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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่อนการทดลอง (pre-experimental  design)  แบบ one group  pretest-posttest  
design  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของการนิเทศทางคลินิกต่อความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาล  เพ่ือจดัการ
ความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัและความพงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล โดยใช้แนวคิดการนิเทศทางคลินิกของ  Proctor  กลุ่ม
ตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพยาบาลวิชาชีพ  งานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษศลัยกรรม  ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกขุ
ชลประทาน รวม  8  ราย  ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั  ประกอบด้วย  การประชุมกลุ่มก่อนเร่ิมกิจกรรมการนิเทศเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหาและกําหนดเป้าหมายการจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัดร่วมกัน  กิจกรรมการนิเทศ  
ประกอบด้วย  การประชมุปรึกษาข้างเตียง  การสอน  การสอนแนะ  การให้คําปรึกษาและการประชมุปรึกษาการพยาบาล  ใช้เวลา  
6  สปัดาห์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้ในการปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั    แบบสงัเกตการปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  และแบบสอบถามความ       
พึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล  มีค่าความเท่ียงเท่ากับ  0.94,  1.00,  0.96  ตามลําดบั  เปรียบเทียบคะแนนความรู้  
ความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัและความพงึพอใจในการนิเทศ ก่อนและหลงัการ
นิเทศทางคลนิิก  โดยใช้สถิติ Wilcoxon  Signed  Rank  Test 
 ผลการวิจยั พบว่า ภายหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิก  พยาบาลกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความรู้  ความสามารถใน
การปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั และความพงึพอใจในการนิเทศแตกต่างจากก่อนได้รับการนิเทศ
ทางคลินิกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  การนิเทศทางคลินิกทําให้พยาบาลพัฒนาความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและมีความพึงพอใจในการนิเทศเพ่ิมขึน้  จึงควรนํารูปแบบการนิเทศทางคลินิกมาใช้ในการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาล  เพ่ือพฒันาคณุภาพงานบริการพยาบาล  โดยเน้นสมัพนัธภาพและควรให้พยาบาล 
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ผู้ รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในการวางแผน   กําหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิการพยาบาล  เพ่ือเสริมสร้างทศันคติในทางบวกต่อ 
การนิเทศ 
 
คาํสาํคัญ : การนิเทศทางคลนิิก  ความรู้  ความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั 

ความพงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล  

 

บทนํา 

 

 ความปวดหลังผ่าตัดเป็นปัญหาสําคัญท่ี
ผู้ ป่วยกว่าล้านคนต้องประสบอยู่ทกุวนั ในระยะ 3 วนั
หลังผ่าตัดผู้ ป่วยมักจะมีความปวดระดับปานกลาง      
ถึงรุนแรง พบเป็นจํานวนสงูถึงร้อยละ  75  ความปวด
หลังผ่าตัดมีผลต่อร่างกายเกือบทุกระบบ หากผู้ ป่วย
ไม่ ได้ รับการจัดการความปวดหลังผ่าตัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จะทําให้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายช้า       
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และอาจต้อง      
พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลนานขึน้ 1 

 พยาบาลมีบทบาทสําคญัต่อการจดัการความ
ปวดหลงัผ่าตดั  เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดผู้ ป่วย ได้รับ
ทราบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและปัญหาของผู้ ป่วย2       
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความ
ปวดหลังผ่าตัด  พบว่า ผู้ ป่วยยังได้รับการดูแลท่ีไม ่ 
เหมาะสม  โดยอุปสรรคสําคัญ คือ พยาบาลยังขาด
ความรู้  ทกัษะเก่ียวกบัการจดัการความปวดให้แก่ผู้ ป่วย
อย่างถูกต้อง เหมาะสม พยาบาลส่วนใหญ่คิดว่าผู้ ป่วย
หลงัผ่าตดัสามารถยอมรับความปวดได้  การให้ยาระงบั
ปวด  อาจมีผลข้างเคียงจากยา  หากได้รับยาหลายครัง้
อาจทําให้ผู้ ป่วยติดยา1  และพยาบาลสว่นใหญ่ประเมิน
ระดับความปวดได้ต่ํากว่าระดับความปวดจริงของ   
ผู้ ป่วย3การจดัการความปวดหลงัผ่าตดัให้มีประสิทธิภาพ 

