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คํานํา

ในปจจุบันมีทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางการพยาบาลมากมาย ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (The Roy
Adaptation Model ) เปนหนึ่งในทฤษฎีที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา โดยในดานการพยาบาลตามแนวคิดของทฤษฎี
การปรับตัวของรอย (The Roy Adaptation Model )ใหความสนใจกับปฏิสัมพันธของมนุษยและสิ่งแวดลอมซึ่งจะ
สงเสริมการพัฒนามนุษยและความเปนอยูที่ดีกิจกรรมพยาบาลตามแนวคิดของ ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (The
Roy Adaptation Model ) เปนการประเมินพฤติกรรมและสิ่งเราที่มีผลตอการปรับตัว การตัดสินใจใหการพยาบาล
ขึ้นอยูกับการประเมิน การใหการพยาบาลจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งเราเปาหมายของการพยาบาลเพื่อ
สงเสริมการปรับตัวในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ และดานการ
พึ่งพาระหวางกัน เพื่อใหเกิดความมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิต และการตายอยางมีศักดิ์ศรี

รายงานการประยุกตทฤษฎีทางการพยาบาลในงานพยาบาลสาธารณสุข ฉบับนี้ ผูจัดทําไดนํา
กระบวนการพยาบาลตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย ( The Roy Adaptation model) มาใชกับผูปวยมะเร็งปาก
มดลูก ทั้งนี้ เพื่อนําทฤษฎีการปรับตัวของรอยมาประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของของผูปวยทั้ง4 ดานและ
ประเมินสิ่งเรา เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประยุกตทฤษฎีทางการพยาบาลในงานพยาบาลสาธารณสุข ฉบับ
นี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางแกพยาบาลในการใหการบริการพยาบาลในงานพยาบาลสาธารณสุขตอไป

ผูจัดทํา
นางสาวเบญจมาศสุขศรีเพ็ง
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การประยุกตทฤษฎีการปรับตัวของรอย(The Roy Adaptation Model)
กรณีศึกษา “ผูปวยมะเร็งปากมดลูก”

1. ทฤษฎีการปรับตัวของรอยกับกระบวนการพยาบาล

1.1 รูปแบบมโนมติสําหรับการพยาบาล ( Conceptual framework for nursing )
ดร.รอย ไดพัฒนารูปแบบของทฤษฎีโดยมุงที่การปฏิบัติการพยาบาล และใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการ โดยมีพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยวา ประกอบดวยรางกาย จิตใจ และสังคมซึ่ง
ทํางานประสานสัมพันธเปนหนวยเดียวกัน เพื่อคงไวซึ่งความปกติสุขหรือความเจ็บปวยจากผลกระทบของสิ่งเรา
ตางๆทั้งจากภายในและภายนอกบุคคลที่เขาสูระบบชีวิตซึ่งจะกอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอบุคคลทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ฉะนั้น บุคคลจึงตองมีการปรับตัว เพื่อใหอยูในภาวะสมดุล

1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการพยาบาล
ดร.รอย ไดสรุปไว 4 ประการ คือ

2.1 การพยาบาลมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือบุคคลทั้งคน( total I being) ทั้งในภาวะปกติ
( health ) และภาวะเจ็บปวย( illness )

2.2. เปาหมายการพยาบาล คือ การสนับสนุนการลด ปรับ เปลี่ยน และสงเสริมการปรับตัวของ
บุคคล

2.3 พยาบาลตองวางเปาหมายรวมกับทีมสุขภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย
2.4 เอกลักษณของการพยาบาล คือ การบอกผูปวยในฐานะ “บุคคล”  ซึ่งมีความจําเปนตอง

ปรับตัว เนื่องจากการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น

1.3 เปาหมายของการปฏิบัติการพยาบาล( Goal of action )
เปาหมายการพยาบาลใหความสนใจกับปฏิสัมพันธของมนุษยและสิ่งแวดลอมซึ่งจะสงเสริมการ

