรวดเร็วและเนนคุณภาพการพยาบาลโดยยึดผูปวยเปนสำคัญ 7) การ
ประเมินผลการเรียนรูจากการฝกภาคปฏิบัติโดยการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยผานแอพพลิเคชั่นและบันทึก
ประสบการณการเรียนรูโดยการเขียนบันทึกรายงานการพยาบาล 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง โดย 

1. ประเมินความเหมาะสมตอการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลอง
เสียงโดยนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ประเมินความพึงพอใจตอการใชแอพพลิเคชั่นและการรับบริการ
พยาบาลโดยผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 

2. ประเมินผลลัพธการรับรูและการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลสูการปฏิบัติการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ประเมินผูปวยพยาบาลปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ประเมินความสามารถกอนและหลังการทดลองใชแอพพลิเคชั่น 
โดยอาจารยนิเทศและพยาบาลวิชาชีพท่ีทำหนาท่ีเปนอาจารยพี่เลี้ยง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  

1. คูมือโปรแกรมการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง  
2. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน 
3. แบบประเมินดานการรับรูของนักศึกษาพยาบาลดานประวัติและประเมินสมรรถนะของผูปวยแรกรับ

เฉพาะราย 
4. แบบวัดอาการเจ็บปวด (Pain Score) การพยาบาลและการดูแลใหความชวยเหลือ 
5. แบบประเมินภาวะซึมเศราในผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

  6. แบบประเมินประสิทธิภาพฟงกชั่นการใชงานในดานตางๆหลังการนำแอพพลิเคชั่นไปทดลองใช         
โดยนักศึกษาพยาบาลและผูปวย  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเปนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การหาความเท่ียง ไดคาความ
เท่ียงอยูระหวาง 0.59-0.91  
  

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติบรรยาย และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูและทักษะความสามารถ 

ดานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ดวยสถิติ t-test วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสกัด
สาระ (Content Analysis) ตรวจสอบขอมูลโปรแกรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของ
ผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงโดย โดยผูทรงคุณวุฒิและ พยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวย 
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                                                                                                      กรอบแนวคิดการวิจัย

                                                      การพัฒนาแอพพลิเคชั�นเพื�อการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง

เป้าหมายในการนาํเทคโนโลยี

ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัมาพฒันา

เพื�อช่วยเหลือในการสื�อสาร

ของผูป่้วยโรคมะเร็งกล่องเสียง

ขั�นตอนการดําเนินการใช้แอพพลิเคชั�น

1.การอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา  2. กาํหนดรูปแบบกิจกรรมการอบรม  

วตัถุประสงค ์  เวลา  เนื�อหา  วิธีการประเมินผล 3.เลือกสถานที�อบรม 4.เตรียม

ความพร้อมอุปกรณ5์.เตรียมนักศึกษาและอาจารยนิ์เทศเข้าร่วมโครงการ

ขั�นเตรียมการใช้แอพพลิเคชั�น

       ขั�นเตรียมการเรียนรู้    ทาํความเขา้ใจกบัโปรแกรมที�บรรจุในแอพพลิเคชั�น

เตรียมหอผูป่้วยที�ทดลองใชแ้อพพลิเคชั�น  ประสานกบัผอ.โรงพยาบาล หัวหน้า

พยาบาลและอาจารยพี์�เลี�ยง  เพื�อขออนุญาตทดลองใชเ้ครื� องมือ   จัดแบง่กลุม่

นักศึกษาและอาจารยนิ์เทศ    จัดประชุมอาจารยนิ์เทศ   

          ขั�นรับรู้และเรียนรู้ตามเนื� อหาในโปรแกรมที�บรรจุในแอพพลิเคชั�น

 สร้างความเขา้ใจ ดา้นเนื�อหาสาระ  ขั�นตอนการปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญแ่ละ

ผูสู้งอายุ   บทบาทของอาจารยนิ์เทศ  อาจารยพี์�เลี�ยงบนหอผูป่้วย

1 . ก่อนฝึกภาคปฏิบัตใิช้แอพพลิเคชั�น ประเมินการรับรู้ และความรู้ดา้นการ

พยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสียงในสถานการณ์ตา่งๆ  และประเมินทกัษะดา้น

การพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูสู้งอาย ุ (Pre-test)

2 .ระหว่างการฝึกปฏิบัต ิฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูสู้งอายุ

ใชเ้วลา  4 สัปดาห์ นักศึกษาฝึกทกัษะการ รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหา

ผูป่้วยในสถานการณ์ตา่งๆในผูป่้วยแตล่ะรายที�ไดรั้บมอบหมายจากอาจารยนิ์เทศ

การแกไ้ขปัญหาและภาวะสุขภาพของผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสียงที�พักรักษาในหอ