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาความรู้ของพยาบาลใน
การจัดการความปวด รวมทัง้มีแนวทางปฏิบัติในการ
จดัการความปวดและควรมีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้มี
การปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดอย่าง
ถกูต้องเหมาะสม4  การพฒันาความรู้และการปฏิบติั
หน้าท่ีทางคลินิกของพยาบาล รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัพยาบาล เพ่ือให้งานบริการพยาบาลมีคณุภาพได้    
มาตรฐาน จะต้องอาศยัการนิเทศทางคลนิิก 5        
 การนิเทศทางคลินิกเป็นกระบวนการท่ีผู้ นิเทศ
ปฏิบติัต่อผู้ปฏิบติังาน  โดยใช้หลกัสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคล  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าท่ีทางคลินิก นําไปสู่ผลลัพธ์การดูแล
ผู้ ป่วยอย่างมีคณุภาพ6 จากการศึกษาผลของการนิเทศ
ทางคลินิก พบว่า พยาบาลท่ีได้รับการนิเทศทางคลินิก
สามารถให้บริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพมากขึน้  สามารถ
แก้ปัญหาในการปฏิบติัหน้าท่ีทางคลินิกได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสม  มีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก  
ขึน้7  และในการนิเทศทางคลินิกเก่ียวกบัการจดัการความ
ปวดหลงัผ่าตดัท่ีมีการให้ข้อมลูสะท้อนกลบั และมีการ 
จัดทําแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปวด ทําให้       
ผู้ ป่วยได้รับการดูแล เพ่ือจัดการความปวดอย่างมี        
ประสทิธิภาพมากขึน้8  
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 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน
เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง จากสถิติผู้ รับบริการ
ระหว่างเดือนตลุาคม 2549  ถึงกนัยายน  2550  มีผู้ ป่วย
ในรวม 14,664 ราย มีผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดั  5,195 
ราย คิดเป็นร้อยละ 35.43 ของผู้ ป่วยในทัง้หมด จาก
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือ
จัดการความปวดในผู้ ป่ วยหลังผ่ าตัด   ในเดือน
พฤศจิกายน 2550  โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วย 10 
ราย พบว่า ไม่มีการประเมินความปวดอย่างต่อเน่ือง 
บางครัง้ไม่มีการประเมินซํา้หลังให้ยาระงับปวด  การ
จดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัท่ีปฏิบติัเป็นประจํา 
คือ การให้ยาระงบัปวด  รองลงมา คือ การจดัท่า และ
จากการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  10 ราย พบว่า 
ผู้ ป่วยมีความปวดระดบั 5-9 ใน 3-6 วนัหลงัผ่าตดั ขอยา
ระงบัปวดเม่ือปวดจนทนไม่ไหว 4  ราย และได้รับข้อมลู
ก่อนผ่าตัดว่าถ้ารู้สึกปวดมากให้ขอยาระงับปวดได้  8  
ราย   การปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวด
หลงัผ่าตดัตามท่ีกลา่วมา  ยงัมีความหลากหลาย และไม่
มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการนิเทศเก่ียวกับการ
ปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตัด  ยังไม่มีการวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้ รับการ

นิเทศ  ไม่มีคู่มือการนิเทศ  ไม่มีแนวทางปฏิบติัในการ
จัดการความปวดหลังผ่าตัด จากปัญหาท่ีกล่าวมา   
ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิก  
โดยเน้นการสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการทํางานในเชิง
สร้างสรรค์  ทําให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้ นิเทศกบั
พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือส่งเสริมให้พยาบาลพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือ
จดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั   นําไปสู่ความ    
พงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาล
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั ก่อนและหลงั
ได้รับการนิเทศทางคลนิิก  มีความแตกตา่งกนั 
 2. คะแนนความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาล  เพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั ก่อน
และหลงัได้รับการนิเทศทางคลนิิก มีความแตกตา่งกนั 
 3. คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของ
พยาบาล  ก่อนและหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิก มี
ความแตกตา่งกนั 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวธีิการ 
 การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง  
(pre–experimental design)9  แบบ one  group  pretest 
- posttest  design เพ่ือศกึษาผลของการนิเทศทางคลินิก
ต่อความรู้   ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล 
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั และความพึง
พอใจในการนิเทศของพยาบาล โดยผู้วิจยัซึง่เป็นหวัหน้า
งานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษศลัยกรรมเป็นผู้ นิเทศ 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในงานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษ  