พัฒนามนุษยและความเปนอยูที่ดีกิจกรรมพยาบาลตามแนวคิดของทฤษฎีการปรับตัวของรอยเปนการประเมิน
พฤติกรรมและสิ่งเราที่มีผลตอการปรับตัว การตัดสินใจใหการพยาบาลขึ้นอยูกับการประเมินการใหการพยาบาล
จะถูกกําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งเราเปาหมายของการพยาบาลเพื่อสงเสริมการปรับตัวในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน 
ไดแก ดานรางกาย ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาระหวางกัน เพื่อใหเกิดความมีสุขภาพดี
คุณภาพชีวิต และการตายอยางมีศักดิ์ศรี

เกณฑที่ใชตัดสินวาการพยาบาลบรรลุเปาหมาย คือ ผูปวยมีการตอบสนองสงกระตุนในทางบวก 
คือ ปรับตัวได และมีพลังอิสระ ที่จะตอบสนองตอปญหาหรือสิ่งเราอื่นๆได

1.4 ขั้นตอนในการนําทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล
จากทฤษฎีการปรับตัวของรอยที่ไดกลาวถึงการนําทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลตาม

กระบวนการพยาบาล ดร.รอย ถือวา ขั้นตอนในการแกปญหาในการดูแลผูปวย หรือ   ผูที่มีแนวโนมจะเจ็บปวย
ตาม “กระบวนการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย” ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การประเมินพฤติกรรม (Assessment of behavior)
เปนการรวบรวมขอมูลที่เปนพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่แสดงออกมาใหเห็นภายนอกและ

พฤติกรรมภายใน โดยรวบรวมพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับตัวทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอัตมโนทัศน 
ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาระหวางกัน

แนวทางการประเมินพฤติกรรม
1. จุดหมายเริ่มแรก พิจารณาภาวะสุขภาพเปนรายบุคคล โดยประเมินความยุงยากในการ

ปรับตัวของแตละบุคคล
2. ประเมินพฤติกรรม โดยประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะนั้น เวลานั้น  สิ่งที่เกิดในอดีต ซึ่ง

อาจจะมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมขณะนี้ได
3. การประเมินตองประเมินครบทั้ง 4 ดาน
4. ประเมินการกระทําอยางสม่ําเสมอ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมตลอดเวลา การประเมินพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอมีความจําเปนในการประเมินผล การพยาบาลและ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับตัวของผูปวย

โดยขอมูลที่ตองรวบรวมตามแนวทางการปรับตัวทั้ง 4 ดาน คือ
1.การปรับตัวดานรางกาย(Physiological mode) ไดแก ออกซิเจน(Oxygenation) โภชนาการ

(Nutrition) การขับถาย(Elimination) การมีกิจกรรมและการพักผอน(Activity and rest) การปองกันอันตรายของ
รางกาย(Protection) การรับความรูสึก(Sense) สารน้ําและอิเลคโตรไลท(Fluid and Electrolyte) การทําหนาที่
ของระบบประสาท(Neurological function) และการทําหนาที่ของระบบตอมไรทอ(Endocrine function)

2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode) ไดแก อัตมโนทัศนดานรางกาย
(Physical self) ประกอบดวย ดานการรับความรูสึกของรางกาย(Body sensation) และดานภาพลักษณ(Body
image) และ อัตมโนทัศนสวนบุคคล(Personal self ) ประกอบดวย ดานความมั่นคงในตนเอง(Self consistency)
ดานอุดมคติของตนเอง(Self ideal) ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหงตน(Moral ethical spiritual self)

3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่(Role function mode) ไดแก บทบาทปฐมภูมิ(Primary role)
บทบาททุติยภูมิ(Secondary role) บทบาทตติยภูมิ(Tertiary

4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน(Interdependence mode) ไดแกบุคคลสําคัญ 
( Significant other ) และระบบสนับสนุน ( Supporting system )