ผูป่้วย   การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัจริงบนหอผูป่้วยดว้ยการนํา

ปัญหาผูป่้วยมา Conferences อาจารยนิ์เทศและพยาบาลวิชาชีพที�ทาํหนา้ที�

อาจารยพี์�เลี�ยง

3 .หลังการฝึกปฏิบัต ิการใช้แอพพลิเคชั�น ประเมินการรับรู้ และความรู้ดา้นการ

พยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสียงในสถานการณ์ตา่งๆ ทกัษะดา้นการพยาบาล

ผูใ้หญแ่ละผูสู้งอายุ  (Post –test)

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั�น ประกอบดว้ย1.วตัถุประสงคข์องคูม่ือ 2. คาํแนะนาํใน

การใช้คูม่ือ 3. ขั�นตอนในการปฏิบัติการใช้คูม่ือ 4. ขั�นตอนและโปรแกรม

กิจกรรมการการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 5. รหัส

เอกสาร 6. แผนการสอน 7. ประโยชน์ในการใช้แอพพลิเคชั�น

การพฒันาแอพพลิเคชั �น

เพื�อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

โรคมะเรง็กล่องเสียง

  ศึกษาสภาพปัญหาของผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสียง  แนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน (Majorie Gordon,  2007)

แนวคิดการพฒันาแอพพลิเคชั�นบนอุปกรณเ์คลื�อนที�ในรูปแบบของ  Hybrid Mobile Application  ดว้ย Ionic Framework 

แนวคิด ทฤษฎี หลกัสูตรเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน  แนวคิดพื�นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัปฏิบัติการ

พยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ทฤษฏีการเรียนรู้ หลกัการ( Learning Theory) ของบลูม (Bloom’ Taxonomy) 

ทฤษฏีการพฒันาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ (Bruner, 1963) ทฤษฏีการเรียนรู้ตวัแบบของแบนดูรา ( Banderura,1986 )  

แนวคิดการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาล และหลกัการสาํคญัตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลกัษณะ

บัณฑิตที�พึงประสงคข์องสภาการพยาบาลที�กาํหนด ประกอบกบัการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาํเป็นในการ

พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ประชมุระดมสมอง

อาจารยก์ลุ่มวชิาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ทาํ Focus group

กบักลุ่มพยาบาลวิชาชีพ

เพื�อตรวจสอบความเป็นไปได้

ของโปรแกรมที�บรรจุใน

แอพพลิเคชั�นฉบบัร่าง 
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การดำเนินการวิจัย 
ผูวิจัยดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปน้ี 

กำหนดแบบแผนการวิจัย ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน่เพือ่การประเมินสุขภาวะผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
เปนแบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (Embedded Design) รูปแบบกึ่งทดลองระยะเดียววัดกอน 
ระหวางและหลังการทดลอง วิธีการเชิงปริมาณเปนวิธีการหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเปนวิธีการรอง  
 
 
 
 
  
 
 
 

ผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
1. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
 การนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการสื่อสารดวยแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
เพื่อนำมาใชประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง เปนโปรแกรมประยุกตสำหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 
เชนโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต มาชวยเพิ่มชองทางการสื่อสาร อำนวยความสะดวกใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยาง
รวดเร็วทันทีทันใดตรงกับความตองการของผูใชงาน สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคร้ังนี้ใช Hybrid Application 
มาประยุกตในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง หลังการทดลอง
ใชแอพพลิเคชั่นในหอผูปวย พบวา แอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกรายการสามารถ
นำไปใชไดจริงและพบวาผูปวยมีความพึงพอใจในฟงกชั่นการใชงานมากเชนเดียวกัน 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตอความเหมาะสมของการใชแอพพลิเคช่ันในการประเมินภาวะ

สุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงประเมินโดยนักศึกษา 
ลำดับ รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 

 ฟงกช่ันของแอพพลิเคช่ันในการทดลองใชงานในภาพรวม 
 ความเหมาะสมของการใชแอพพลิเคช่ัน 
 หมวดความไมสุขสบายของผูปวย 

๔.๑๖ .๒๕ มาก 

๑ ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
ของหมวดหมูในสวนประกอบและเมนูตางๆของแอพพลิเคชั่น 

๔.๖๗ .๕๕ มาก 

๒ แอพพลิเคชั่นในหมวดอาการไมสุขสบายและขอความชวยเหลือ          
มีการนำเสนอเน้ือหา ครบถวนและมีรูปแบบท่ีชัดเจน  

๔.๔๗ .๕๗ มาก 

๓ แอพพลิเคชั่นในหมวดอาการไมสุขสบายและขอความชวยเหลือมี
ความสะดวก รวดเร็วตอการใชงาน สามารถนำไปใชไดจริง 