ศลัยกรรม มีจํานวนรวม 9 คน ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  เป็น
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในงานการพยาบาลผู้ ป่วย
พิ เศษศัลยกรรม ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2551 มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล
ศลัยกรรม 1 ปีขึน้ไป  จํานวนรวม  8   คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย   
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู มี 4 สว่น 
      1.1) แบบรวบรวมข้อมลูทั่วไป ได้แก่ อาย ุ
ระยะเวลาการปฏิบติังานในงานการพยาบาลศลัยกรรม

การนิเทศทางคลนิิก  (clinical  supervision) 

ความรู้ในการ
ปฏิบติัการพยาบาล
เพ่ือจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั 

ความสามารถในการ
ปฏิบติัการพยาบาล
เพ่ือจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั 

ความพงึพอใจในการ
นิเทศของพยาบาล 

การนิเทศตามแบบแผน  การประชุมปรึกษาข้างเตยีง (bedside  conference) 
(formative  clinical 
supervision) 
 

 

 การประเมินผู้ ป่วยก่อนผ่าตดั 

 การสอน (teaching) 

 การเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 

 การจดัการความปวดหลงัผ่าตดั 

 การสอนแนะ (coaching) การนิเทศตามมาตรฐาน 

 (normative  clinical 
supervision) 
 

การเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดั 

 การจดัการความปวดหลงัผ่าตดั 

 การนิเทศตามหลัก
สมานฉันท์ 

การให้คาํปรึกษา (counseling) 

 การแก้ปัญหาในการปฏิบติัการพยาบาล 
(restorative  clinical 
supervision) 
 
 

 การประชุมปรึกษาการพยาบาล  (nursing  care  
conference) 

 การปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดใน       
ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัเฉพาะราย 
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เป็นคําถามปลายเปิด  และคําถามเก่ียวกบัประสบการณ์
การฝึกอบรมในการจดัการความปวดเป็นแบบเลือกตอบ 
    1.2 ) แบบสอบถามความรู้ในการปฏิบติัการ
พยาบาล เพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด 
ประกอบด้วย ข้อคําถามให้เลือกตอบถูกผิด จํานวน      
23 ข้อ เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผ่าตดั 
การจดัการความปวดหลงัผ่าตดั   ทดสอบค่าความเท่ียง
โดยใช้คเูดอร์ริชาร์ดสนั  20 (KR-20)  ได้เท่ากบั 0.94 ค่า
ดชันีความยากง่ายเท่ากบั 0.79 และค่าอํานาจจําแนก 
เทา่กบั 0.29 
    1.3)  แบบสงัเกตการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือ
จดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ มี 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสังเกตการ
ปฏิบัติการพยาบาลและ/หรือสัมภาษณ์ผู้ ป่วย/ญาติ 
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผ่าตดั  การ
จดัการความปวดหลงัผ่าตดั จํานวน 20 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็น
แบบตรวจสอบบนัทึกทางการพยาบาล มีจํานวนข้อและ
รายการตรวจสอบเช่นเดียวกบัตอนท่ี 1    ทดสอบค่า
ความเท่ียงของการสงัเกตโดยการสงัเกตร่วมกบัพยาบาล 
1 ทา่น ได้คา่ความเท่ียงของการสงัเกตเทา่กบั 1.00   
  1.4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
นิเทศของพยาบาล ซึ่งผู้ วิจัยแปลและดัดแปลงมาจาก  
Manchester  Clinical  Supervision  Scale ของ 
Winstanley 10  ท่ีประเมินความพงึพอใจในการนิเทศทาง
คลินิกตามแนวคิดของ  Proctor  มีจํานวนรวม 36 ข้อ    
เป็นข้อคําถามให้เลือกตอบระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั 
คือ  พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ทดสอบค่าความเท่ียงโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  
ครอนบาคได้เทา่กบั 0.96  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยั มีดงันี ้ 
      2.1) รูปแบบการนิเทศทางคลินิก   ซึง่ผู้วิจยั
สร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี    
เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดการนิเทศทางคลินิกของ 
Proctor6 ประกอบด้วย การนิเทศตามแบบแผนโดยใช้  
กิจกรรมการประชมุปรึกษาข้างเตียง  การสอน การนิเทศ
ตามมาตรฐานโดยใช้กิจกรรมการสอนแนะ  การนิเทศ
ตามหลักสมานฉันท์  โดยใช้กิจกรรมการให้คําปรึกษา
และการประชุมปรึกษาการพยาบาล รูปแบบการนิเทศ
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความตรงตาม
เนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ทา่น 
     2.2) แนวทางปฏิบติัในการจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ วิจัยประยุกต์มาจากโปรแกรม       
จัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องของ            
จิราภรณ์  สิงหเสนี 11    มี 2 ขัน้ตอน คือ การเตรียมความ
พร้อมผู้ ป่วยก่อนผ่าตัดโดยการให้ข้อมูลการฝึกเทคนิค
ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และการจัดการความปวดหลัง
ผ่าตดัโดยการประเมินระดบัความปวดแล้วจึงปฏิบติัการ
พยาบาลเพ่ือจัดการความปวด  ถ้าระดับความปวด
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 บําบดัความปวดโดยใช้ยา  ถ้า
ระดบัความปวดน้อยกวา่ 5 บําบดัความปวดโดยไมใ่ช้ยา 
 วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การนิเทศทางคลินิกเน้นกระบวนการสร้าง    
สมัพันธภาพระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศ  ดังนัน้
ก่อนเร่ิมกิจกรรมการนิเทศ จึงจัดให้มีการประชุมกลุ่ม
ก่อน  แล้วจึงดําเนินการนิเทศในเวลา 6 สัปดาห์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 ประชุมกลุ่ม ร่วมกนั
วิเคราะห์ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหา และกําหนด   
เป้าหมายของการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจัดการความ
ปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั    ผู้ รับการนิเทศ คือ พยาบาล
กลุม่  8  คน  
 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2, 3 ประชุมปรึกษาข้าง
เตียงรายกลุ่ม  เร่ืองการประเมินผู้ ป่วยก่อนผ่าตัด
เก่ียวกับความปวดร่วมกันอภิปราย ผู้ วิจัยให้ข้อมูล
สะท้อนกลบั      ชีแ้นะ  และสาธิตวิธีการประเมินเพิ่มเติม
ในประเด็นท่ีประเมินไม่ถกูต้อง ไม่ครอบคลมุ ผู้ รับการ
นิเทศ คือพยาบาลกลุม่ละ  4  คนตอ่วนั    
 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 ,5  สอนพยาบาลราย
กลุ่ม เร่ืองการจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั โดย
การประชมุปรึกษาเชิงเนือ้หา และอธิบายแนวทางปฏิบติั
ในการจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด ให้ฝึก
เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนือ้  ศึกษาวีดีทัศน์การปฏิบัติ
ตนเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั  และร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการนําแนวทางปฏิบติัไปใช้    ผู้ รับการ
นิเทศ คือพยาบาลกลุม่ละ  4  คนตอ่วนั    
 สัปดาห์ที่ 2, 3, 4  เวลา 08.00 น. -16.00 น. 
สอนแนะพยาบาลรายบุคคล เก่ียวกับการปฏิบติัการ
พยาบาลเพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัตาม
แนวทางปฏิบัติโดยสอนแนะ 3 ครัง้  เร่ืองการเตรียม
ความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผ่าตดั  การประเมินความปวด 
การบําบดัความปวดโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา  ขัน้ตอนการ
สอนแนะประกอบด้วยการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน 
เย่ียมตรวจผู้ ป่วยเพ่ือรวบรวมปัญหา นํามาวางแผนและ
ปฏิบติัการพยาบาล ผู้วิจยัชีแ้นะ ติดตามการปฏิบติัการ