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสิ่งเรา (Assessment of stimuli )
เปนการประเมินสาเหตุที่ทําใหมีปญหาในหารปรับตัว เปนการคนหาสิ่งเรา ดังนี้

1. สิ่งเราตรง(Focal stimuli)
2. สิ่งเรารวม(Contextual stimuli)
3. สิ่งเราแฝง(Residual stimuli)

ขั้นตอนที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล ( Nursing of diagnosis )
3.1 การวินิจฉัยการพยาบาล แบงเปน

3.1.1 วินิจฉัยการพยาบาลตามปญหาการปรับตัวแตละดาน และบงถึงสิ่งเราที่เปนสาเหตุ
ของปญหาดวย
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3.1.2 วินิจฉัยการพยาบาลโดยใชพฤติกรรรมของผูปวย ที่แสดงถึงปญหาการปรับตัว
มากกวา 1 ดาน และมีสาเหตุมาจากสิ่งเราเดียวกัน 

ทั้งนี้ มีเกณฑในการพิจารณาจัดลําดับปญหา ดังนี้
3.2 จัดลําดับปญหาตามความตองการพื้นฐานของบุคคล ( Maslow’s Hierachy of Needs ) โดย

มีปญหาที่ตองนํามาพิจารณาวางแผนการพยาบาลเปนอันดับแรก คือ การปรับตัวดานรางกาย ซึ่งมีความสําคัญตอ
การมีชีวิตรอด

3.2 พิจารณาลําดับของปญหากอนหลัง ดังนี้
3.2.1 ปญหาที่คุกคามตอชีวิตผูปวย ครอบครัว หรือชุมชน
3.2.2 ปญหาที่คุกคามตอการเจริญเติบโตของผูปวย ครอบครัว หรือชุมชน
3.2.3 ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของผูปวย ครอบครัว หรือชุมชน

ขั้นตอนที่ 4 การตั้งเปาหมายการพยาบาล ( Goal setting )
โดยมุงที่จะปรับพฤติกรรมที่มีปญหา ไปสูพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

4.1 ถาเปนไปไดควรใหผูปวยมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายดวย
4.2 เปาหมายที่ตั้งไวอาจจะเปนเปาหมายระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได
4.3 เปาหมายที่ดีนั้นควรเปนพฤติกรรมที่คาดหวังจะใหเกิดกับผูปวยหลังไดรับการพยาบาล

ขั้นตอนที่ 5 การพยาบาล ( Intervention )
โดยขั้นตอนในการใหการพยาบาลมุงไปสู
5.1 การจัดการกับสิ่งเรา  หรือกําจัดสาเหตุของปญหา โดยสิ่งเราตรงจะถูกนํามาปรับเปลี่ยน

กอน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหา และพิจารณาสิ่งเรารวมและสิ่งเราแฝงตอไป
5.2 ควบคุมและปรับเปลี่ยนสิ่งเราใหอยูในขอบเขตที่ผูปวยสามารถปรับตัวได โดยพยาบาลทํา

หนาที่เปนผูควบคุมอยูภายนอกในการปรับสิ่งเรา เพื่อใหสิ่งเราอยูในขอบเขตที่สามารถปรับตัวได
5.3 เลือกวิธีการพยาบาลที่คาดวาผูปวยสามารถปรับตัวไดและบรรลุเปาหมายที่วางไว

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล( Evaluation )
เปนการประเมินวา การพยาบาลที่ให บรรลุเปาหมายที่ตั้งหรือไม ในการประเมินพฤติกรรมมี

ทั้งพฤติกรรมในทางบวกและพฤติกรรมที่มีปญหา 
ทั้งนี้ หากประเมินแลวพบวา ผูปวยยังคงมีปญหาในการปรับตัวเรื่องนั้นอยู  พยาบาลตอง

กลับไปประเมินในขั้นที่ 1 และ 2 ใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ประเมินได และเพื่อให
ไดขอมูลที่จําเปนเพิ่มขึ้น จากนั้นทําการปรับปรุงแผนการพยาบาลใหม เพื่อชวยใหผูปวยสามารถปรับตัวในเรื่อง
นั้นใหได
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ภาพที่ 1 กระบวนการพยาบาลตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย ( Roy, 1999)