๔.๒๐ .๗๑ มาก 

๔ แอพพลิเคชั่นในหมวดอาการไมสุขสบาย และขอความชวยเหลือ  
งายตอการติดตอสื่อสาร 

๔.๐๓ .๖๑ มาก 

๕ แอพพลิเคชั่นในหมวดอาการไมสุขสบาย และขอวามชวยเหลือชวย
ประหยัดเวลาในการติดตอสื่อสาร 
 

๔.๐๓ .๗๒ มาก 

วัดหลังทดลอง  
(เชิงปริมาณ) 

 
 
 ระหวางการทดลอง 

(เชิงคุณภาพ) 
 
 
 

 

ทดลองใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย

โรคมะเร็งกลองเสียง 
 
 

 
 

วัดกอนทดลอง 
 (เชิงปริมาณ) 
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หมวดระดับความเจ็บปวด (Pain score) 
๖ แอพพลิเคชั่นในหมวดระดับความเจ็บปวด (Pain score)  

มีการนำเสนอเน้ือหาครบถวนและมีรูปแบบท่ีชัดเจน 
๔.๓๐ .๖๕ มาก 

๗ 
 
๘ 
 
 
 
 
๙ 

แอพพลิเคชั่นในหมวดระดับความเจ็บปวด (Pain score)       
มีความสะดวกตอการใชงาน สามารถนำไปใชไดจริง 
แอพพลิเคชั่นในระดับความเจ็บปวด(Pain score) สามารถชี้ 
ตำแหนงท่ีปวดในรางกายไดทุกตำแหนง สามารถบอกคะแนน 
ความปวดโดยเลื่อน scale ไมบรรทัดวัดอาการปวด ต้ังแต 
คะแนน 0=ไมปวด คะแนน10=ปวดมากท่ีสุด และงายตอการ
สื่อสารในรายท่ีผูมารับบริการมีขอจำกัดในการใชเสียง 
แอพพลิเคชัน่ในหมวดระดับความเจ็บปวด(Pain score) 

๔.๗๓ 
 

๔.๗๐ 
 
 
 
 

๔.๓๓ 

.๕๒ 
 

.๗๐ 
 
 
 
 

.๖๑ 

มาก 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก  
ประหยัดเวลาสามารประเมินความปวดไดทันทวงที 
หมวด ช่ือสกุลของผูปวยเบอรโทรศัพทที่ติดตอได 

     

๑๐ แอพพลิเคชัน่ในหมวด ชื่อ-สกุล ของผูปวยเบอรโทรท่ีติดตอได 
สามารถกรอกขอมูลไดครบถวนและชัดเจน 

๓.๙๐ .๔๐ มาก 

๑๑ แอพพลิเคชัน่ในหมวด ชื่อ-สกุล ของผูปวยเบอรโทรท่ีติดตอได 
สะดวกท่ีการใชงานสามารถนำไปใชไดจริง 

๓.๘๗ .๕๑ มาก 

๑๒ แอพพลิเคชั่นในหมวด ชื่อ-สกุล ของผูปวยเบอรโทรท่ีติดตอได  
งายตอการสื่อสารและไดขอมูลท่ีรวดเร็ว 

๓.๙๗ .๖๑ มาก 

๑๓ แอพพลิเคชัน่ในหมวด ชื่อ-สกุล ของผูปวยเบอรโทรท่ีติดตอได 
ประหยัดเวลาสามารถนำไปกรอกขอมูลไดเอง 
หมวดอาการไมสุขสบาย และขอความชวยเหลือ 

๓.๘๗ .๖๘ มาก 

๑๔ แอพพลิเคชั่นในหมวดอาการไมสุขสบาย และขอวามชวยเหลือชวย
ประหยัดเวลาในการติดตอสื่อสาร 

๔.๐๓ .๗๒ มาก 

๑๕ แอพพลิเคชั่นในหมวด แบบประเมินภาวะสุขภาพ มีโครงสรางเน้ือหา
การนำเสนอเน้ือหาท่ีครบถวน และมีรูปแบบการประเมินท่ีชัดเจน 

๔.๑๐ .๕๕ มาก 

๑๖ แอพพลิเคชัน่ในหมวด แบบประเมินภาวะสุขภาพ สะดวกตอการ
ใชงาน สามารถนำขอมูลไปใชไดจริง 

๔.๑๐ .๗๖ มาก 

๑๗ 
 

๑๘ 

แอพพลิเคชั่นในหมวด แบบประเมินภาวะสุขภาพงายตอการ
สื่อสารมีรายละเอียดขอมูลไดครบถวน 
แอพพลิเคชั่นในหมวดแบบประเมินภาวะสุขภาพ งายตอการ
สื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา 