พยาบาลและให้ข้อมลูสะท้อนกลบั  ผู้ รับการนิเทศ คือ
พยาบาลรายบคุคล 8  คน  
   สัปดาห์ที่ 5, 6 เวลา 08.00 น. -16.00 น. ให้
คาํปรึกษาพยาบาลรายบุคคล เก่ียวกบัการแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือจัดการความปวดใน
ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  โดยให้พยาบาลกลุ่มตวัอย่างทําความ
เข้าใจในบทบาทตนเอง กําหนดเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาและตดัสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา ผู้ รับการนิเทศ 
คือ พยาบาลรายบคุคล 8  คน 
 สัปดาห์ที่ 5, 6 เวลาเช้าหรือบ่าย  ประชุม
ปรึกษาการพยาบาลรายกลุ่ม  เก่ียวกบัการปฏิบติัการ
พยาบาล  เพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด
เฉพาะราย  ร่วมกันอภิปรายปัญหา ความต้องการของ    
ผู้ ป่วย สรุปประเด็นการปฏิบัติการพยาบาลท่ีปฏิบัติได้ 
ถกูต้อง กลา่วช่ืนชม และสรุปประเด็นท่ีควรปรับปรุง สรุป
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล จัดประชุม 4 
ครัง้ต่อสปัดาห์  ผู้ รับการนิเทศคือพยาบาลกลุ่มละ  4  
คนตอ่ครัง้ 

วธีิรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจัยสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
จัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัของพยาบาลกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง  2 สปัดาห์  และให้
พยาบาลกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามความรู้ในการ
ปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตดั  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศ     
ก่อนและหลงัการทดลอง 1 สปัดาห์     
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลกลุ่มตัวอย่างใช้
สถิติเชิงบรรยาย โดยแสดงความถ่ี ร้อยละ 
 2. คะแนนความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตดั คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล 
ใช้สถิติเชิงบรรยายโดยแสดงค่าพิสยั ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วย
หลังผ่าตัด คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของ
พยาบาล ก่อนและหลังได้รับการนิเทศ โดยใช้สถิติ  
Wilcoxon  Signed  Rank  Test 
 

ผลการศึกษา 
 1. ลกัษณะกลุม่ตวัอย่าง  สว่นใหญ่อาย ุ 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.5  ส่วนใหญ่ปฏิบติังานการ
พยาบาลศลัยกรรม มากกว่า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ  50  
รองลงมาคือ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25  ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดการความปวด  
โดยวิธีฟังการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 87.5 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ
ความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัจากการประชุมกลุ่มก่อน
เร่ิมกิจกรรมการนิเทศ พบว่า พยาบาลกลุ่มตัวอย่าง   
ขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถกูต้องเก่ียวกบั การเตรียม

ความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผ่าตัด การประเมินความปวด
อย่างต่อเน่ือง การปฏิบัติการพยาบาลก่อนและหลงัให้
ยาระงับปวด การจัดการความปวดหลงัผ่าตัดโดยไม่ใช้
ยา สรุปแนวทางการแก้ปัญหา ให้มีการประชุมเสริม
ความรู้และจดัทําแนวทางปฏิบติัในการจดัการความปวด
ในผู้ ป่ วยหลังผ่าตัด   พร้อมทั ง้ได้ ร่วมกันกําหนด
เป้าหมายการจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั ดงันี ้   
1) ผู้ ป่วยได้รับข้อมลู/คําแนะนํา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนผา่ตดั   2)  ลดความรุนแรงของความปวด   3) ผู้ ป่วย
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการ
ความปวด  
 3. ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
จัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด พบว่า คะแนน
ความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  ก่อนได้รับการนิเทศอยู่ระหว่าง 13-
18 คะแนน  เฉล่ีย 16.38 คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.60)  และคะแนนหลงัได้รับการนิเทศอยู่
ระหว่าง 21 - 22  คะแนน เฉล่ีย  21.88   คะแนน   (สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35)  เปรียบเทียบคะแนนความรู้
ก่อนและหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิก  พบว่า  คะแนน
ความรู้ก่อนและหลงัได้รับการนิเทศแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ (p=.011) โดยคะแนนความรู้หลงั
ได้รับการนิเทศมากกว่าก่อนได้รับการนิเทศ  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 
 
 



วารสารกองการพยาบาล 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 
 ก่อนและหลงัได้รับการนิเทศ   