2. การประยุกตทฤษฎีการปรับตัวของรอย กรณีศึกษา ผูปวยมะเร็งปากมดลูก

2.1 ความเปนมาและความสําคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก
2.1.1 สถานการณของโรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และ 
โรคหัวใจ สําหรับมะเร็งในสตรีไทยมะเร็งที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูก  โดยจะเริ่ม
พบในสตรีอายุ 20 ป แตพบนอยมากและจะพบมากในระหวาง อายุ 45-50 ปสวนใหญเปนชนิด Squarmous cell
Carcinoma รอยละ 80 – 86 ในประเทศไทยโดยทั่วไปพบวาอุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
นั้นเปน 21 ตอแสนประชากร ( http://www.rihes.cmu.ac.th/cancer_.html?PHPSESSID= bc8f7cb2713794e4a
20f241707d37164 ) สถาบันมะเร็งแหงชาติ ประมาณการวา ป พ.ศ. 2551 จะมีผูปวยมะเร็งปากมดลูก รายใหม 
8000 ราย และมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกทั้งรายเกาที่ยังรักษาและรายใหมรวมกันไมนอยกวา 60,000 รายทั่วประเทศ 
( สถาบันมะเร็งแหงชาติ,2547 ) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมปละ  6,192 ราย  เสียชีวิต  
3,166 ราย หรือประมาณรอยละ  50 ถาคิดคํานวณแลวจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกวันละประมาณ
9 ราย มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่สามารถปองกันไดและสามารถตรวจคัดกรองหาความผิดปกติไดตั้งแตระยะ
กอนมะเร็ง  ซึ่งการรักษาไดผลดี( http://www.rtcog.or.th/journal_no4.html#1 )

2.1.2 สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
สาเหตุสําคัญของมะเร็งปากมดลูกเทาที่วิทยาการทางการแพทยตรวจพบไดในปจจุบันคือ  

การติดเชื้อHuman Papilloma Virus ( HPV )บริเวณอวัยวะเพศ  โดยเฉพาะบริเวณปากมดลูก  ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมี
โอกาสติดเชื้อหรือเปนมะเร็งปากมดลูกไดงายขึ้น  ไดแก  การมีคูนอนหลายคน การมีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย 
หรือการตั้งครรภเมื่ออายุนอย เปนตน ปจจัยนอกจากนี้เปนเพียงปจจัยสงเสริมหรือปจจัยรวมที่ทําใหการติดเชื้อ
Human Papilloma Virus ( HPV ) คืบหนารุนแรงขึ้นจนเปนมะเร็งปากมดลูก  ปจจัยรวมเหลานี้อาจกลาวไดวาเปน
ปจจัยเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูกหรือทําใหเปนมะเร็งปากมดลูกไดสูงขึ้น  
(http://www.rtcog.or.th/journal_no4.html#2)
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2.1.3 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทํา Pap smears ( สถาบันมะเร็งแหงชาติ,2547 )
การปองกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกของทั่วโลกไดมีการใชการตรวจคัดกรองโดยวิธี 

Pap smears ในสตรีกลุมเสี่ยงและทําการรักษา Precancerous lesion โดยจะทําในกลุมเสี่ยงตอไปนี้
1. สตรีอายุ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ป ทุกคน
2. สตรีที่มีอาการแสดงวาเปน มะเร็งปากมดลูกทุกคน
3. สตรีที่มีผลผิดปกติไดรับการวินิจฉัยและรับการรักษา สงตอ
4. สตรีอายุมากกวา 60 ปทุกคน ที่ไมเคยตรวจPap smear

ทั้งนี้ ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหสตรีกลุมเสี่ยงเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดยการทํา Pap smear 1 ครั้ง ทุก 5 ป( http://anamai.moph.go.th/news/news_list.html/611492 )