๓.๘๗ 
 

๔.๑๐ 

.๕๑ 
 

.๔๐ 

มาก 
 

มาก  

๑๙ จากการประเมินแอพพลิเคชั่นสามารแสดงผลไดอยางถูกตองและ
ไดขอมูลท่ีครบถวน 

๓.๘๗ .๖๘ มาก 

๒๐ จากการประเมินแอพพลิเคชั่นสามารถใหความชวยเหลือตรงตอ
ความตองการ 

๓.๙๐ .๗๑ มาก 
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จากตารางท่ี ๑ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตอความเหมาะสมของการใชแอพพลิเคชั่นในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงประเมินโดยนักศึกษา พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

( x = ๔.๑๖,S.D= ๐.๒๕) และท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ แอพพลิเคชั่นในหมวดระดับความเจ็บปวด (Pain score) มีความ

สะดวกตอการใชงาน สามารถนำไปใชไดจริง ( x = ๔.๗๓ ),S.D= ๐.๕๒) รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นในระดับความ
เจ็บปวด (Pain score) สามารถชี้ตำแหนงท่ีปวดในรางกายไดทุกตำแหนง สามารถบอกคะแนนความปวดโดยเลื่อน 
scale ไมบรรทัดวัดอาการปวด ต้ังแตคะแนน 0 = ไมปวด คะแนน 10=ปวดมากท่ีสุด และงายตอการสื่อสารในรายท่ีผู

มารับบริการมีขอจำกัดในการใชเสียง ( x = ๔. ๗๐),S.D= ๐.๗๐) และคาเฉลี่ย ท่ีนอยท่ีสุดคือ แอพพลิเคชั่นในหมวด 

ชื่อ-สกุล ของผูปวยเบอรโทรท่ีติดตอได ประหยัดเวลาสามารถนำไปกรอกขอมูลไดเอง ( x = ๓.๘๗),S.D= ๐.๖๘) และ

จากการประเมินแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงผลไดอยางถูกตองและไดขอมูลท่ีครบถวน ( x = ๓.๘๗ ),S.D= ๐.๕๑) 
อยางไรก็ตาม ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นในการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ในภาพรวม
ถือไดวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกรายการสามารถนำไปใชไดจริง 

 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูปวยตอฟงกช่ันแอพพลิเคช่ันในการใชงานใน

การประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
ลำดับ รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 

 ฟงกชั่นของแอพพลิเคชั่นในการทดลองใชงานในภาพรวม ๔.๔๒ .๔๙ มาก 
1 แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกตอการใชงาน ๔.๓๐ .๗๐ มาก 
2 แอพพลิเคชั่นมีความรวดเร็ว ๔.๔๐ .๗๒ มาก 
3 แอพพลิเคชั่นเปนเทคโนโลยีท่ีชวยเพิ่มชองทางในการสื่อสาร 

สะดวกในการสื่อสาร 
๔.๕๗ .๖๘ มาก 

4 แอพพลิเคชั่นชวยลดระยะเวลาในการสื่อสาร ๔.๔๓ .๖๘ มาก 
5 
 

๖ 
๗ 

ผูปวยมีความประทับใจท่ีไดรับการตอบสนองตรงตามความ 
ตองการ 
แอพพลิเคชั่นถือเปนความคิดสรางสรรคท่ีดี 
แอพพลิเคชั่นมีประโยชนตอการสื่อสารกับผูปวยโรคมะเร็ง
กลองเสียง 

๔.๔๐ 
 

๔.๔๓ 
๔.๔๓ 

.๙๔ 
 

.๘๖ 

.๖๘ 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 จากตารางท่ี ๒ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอความพึงพอใจของฟงกชั่นการใชแอพพลิเคชั่นในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ ของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงประเมินโดยผูปวย พบวา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับ มาก ( x = ๔.๔๒,S.D= ๐.๔๙) และท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ แอพพลิเคชั่นเปนเทคโนโลยีท่ีชวยเพิ่มชองทางใน

การสื่อสาร ( x = ๔.๕๗ , S.D= ๐.๖๘) รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นชวยลดระยะเวลาในการสื่อสารและแอพพลิเคชั่น

มีประโยชนตอการสื่อสารกับผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ( x = ๔.๔๓ , S.D= ๐.๖๘) และแอพพลิเคชั่นถือเปน

ความคิดสรางสรรคท่ีดี ( x = ๔.๔๓ , S.D= ๐.๘๖) จากการท่ีผูปวยประเมินความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่น 
ชี้ใหเห็นวา แอพพลิเคชั่นมีประโยชนตอการใชงานในการสื่อสารของผูปวยกับนักศึกษาพยาบาลในการใหความ
ชวยเหลือตรงกับความตองการ 
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๒. ผลการรับรูการเรียนรูและความรูที่นักศึกษาไดรับกอนและหลังทดลองใชแอพพลิเคช่ันประเมินภาวะผูปวย
โรคมะเร็งกลองเสียง 
๒. เปรียบเทียบผลลัพธการรับรู การเรียนรู ความรูและทักษะที่จำเปน ของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังการ
ใชแอพพลิเคช่ันเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ การรับรู ความรูดานการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยมะเร็งกลองเสียง         