คะแนนความรู้ในการปฏบัิตกิารพยาบาล จาํนวน Mean  
Rank 

Sum  of  
Ranks 

Z p-value 
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

คะแนนความรู้หลงัได้รับการนิเทศน้อยกวา่ 0 0.00 0.00 

8 4.50 36.00 

 
- 2.546 

 
.011* คะแนนความรู้ก่อนได้รับการนิเทศ 

คะแนนความรู้หลงัได้รับการนิเทศมากกวา่ 
คะแนนความรู้ก่อนได้รับการนิเทศ 

*p < 0.05 
 
 4. ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั พบว่า คะแนน
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการ
ความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด ก่อนได้รับการนิเทศอยู่
ระหว่าง 2-7 คะแนน เฉล่ีย 5.13 คะแนน (สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.64) และคะแนนหลงัได้รับการนิเทศอยู่
ระหว่าง 15 -18 คะแนน เฉล่ีย 17.5 คะแนน (ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07)  เปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถก่อนและหลังได้รับการนิเทศทางคลินิก  
พบว่า คะแนนความสามารถก่อนและหลังได้รับการ 
นิเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (p=.012)   
โดยคะแนนความสามารถหลงัได้รับการนิเทศมากกว่า
ก่อนได้รับการนิเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วย 
 หลงัผา่ตดัก่อนและหลงัได้รับการนิเทศ 

Mean  
Rank 

Sum  of   
Ranks 

Z p-value คะแนนความสามารถในการปฏบัิตกิารพยาบาล
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด 

จาํนวน 

คะแนนความสามารถหลงัได้รับการนิเทศน้อยกวา่
ก่อนได้รับการนิเทศ 

0 0.00 0.00 

8 4.50 36.00 

 
- 2.527 

 
.012* 

คะแนนความสามารถหลงัได้รับการนิเทศมากกวา่
ก่อนได้รับการนิเทศ 

 *p < 0.05 
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 5. ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล  
พบว่า คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล
ก่อนได้รับการนิเทศอยู่ระหว่าง 133 -169 คะแนน เฉล่ีย 
151.63  คะแนน (สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.59)  และ
คะแนนหลงัได้รับการนิเทศอยู่ระหว่าง 153-176  คะแนน 
เฉล่ีย 165.25 คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.14)     

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของ
พยาบาลก่อนและหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิก  พบว่า
คะแนนความพึงพอใจก่อนและหลังได้รับการนิเทศ    
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p=.012)     โดย
คะแนนความพึงพอใจหลังได้รับการนิเทศมากกว่า    
ก่อนได้รับการนิเทศ   ดงัแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางที่  3  เปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล  ก่อนและหลงัได้รับการนิเทศ 
คะแนนความพงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล   จาํนวน Mean  

Rank 
Sum  of  
Ranks 

Z p-value 

คะแนนความพงึพอใจหลงัได้รับการนิเทศ 0 0.00 0.00 

8 4.50 36.00 

 
- 2.524 

 
.012* น้อยกวา่ก่อนได้รับการนิเทศ 

คะแนนความพงึพอใจหลงัได้รับการนิเทศ 
มากกวา่ก่อนได้รับการนิเทศ 

* p < 0.05 
 

อภปิรายผล 
 ผลจากการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือจัดการ
ความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั และความพงึพอใจในการ
นิเทศของพยาบาลก่อนและหลังได้รับการนิเทศทาง
คลินิก พบว่ามีความแตกต่างกัน ผลการวิจัยครัง้นี ้
สนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั  อภิปรายผลได้ดงันี ้
 ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
จัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด พบว่า ภายหลงั
ได้รับการนิเทศทางคลินิก พยาบาลกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู้แตกต่างจากก่อนได้รับการนิเทศอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p=.011)  โดยพยาบาลกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 8 รายมีคะแนนความรู้หลงัได้รับการนิเทศ
มากกว่าก่อนได้รับการนิเทศ อธิบายได้ว่าในการนิเทศ