2.1.4 การรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยการทํา Pap smears
ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันมะเร็งแหงชาติไดกําหนดการรายงานผลการตรวจ

มะเร็งปากมดลูกโดยใชการรายงานผลแบบ Bethesda 2001 ซึ่งอานผล ดังนี้
1. Negative for intraepithelial lesion or malignancy

- Organisms
- Reactive / inflammatory changes

2. Atypical squamous cells
- of undetermined significance (ASC-US)
- cannot exclude HSIL (ASC-H)

3.HSIL
- CIN II
- CIN III
- with features suspicious for invasion

2.2 เหตุผลของการนําทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปประยุกตใชกับปวยมะเร็งปากมดลูก
กิจกรรมพยาบาลตามแนวคิดของทฤษฎีการปรับตัวของรอย

1. การประเมินพฤติกรรมและสิ่งเราที่มีผลตอการปรับตัว 
2. การตัดสินใจใหการพยาบาลขึ้นอยูกับการประเมิน   
3. การใหการพยาบาลจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งเรา 
4. เปาหมายของการพยาบาลเพื่อสงเสริมการปรับตัวทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 

ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาระหวางกัน เพื่อใหเกิดความมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิต และ
การตายอยางมีศักดิ์ศรี

2.3 วัตถุประสงคของการนําทฤษฎีการปรับตัวของรอยไปประยุกตใชกับปวยมะเร็งปากมดลูก
1. เพื่อประเมินพฤติกรรมและสิ่งเราที่มีผลตอการปรับตัว ของผูปวยมะเร็งปากมดลูก 
2. เพื่อนําผลการประเมินพฤติกรรมและสิ่งเราไปวางแผนการพยาบาลและใหการพยาบาลเพื่อ

จัดการกับสิ่งเรา
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3. เพื่อสงเสริมการปรับตัวทั้ง 4 ดาน ของผูปวยมะเร็งปากมดลูกเพื่อใหเกิดความมีสุขภาพดี 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ไดดีที่สุดตามความสามารถ

2.4 การประยุกตทฤษฎีการปรับตัวของรอย กรณีศึกษา ผูปวยมะเร็งปากมดลูก

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูรับบริการ
หญิงไทย อายุ 50 ปสถานภาพสมรส มายเชื้อชาติไทย  สัญชาติ ไทย   ศาสนา อิสลามการศึกษา ป.4

อาชีพ คาขาย(ขายนําชาและขนมจีนตอนเชา) ภูมิลําเนาจังหวัดระนอง อาศัยอยูกับบุตรชายคนกลางมีอาชีพ
รับจางซอมเครื่องรถยนตและเครื่องเรือ ลูกสะใภ และหลานอายุ 2 ป

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต

ปฏิเสธการเจ็บปวยในอดีต
ประวัติการคลอดการคุมกําเนิดและการตรวจ Pap smear

G3P3A0L3

ไมคุมกําเนิด ( มาย )
ไมเคยตรวจ Pap smear
ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว
สามีเสียชีวิตดวยวัณโรค ( ขณะมีชีวิตสามีสูบบุหรี่จัด )

ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน
30 มกราคม 2549 ตรวจ Pap smears ประจําปที่ สอน.กําพวน ผล HSIL ( CIN III )
1 มีนาคม 2549 ตรวจ Pap smears ซ้ํา ที่ โรงพยาบาลระนองและสงชิ้นเนื้อตรวจที่หองแลบเอกชนที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล HSIL ( CIN III c )
31 มีนาคม2549 พบแพทย โรงพยาบาลระนอง เพื่อวางแผนการรักษาตอ
25 เมษายน 2549 เขารักษาที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาสุขภาพตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินพฤติกรรม (Assessment of behavior)
1. การปรับตัวดานรางกาย(Physiological mode)

1.1 ออกซิเจน(Oxygenation)
ผูรับบริการมีผิวสีดําแดง ริมฝปากแดง เยื่อบุตาไมซีด BP 116/68 mm/Hg  ชีพจร 72 ครั้ง/นาที