ในสถานการณตางๆกอนและหลังการทดลองใชแอพพลิเคช่ันฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
 x  S.D. df t P 

1. กอนการฝกใช แอพพลิ เคชั่ นในการ
ประเมิน ภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

2.87 .20 77 - 8.629* 0.001 

2 . หลั งการฝกใชแอพพลิ เคชั่ นในการ
ประเมินภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

3.49 .27    

  *P < .05  
  จากตารางท่ี ๓ การรับรู การเรียนรูและความรูดานการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยมะเร็งกลองเสียง 
กอนและหลังการทดลองฝกใชแอพพลิเคชั่นปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุในสถานการณตางๆ หลังการฝก
ปฏิบัติจริงในหอผูปวยสูงกวากอนการฝกปฏิบัติในหองฝกปฏิบัติการพยาบาล และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05(t = -8.629 p< .05) 
 
ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบการรับรู ความรูและ ทักษะที่จำเปนในการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็ง

กลองเสยีง 

รายการประเมิน 
กอนฝกปฏิบัติ หลังฝกปฏิบัติ 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

ความรูดานการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย
มะเร็งกลองเสียง ในสถานการณตางๆ 

2.76 .81 มาก 3.58 .74 มาก
ที่สุด 

1. การบันทึกประวัติและสมรรถนะผูปวยแรกรับ 3.๑4 .81 มาก 3.91 .98 มากท่ีสุด 
2. การตรวจประเมินสภาพรางกาย ๒.๔0 .69 มาก 3.๒๑ .82 มาก 
3. การตรวจประเมินสภาพจติใจ คานิยมความเชื่อ 
 และ อัตมโนทัศน 

2.64 .96 มาก 3.1๖ .67 มาก 

4. การดำรงชีวิตประจำวัน 2.๓9 1.02 มาก 3.43 .97 มากท่ีสุด 
5. การประเมินสภาพสังคม 3.01 .67 มาก 3.81 .61 มากท่ีสุด 
6. การประเมินประวัติการเจ็บปวยในอดีต ๓.๑3 .82 มาก 3.๘2 .53 มากท่ีสุด 
7. การจัดการความปวด 2.๔8 .71 มาก 3.๘๙ .๕๓ มากท่ีสุด 
8. การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ 2.๔0 .89 มาก 3.49 .72 มากท่ีสุด 
9. การประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม 
๑๐. การประเมินสภาพผูปวยตอความจำเปนไดรับ 
 การผูกยึด (Restrained) 

2.๓๗ 
๒.๘๗ 

.78 

.๗๔ 
มาก 
มาก  

3.34 
๓.๑๙ 

.56 

.๖๘ 
มากท่ีสุด 

มาก 
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จากตารางท่ี ๔ เปรียบเทียบการรับรู การเรียนรู ความรู และทักษะท่ีจำเปนในการประเมินภาวะสุขภาพ
ของผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงในสถานการณตาง ๆ ของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังการทดลองใช
แอพพลิเคชั่นปฏิบัติจริงบนหอผูปวย จำแนกตามรายดาน ความรูดานการประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยมะเร็ง
กลองเสียง ในสถานการณตางๆ พบวา หลังการฝกปฏิบัติใชแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย
โรคมะเร็งกลองเสียง โดยภาพรวมนักศึกษาพยาบาลมีความรูเพิ่มข้ึนทุกรายการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก               

( x  = 2.76 S.D.= .81) หลังฝกปฏิบัติบนหอผูปวย อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 3.58 S.D.= .74) และความรูท่ี

เพิ่มข้ึนมีผลลัพธการเรียนรูมากท่ีสุด คือ การบันทึกประวัติและสมรรถนะผูปวยแรกรับ ( x  = 3.91 S.D.= .98 

รองลงมาคือ การจัดการกับความปวด( x  = 3.8๙ S.D.= .๕๓) และท่ีมีผลลัพธการเรียนรูคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

การตรวจประเมินสภาพจิตใจ คานิยมความเชื่อ และ อัตมโนทัศน( x  = ๓.๑๖ S.D.= .๗๖) อยางไรก็ตามนักศึกษา
มีผลลัพทเรียนรู อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกรายการ 

  
ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะดานปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาลกอนและ

หลังการทดลองฝกปฏิบัติใชแอพพลิเคช่ันเพ่ือประเมินภาวะผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงในหอผูปวย 
รายงานการประเมิน x  S.D. df t P 

1.กอนการฝกใชแอพพลิเคชั่นในการ
ประเมินภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