หายใจ 22 ครั้ง/นาที
สรุปการปรับตัว: Effective

1.2 โภชนาการ(Nutrition)
น้ําหนัก56 กิโลกรัมสวนสูง 162 เซนติเมตรBMI 21.9 รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ บุตร

สะใภเปนผูจัดเตรียมหลังฟงผลตรวจPap smears รับประทานอาหารไดลดลงเล็กนอยแตน้ําหนักไมเปลี่ยนแปลง
สรุปการปรับตัว: Effective
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1.3 การขับถาย(Elimination)
ถายอุจจาระ วันละ 1 ครั้งปสสาวะ วันละประมาณ 4-5 ครั้ง
สรุปการปรับตัว: Effective

1.4 การมีกิจกรรมและการพักผอน(Activity and rest)
กลางคืนนอนคืนละ 4 – 5 ชั่วโมง นอนไมหลับ ตื่น 04.00 น. ละหมาดและเตรียมของขาย

หนาตาไมสดชื่น ดูออนเพลีย( ปกตินอนหลับคืนละ 6-7 ชั่วโมง )
สรุปการปรับตัว: Ineffective

1.5 การปองกันอันตรายของรางกาย(Protection)
ปฏิเสธการแพยาและอาหารผิวหนังมีความตึงตัวดี ชุมชื้น 
สรุปการปรับตัว: Effective

1.6 การรับความรูสึก(Sense)
การไดยิน การมองเห็นการรับกลิ่น การรับรสและการเคลื่อนไหวปกติ
สรุปการปรับตัว: Effective

1.7สารน้ําและอิเลคโตรไลท(Fluid and Electrolyte )
ดื่มน้ําวันละประมาณ  1-2 ลิตรปสสาวะวันละประมาณ 5-6 ครั้งความตึงตัวของผิวหนังปกติ
สรุปการปรับตัว: Effective

1.8 การทําหนาที่ของระบบประสาท(Neurological function)
การรับรูตัวปกติสภาพอารมณสอดคลองกับการแสดงออกสัญญาณชีพปกติ
สรุปการปรับตัว: Effective

1.9 การทําหนาที่ของระบบตอมไรทอ(Endocrine function)
ปฏิเสธโรคทางระบบตอมไรทอ เชน โรคเบาหวาน
สรุปการปรับตัว: Effective

2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode)
2.1 อัตมโนทัศนดานรางกาย(Physical self)

2.1.1 ดานการรับความรูสึกของรางกาย(Body sensation)
ผูรับบริการเขามาขอปรึกษาที่ สอน.กําพวน บอกกังวลและไมมั่นใจในผลการรักษา
สรุปการปรับตัว: Ineffective

2.1.2 ดานภาพลักษณ(Body image)
บอกวาไมรูสึกอับอายหรือกลัวคนอื่นจะมองวาตนเองเปนโรคราย แตผลการตรวจนั้น

จะเปนประโยชนกับตนเองและจะเปนตัวอยางที่ดีใหผูหญิงคนอื่นๆไดเห็นความสําคัญในการตรวจ Pap smears
สรุปการปรับตัว: Effective

2.2 อัตมโนทัศนสวนบุคคล(Personal self )
2.2.1 ดานความมั่นคงในตนเอง(Self consistency)

ผูรับบริการสีหนาวิตกกังวล แตผูปวยรูสึกวาญาติ และเพื่อนบานเขามาเอาใจใสและให
กําลังใจกับตนเองมาก

สรุปการปรับตัว: Ineffective
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2.2.2 ดานอุดมคติของตนเอง(Self ideal)
บอกวาไมมั่นใจในผลการรักษา และเปนหวงลูกสาวคนเล็ก ซึ่งเปนผูหญิงและยังเล็กอยู 

( กําลังเรียนชั้น ป.4)
สรุปการปรับตัว: Ineffective

2.2.3 ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหงตน(Moral ethical spiritual self)
เชื่อในเรื่องโลกหนาตามศาสนาอิสลามละหมาดเครงครัดบอกวาการเจ็บปวยนี้ไมใชผล