2.87 .32 77 -8.694* 0.001 

2.หลังการฝกใชแอพพลิเคชั่นในการประเมิน 
ภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

3.42 .46    

*p < .05  
   จากตารางท่ี ๕ ทักษะดานปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาล กอนและหลังการ

ทดลองฝกปฏิบัติใชแอพพลิเคชั่นในการประเมินภาวะสุขภาพในผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงของนักศึกษาพยาบาล 
หลังการทดลอง พบวา สูงกวากอนการทดลองทุกดานและ มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05             
(t = -8.694 p< .05) 
 
ตารางที่ ๖ ผลการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะดานการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุกอนและหลังการ

ทดลองฝกการใชแอพพลิเคช่ันเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง จำแนกราย
ดานประเมินโดยอาจารยนิเทศ 
รายงานการประเมิน x  S.D. df t P 

1. กอนการฝกใชแอพพลิเคชั่นในการประเมิน 
ภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

2.78 .59 29 -11.93* 0.003 

2. หลังการฝกใชแอพพลิเคชั่นในการประเมิน
ภาวะสุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง 

3.54 .25    

*p < .05  
จากตารางท่ี ๖ ผลการ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะดานการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุกอน

และหลังการทดลองฝกการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพชองผูปวยผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง จำแนก
รายดานประเมินโดยอาจารยนิเทศ พบวา ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะของนักศึกษาพยาบาลหลังการฝกปฏิบัติจริง
บนหอผูปวยสูงกวาการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการพยาบาลกอนทดลองทุกดาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 (t = -11.93 p < .05) 
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ตารางที่ ๗ ผลการเปรียบเทียบบทบาทอาจารยนิเทศในการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
โดยประยุกต ใชแอพพลิเคช่ันในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงกับการประเมิน
ภาวะสุขภาพดวยวิธีการปฏิบัติแบบเดิม 

การสอนและนิเทศตามแบบเดิม 
การสอนและนิเทศปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

โดยใชแอพพลิเคช่ันในการสื่อสารเพ่ือการประเมิน 
ภาวะสุขภาพของผูปวย โรคมะเร็งกลองเสียง 

1. เปนผูใหความรู 1. เปนผูวางแผนการฝกประสบการณรวมกับผูเรียน แอพพลิเคชั่น
สามารถใชไดสะดวก นักศึกษาเรียนไดดวยตนเองทุกเวลาและสถานท่ี
และเรียนรูไดอยางรวดเร็วข้ึนผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

2. เปนแกนนำในกระบวนการฝก
ปฏิบัติการพยาบาล 

2. เปนผูอำนวยความสะดวกในการเรียนรู(Facilitator) ใหคำแนะนำ
และสนบัสนุนทรัพยากรการเรียนรูในการฝกประสบการณ 

3. เปนผูนำการอภิปราย 3. เปนผูจัดกระบวนการฝก Application ใชงานไดหลากหลาย 
Platform ใชตนทุนในการพัฒนานอย ขอมูลเนื้อหาสาระชวยในการ
สนับสนุนการอภิปรายเมื่อมีการโตตอบระหวางผูปวยกับนักศึกษา 
สรางความเขาใจในกรณีท่ีมีความเขาใจไมตรงกัน การสนับสนุนการมี
สวนรวมของพยาบาลวิชาชพี การสรางความรูจากประสบการณในโลก
ยุคใหม การเห็นคุณคาของผูเรียนและผูปวย 

4. เปนผูซักถามผูเรียน  4. สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง และมีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณแตยึดหลักการวัตถุประสงคการเรียนรู และเปาหมาย
การเรียนรูของนกัศึกษา นักศึกษาอาจซักถามผูปวย และซักถามกันเอง
ระหวางนักศึกษามากข้ึน 

5. เปนผูประเมินผลการฝกประสบการณ 5. เปนผูสรางเสริมประสบการณการเรียนรู สรางองคความรูรวมกัน 
และกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการฝกประสบการณ 
ท่ีผานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันในการสื่อสารไรพรหมแดนของคนยุค
ใหมผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน เปนโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
หลายมุมมองของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจากทุกฝายชวยใหเกิดองคความรู
และนำไปพัฒนาตอไป 