กรรมแตเปนเรื่องของการดูแลสุขภาพรางกาย
สรุปการปรับตัว: Effective

2.2.4 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ( Self esteem )
บอกวาตนเองเปนเสาหลักของครอบครัวที่ดีไดเทาๆกับหัวหนาครอบครัวที่เปนผูชาย 

สามารถหาเลี้ยงตัวครอบครัวจนสงลูกเรียนจบมีงานทํา
สรุปการปรับตัว: Effective

3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่(Role function mode)
3.1.1 บทบาทปฐมภูมิ(Primary role)

อายุ 50 ป มีภาระหนาที่ การงานตามวัยของวัยทํางาน
สรุปการปรับตัว: Effective
3.1.2 บทบาททุติยภูมิ(Secondary role)

บทบาทการเปนมารดา มีบุตรคนโตและคนกลางใหการดูแลเปนอยางดี และตนเองยัง
ดูแลเรื่องตางๆของบุตรคนเล็กเอง

สรุปการปรับตัว: Effective
3.1.3 บทบาทตติยภูมิ(Tertiary

ไมมี
สรุปการปรับตัว: -

4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน(Interdependence mode)
4.1 บุคคลสําคัญ( Significant other )

บุตรสาวคนเล็ก และ หลานสาว
สรุปการปรับตัว: Effective

4.2 ระบบสนับสนุน ( Supporting system )
บุตรคนโตและคนกลางทํางาน หารายไดเขาครอบครัวบุตรสะใภชวยขายของในรานน้ําชาและดูแล

เรื่องอาหารการกินของครอบครัวนองสาวประสานงานกับ สอน.กําพวนในการรักษาและสงตอและบุตรคนกลาง
ดูแลเรื่องการรักษาและพบแพทยซึ่งเปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวตามปกติ

สรุปการปรับตัว: Effective
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จากการประเมินพฤติกรรมโดยใชทฤษฎีการปรับตัวของรอย พบวามีปญหาการปรับตัว ดังนี้ 
1. การปรับตัวดานรางกาย(Physiological mode)

- การมีกิจกรรมและการพักผอน(Activity and rest)
2.การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode)

2.1 อัตมโนทัศนดานรางกาย(Physical self)
- ดานการรับความรูสึกของรางกาย(Body sensation)

2.2 อัตมโนทัศนสวนบุคคล(Personal self )
- ดานความมั่นคงในตนเอง(Self consistency)
- ดานอุดมคติของตนเอง(Self ideal)

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสิ่งเรา (Assessment of stimuli )
1. องคประกอบในการประเมินสิ่งเรา

1.1 การปรับตัวดานรางกาย(Physiological mode)
1.2 2.การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode)

2. พฤติกรรมที่ประเมินได
2.1 กลางคืนนอนคืนละ 4–5 ชมนอนไมหลับ ดูออนเพลียหนาตาไมสดชื่น
2.2 ผูรับบริการเขามาขอปรึกษาที่ สอน.กําพวน บอกกังวลและไมมั่นใจในผลการรักษา
2.3 บอกวาไมมั่นใจในผลการรักษา และเปนหวงลูกสาวคนเล็ก
2.4 สีหนาวิตกกังวล

3. ภาวะการประเมิน
Ineffective

4. องคประกอบที่มีอิทธิพลในการปรับตัว
4.1 สิ่งเราตรง

- การที่รับรูวาตนเองเปนมะเร็งปากมดลูกระยะที่รุนแรง
4.2 สิ่งเรารวม

- ไมมีความรูเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคมะเร็งปากมดล ูก
- อายุ 
- ไมมีตัวอยางของผูปวยมะเร็งปากมดลูก

4.3 สิ่งเราแฝง
- ความรูสึกอายตอการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ขั้นตอนที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล ( Nursing of diagnosis )
ผูปวยมีปญหาการปรับตัวตอความรูสึกตอตนเองเนื่องจากรับรูวาตนเองเปนมะเร็งปากมดลูก

ระยะที่รุนแรง
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ขั้นตอนที่ 4 การตั้งเปาหมายการพยาบาล ( Goal setting )
1. ผูปวยมีความเขาใจในพยาธิสภาพ ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการรักษาของโรคมะเร็ง

ปากมดลูกที่ถูกตอง
2. ผูปวยมีความรูในการปฏิบัติตัวหลังเขารับการรักษาที่ถูกตอง
3. ผูปวยสามารถปรับตัวในเรื่องกิจกรรมและการพักผอน การรับความรูสึกของรางกาย

ความมั่นคงในตนเองและอุดมคติของตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 การพยาบาล ( Intervention )

1. ประเมินความรูเรื่องพยาธิสภาพการตรวจวินิจฉัย และการรักษาของโรคมะเร็งปากมดลูก 
โดยการพูดคุยซักถาม

2. ใหความรูเรื่องพยาธิสภาพการตรวจวินิจฉัย และการรักษาของโรคมะเร็งปากมดลูก  โดย
การพูดคุยและเปดโอกาสใหผูรับบริการไดซักถามพรอมเสริมในสวนที่ขาด

3. สนับสนุนใหผูปวยไดพูดคุยกับผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่ไดรับการรักษาและสามารถ
ปรับตัวกับการรับรูตอการเปนมะเร็งปากมดลูกไดแลว

4. แนะนําใหผูปวยฝกวิธีการผอนคลาย เชน การพูดระบายความรูสึกกับบุคคลอื่น การกําหนด
ลมหายใจเปนตน

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล( Evaluation )
1. ผูปวยมีความเขาใจในพยาธิสภาพ ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย และการรักษาของโรคมะเร็ง

ปากมดลูกที่ถูกตอง
2. หลังเขารับการรักษาผูปวยปฏิบัติตัวถูกตอง
3. ผูปวยปรับตัวในดานตางๆ ไดดีขึ้น

3.1 การปรับตัวดานรางกาย
ผูปวยนอนหลับพักผอนและหลับสนิท วันละ 6 – 7 ชัวโมง

3.2 การปรับตัวดานอัตมโนทัศน 
ผูปวยสีหนาสดชื่น แจมใส พูดคุยซักถามถึงผลการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกและ

ความกังวลของตัวเองลดนอยลง
ทั้งนี้ หากประเมินแลวพบวา ผูปวยยังคงมีปญหาในการปรับตัวดานรางกายและดาน

การปรับตัวดานอัตมโนทัศนอยู  ตองกลับไปประเมินในขั้นที่ 1 และ 2 ใหมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่จําเปน
เพิ่มขึ้น จากนั้นทําการปรับปรุงแผนการพยาบาลใหม เพื่อชวยใหผูปวยสามารถปรับตัวในเรื่องนั้นใหได

2.5 สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการวิเคราะหและประยุกตทฤษฎีการปรับตัวของรอยใชกับ
ผูปวยมะเร็งปากมดลูก

2.5.1 ทําใหสามารถประเมินพฤติกรรมการปรับตัวครอบคลุม ทั้ง 4 ดานและ รวมถึงทําใหคน
สาเหตุสําคัญ คือ สิ่งเรา ทั้ง 3 ประเภท ที่มีผลตอการปรับตัวของผูปวยมะเร็งปากมดลูก 

2.5.2  ทําใหไดใชผลการประเมินพฤติกรรมและสิ่งเราไปวางแผน  การพยาบาลและ
ใหการพยาบาลเพื่อจัดการกับสิ่งเราที่ตรงจุด                

2.5.3 ผลที่ไดนําไปสูการพยาบาลที่สงเสริมการปรับตัวทั้ง 4 ดาน ของผูปวยมะเร็งปากมดลูก
ทําใหผูปวยเกิดความมีสุขภาพดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ไดดีที่สุดตามความสามารถของผูปวย
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