 จากตารางท่ี ๗ ผลการเปรียบเทียบบทบาทอาจารยนิเทศในการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุโดยประยุกตใชแอพพลิเคชั่นในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงกับการประเมิน
ภาวะสุขภาพดวยวิธีการปฏิบัติแบบเดิมพบวา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยนิเทศในรูป
แบบเดิมกับการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุโดยใชแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารเพื่อการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย โรคมะเร็งกลองเสียงมีความแตกตางกัน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นมีผลตอวิธีการสอนของอาจารยดวย กลาวคือ อาจารยเปนผูวางแผนการฝกประสบการณรวมกับ
ผูเรียน อำนวยความสะดวกในการเรียนรูและสนับสนุนทรัพยากรในการฝกประสบการณโดยบรรจุเนื้อหาสาระท่ี
บางคร้ังยากตอการจดจำของนักศึกษา กลับทำใหนักศึกษาสนุกไปกับการใชเคร่ืองมือชวยความจำไปดวย รวมท้ังให
กำลังใจ เปนผูจัดกระบวนการฝกสนับสนุน ใหมีการอภิปรายการมีสวนรวม การสรางความรูจากประสบการณ การ
เห็นคุณคาของผูเรียนและผูปวยท่ีบางสถานการณผูปวยคือครูคนหนึ่งของนักศึกษา สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 
และมีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณโดยยึดหลักการวัตถุประสงคของการเรียนรู และเปาหมายการ
เรียนรูของนักศึกษาเปนสำคัญ และสถานท่ีฝกในโรงพยาบาลท่ีผูวิจัยทดลองใชเคร่ืองมือมีความปลอดภัย ดังนั้น
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อาจารยนิเทศจะเปนผูสรางเสริมประสบการณ การเรียนรูสรางองคความรูรวมกันและกระตุนใหนักศึกษาเรียนรูจาก
กระบวนการฝกประสบการณตรงจากผูปวยผานแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึน 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล อาจารยนิเทศ อาจารยพ่ีเลี้ยง ผูปวยตอการใชแอพพลิเคช่ันเพ่ือการ

ประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง 
๓.๑ ความคิดเห็นดานผูเรียน 
ประเมินโดยนักศึกษา แอพพลิเคชั่นท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหนักศึกษาพยาบาลใชในการประเมินภาวะ

สุขภาพผูปวยมะเร็งกลองเสียง มีประโยชนในดาน การสื่อสาร ระหวางผูปวยกับนักศึกษาพยาบาล มีความสะดวก
รวดเร็วชวยเพิ่มชองทางการสื่อสาร ลดระยะเวลา และอาการไมสุขสบาย เชน เจ็บแผลขณะพูดคุย ลดอาการอึดอัด
หายใจลำบากขณะพูด ชวยลดความเมื่อยลา ผูปวยรูสึกประทับใจจากการไดรับการตอบสนองท่ีตรงตามความ
ตองการ และผูปวยมะเร็งกลองเสียงท่ีไดรับการประเมินภาวะสุขภาพ และขอความชวยเหลือ เชน ปวดหัว แนน
หนาอกหายใจไมออก ไอ การดูดเสมหะ คลื่นไสอาเจียน ขอยาบรรเทาปวด มีไขตัวรอน จากนักศึกษาพยาบาลตาม
แอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนจะไดรับการตอบสนองในดานการรับรู และการเรียนรู รวมท้ังทักษะท่ีจำเปนของนักศึกษา
พยาบาลในการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และ ผูปวยมะเร็งกลองเสียงไดรับประโยชนจากการ
สื่อสารและการพยาบาลท่ีตอบสนองตอความตองการของผูปวยจากการใชแอพพลิเคชั่นดวยเชนกัน 

๓.๒ ความคิดเห็นดานผูสอน 
 การท่ีอาจารยนิเทศมีการไปประสานกับหัวหนาหอผูปวยโดยมีการสำรวจสภาพแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งท่ีดีทำ

ใหอาจารยนิเทศสามารถเลือกศึกษาผูปวยไดเหมาะสมกับการนำแอพพลิเคชั่นไปชวยแกปญหาในกรณีท่ีผูปวยไม
สามารถพูดออกเสียงไดใชการมองปาก ภาษามือ ใชตุกตาเปดบีบเสียงเปนในการสื่อสารเมื่อผูปวยตองการความ
ชวยเหลือ การท่ีผูวิจัยนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชผานแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยคร้ังนี้ 
สอดคลองกับสิ่งท่ีนักศึกษาตองเรียนรูตามลักษณะวิชา วัตถุประสงครายวิชา สงผลใหผูเรียนเกิดผลลัพธการเรียนรู
ตามท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ การประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวย เปนจุดเร่ิมตนของการสราง
สัมพันธภาพกับแหลงฝกและการทดลองใชแอพพลิเคชั่น อันจะสงผลกับการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้นการท่ีอาจารยนิเทศและนักศึกษาไปฝกปฏิบัติการใชแอพพลิเคชั่นในการประเมิน
ภาวะสุขภาพของผูปวยมะเร็งกลองเสียงในสถานการณจริงบนหอผูปวยเปนสิ่งสำคัญมากกวาการฝกในสถานการณ
จำลองในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล สถานท่ีฝกมีความเหมาะสมและปลอดภัยในการใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูไดตามลักษณะวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcome) ดานการ
ประเมินผล มีการประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชาท่ีกำหนดไว 

กลาวโดยสรุปแอพพลิเคชั่น ท่ีพัฒนาข้ึน  มีความเหมาะสม สงเสริมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูใน
สภาพการณจริงเสมือนนักศึกษาไดทำงานเปนพยาบาลในหอผูปวย อาจารยมีแนวทางในการนิเทศนักศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทำใหสามารถพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcome) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน 

๓.๓ ความคิดเห็นกลุมอาจารยพ่ีเลี้ยง 
๑) การปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง ชวยใหนักศึกษาสามารถ

ทำงานเปนทีมได นักศึกษามีความเปนผูใหญมากข้ึน รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกันในทีมและมีจิตอาสากับผูปวย
และผูมารับบริการและแมจะพบปญหาอุปสรรคบางในการทำงานในหอผูปวยก็มีความอดทน และยังกระตุนให
นักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตนเองการใชแอพพลิเคชั่นในการประเมินภาวะผูปวยชวยใหนักศึกษาและอาจารยมี
ความใกลชิดโตตอบกันไดมากข้ึน ในขณะเดียวกันนักศึกษามีสัมมาคารวะ และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ัวไปไดดี 
ปฏิบัติงานประสานกันไดดีกับอาจารยพี่ลี้ยงและพยาบาลวิชาชีพ ผูปวยและญาติ 
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   2) ประเมินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียงเพื่อสงเสริม
ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล สิ่งท่ีเนนในโปรแกรมเนื้อหาสาระคือการท่ีนักศึกษาใหความสำคัญกับการให
การพยาบาลแบบองครวมโดยนำทฤษฏีทางการพยาบาลมาใชในการแกปญหาภาวะสุขภาพของผูปวย รวมท้ังการ
ปองกัน และสรางเสริมสุขภาพของตนเองและผูอื่น โดยตองใหผูปวยสามารถปฏิบัติการใชแอพพลิเคชั่นไดเมื่อกลับไป
พักรักษาตอและสามารถสื่อสารกับพยาบาลวิชาชีพประจำหอผูปวยในการติดตามการนัดของแพทย เนนการฝกให
นักศึกษาเขาใจถึงการทำงานในหอผูปวยรวมกันอยางแทจริงวาจะสำเร็จไดข้ึนอยูกับความรวมมือของทุกฝายในหอ
ผูปวยรวมท้ังญาติผูปวย การใชกระบวนการพยาบาลมาเปนพื้นฐานท้ังการสำรวจขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนดำเนินการ การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการสรุปประเมินผลอยางเปนระบบและนาเชื่อถือ เนื่องจากมี
การศึกษาคนควาและปฏิบัติโดยยึดแนวคิดทฤษฎีเปนหลัก มีการทดลองใชแอพพลิเคชั่นในสถานการณตางๆตาม
บริบทท่ีมีอยู ซึ่งนำไปสูความสำเร็จของการพยาบาลในหอผูปวยอยางเปนรูปธรรม 
  

ขอเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมาใชในการแกปญหาชวยในการสื่อสารกับผูปวยและพยาบาลวิชาชีพ           
มาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ความสามารถและ
ทักษะทางการพยาบาล และเรียนรูการมีสวนรวมในการใชกระบวนการพยาบาล และการใหบริการพยาบาลแกผูปวย
ผานแอพพลิเคชั่น เปนการบูรณาการ การเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช แอพพลิเคชั่นสามารถไปปรับใชในการ
เรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ สามารถสงเสริมผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษาไดจริง และ
อาจารยนิเทศสามารถนำไปใชได แตควรปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพจริงของผูปวยแตละประเภท 

๒. ในการออกแบบโปรแกรมท่ีใชบรรจุเนื้อหาลงในแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยบูรณาการกระบวนการพยาบาลใน
แตละข้ันตอนการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อการประเมินภาวะผูปวยโรคมะเร็งกลองเสียง พบวา ตองใชขอมูลเชิง
คุณภาพในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังการสังเกต การสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ             
ซึ่งนักศึกษายังขาดความชำนาญ ดังนั้นกอนนำแอพพลิเคชั่นไปใช ผูใชควรมีเวลาในการเตรียมนักศึกษาและอาจารย
นิเทศจำเปนตองวิเคราะหสภาพผูปวย สภาพแวดลอม ทำความเขาใจกับฟงกชั่นกอนนำไปใชกับการสื่อสารผูปวย
โรคอื่นๆและควรวิจัยติดตามผลกระทบของการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผูปวยโรคมะเร็งกลอง
เสียงนำไปสูการขยายผลการใชกับผูปวยโรคอื่นๆท่ีมีปญหาการสื่อสาร 
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