โดยใช้กิจกรรมการประชมุปรึกษาข้างเตียงและการสอน 
พยาบาลกลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้ตรงกบัความต้องการ 
ซึ่งจากการประชุมกลุ่มก่อนเร่ิมกิจกรรมการนิเทศ         
ได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา   แนวทางการแก้ปัญหา   
พบว่า พยาบาลกลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อน
ผ่าตัด  การประเมินความปวดอย่างต่อเน่ือง การ
ปฏิบัติการพยาบาลก่อนและหลังให้ยาระงับปวด การ
จัดการความปวดหลังผ่าตัดโดยไม่ใช้ยา สรุปแนวทาง
การแก้ปัญหา ให้มีการประชุมเสริมความรู้และจัดทํา
แนวทางปฏิบติัในการจัดการความปวด การท่ีพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในงานได้ร่วม
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
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และได้ร่วมวางแผนเพ่ือพัฒนาความรู้ จึงทําให้เกิด
แรงจงูใจในการเรียนรู้  12  
 การนิเทศทางคลนิิกโดยการประชมุปรึกษาข้าง
เตียงรายกลุ่ม มีการร่วมอภิปรายเร่ืองการประเมินผู้ ป่วย
ก่อนผ่าตัดเก่ียวกับความปวด ผู้ วิจัยให้ข้อมูลสะท้อน
กลบัเก่ียวกับผลการประเมินในส่วนท่ีปฏิบัติได้ถูกต้อง 
และท่ีควรปรับปรุง รวมทัง้ได้สาธิตการตัง้คําถาม เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ีพยาบาลกลุ่ม
ตวัอย่างสมัภาษณ์ผู้ ป่วยแล้ว แต่ไม่ได้คําตอบท่ีชัดเจน  
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้การประเมินผู้ ป่วยจาก
สถานการณ์จริง ได้ประมวลความต้องการของผู้ ป่วยจริง  
ได้พฒันาการตรวจสอบข้อมลู13  ทําให้สามารถวิเคราะห์ 
สรุปปัญหาผู้ ป่วยได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มีความรู้ 
ความเข้าใจในการวางแผนและปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือ
เตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนผา่ตดัได้อยา่งถกูต้อง  
 การนิเทศทางคลินิกโดยการสอนพยาบาลราย
กลุ่ม เนือ้หาครอบคลุมทฤษฎี กลไกการเกิดความปวด 
การจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตัด และแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการความปวด  ผู้ วิจัยสอนโดยวิธีการ
ประชุมปรึกษาเชิงเนือ้หา มีการร่วมอภิปราย พยาบาล
กลุ่มตัวอย่างได้ทําความเข้าใจและร่วมแสดงความ       
คิดเห็นเก่ียวกับการนําแนวทางปฏิบัติไปใช้  ซึ่งเป็น
วิธีการสอนทางคลินิกท่ีก่อให้เกิดผลดี  เน่ืองจากผู้ เรียน
ได้ร่วมกิจกรรม  และได้ปฏิบติัในการเรียนนัน้ด้วยตนเอง
ให้มากท่ีสดุ (active  learning)12  จึงทําให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือจดัการความปวด
ในผู้ ป่วยหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ  ลดา ไชยแก้ว14  เก่ียวกบัผลของโปรแกรม

การสอนพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัด 
พบว่า พยาบาลกลุ่มตัวอย่าง ท่ีได้รับการสอนแบบ
บรรยายร่วมกับอภิปราย มีคะแนนความรู้ในการจดัการ
ความปวดหลงัผ่าตดัมากกว่าพยาบาลกลุ่มท่ีได้รับการ
สอนโดยการบรรยายเพียงอยา่งเดียว   
 ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด  พบว่า  
ภายหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิกพยาบาลกลุม่ตวัอย่าง
มีคะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือ
จดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั แตกต่างจากก่อน
ได้รับการนิเทศอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (p=.012) โดย
พยาบาลกลุม่ตวัอย่างทัง้ 8 รายมีคะแนนความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือจัดการความปวดใน
ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัหลงัได้รับการนิเทศมากกว่าก่อนได้รับ
การนิเทศ อธิบายได้ว่าในการนิเทศโดยการสอนแนะการ
ปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตดัตามแนวทางปฏิบติั พยาบาลกลุ่มตวัอย่างได้ร่วม
กําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่ง
สําคญัต่อการเรียนรู้ในการสอนแนะ 15   มีการเย่ียมตรวจ
ผู้ ป่วยร่วมกันเพ่ือทบทวนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา เปิด
โอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยผู้สอนแนะรับฟัง ให้ข้อมลูเพิ่มเติม ทําให้
ผู้ปฏิบติังานสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง16  
ภายหลงัการปฏิบติัการพยาบาล ผู้วิจยัเย่ียมตรวจผู้ ป่วย 
ตรวจบนัทึกทางการพยาบาล และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั
เก่ียวกับผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาล ทัง้ใน     
ส่วนท่ีปฏิบติัได้ถกูต้องและในส่วนท่ีควรปรับปรุง ชีแ้นะ 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติให้พยาบาล
กลุ่มตัวอย่างสรุปแผนการพยาบาลท่ีจะปฏิบัติต่อไป 
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พร้อมทัง้รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อปุสรรค   ซึ่งเป็น
การสอนแนะภายใต้บรรยากาศท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กัน เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้พยาบาลกลุ่ม 
ตัวอย่างได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาล 17    ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Blackford & 
Street8   ท่ีพบว่าการนิเทศทางคลินิกท่ีมีการให้ข้อมลู
สะท้อนกลบั ทําให้มีการพฒันาการปฏิบติัการพยาบาล
ในการจัดการความปวดหลังผ่าตัด และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จนัทิรา    ทองใส18   ท่ีพบว่าภายหลงัการ
โค้ช พยาบาลวิชาชีพมีคะแนนการปฏิบติัในการจดัการ
ความเจ็บปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัใหญ่สูงกว่าก่อนการ
โค้ช 
 ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล 
พบว่า ภายหลงัได้รับการนิเทศทางคลินิก พยาบาลกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนความพึงพอใจในการนิเทศแตกต่าง
จากก่อนได้รับการนิเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p=.012)   โดยพยาบาลกลุ่มตวัอย่างทัง้ 8 ราย มี
คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศหลงัได้รับการนิเทศ
มากกว่าก่อนได้รับการนิเทศ อธิบายได้ว่าในการนิเทศ
โดยใช้กิจกรรมการให้คําปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการ
ปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือจดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตดั ผู้วิจยัได้พดูคยุให้พยาบาลกลุ่มตวัอย่างทําความ
เข้าใจในบทบาทตนเอง กําหนดเป้าหมายในการ
แก้ปัญหา กระตุ้นให้ตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาของ
ตนเอง พร้อมทัง้ให้กําลงัใจ เป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบติังาน
ได้พัฒนาตามแนวทางท่ีเขาได้มีส่วนร่วม ได้วิเคราะห์
ตนเอง รู้จุดแข็งของตนเอง ได้เลือกแนวทางท่ีทําให้เกิด
ความสําเร็จในงาน ทําให้รู้สกึมีคณุค่าในตนเอง พงึพอใจ
ในงานและพึงพอใจในการท่ีผู้ นิเทศให้ความช่วยเหลือ19  

ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ     ราศรี  ลีนะกลุ 20  ท่ี
พบว่า การท่ีผู้ นิเทศให้คําปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน และผู้ รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมตดัสินใจใน
การทํางาน   ทําให้มีความพงึพอใจในงานด้านลกัษณะ
งานและด้านการนิ เทศสูงขึ น้  และสอดคล้องกับ
การศกึษาของ Teasdale, et al. 21  ท่ีพบว่าการนิเทศทาง
คลินิกช่วยให้พยาบาล ร้อยละ 40 แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ ดีขึ น้  พยาบาลร้อยละ  26  
แก้ปัญหาการจดัการความปวดได้ดีขึน้    
 ในการนิเทศโดยใช้กิจกรรมการประชมุปรึกษา
การพยาบาลรายกลุ่ม เก่ียวกับการปฏิบติัการพยาบาล
เพ่ือจัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัดเฉพาะราย  
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์
ปัญหาของผู้ ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
จัดการความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด  ร่วมกันสรุป
ประเด็นท่ีมีการปฏิบติัการพยาบาลอย่างถกูต้อง   มีการ
กล่าวช่ืนชมและสรุปประเด็นท่ีควรปรับปรุง พร้อมทัง้
ร่วมกันเสนอแนวทางการปรับปรุง เป็นการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 22   และทําให้
พยาบาลได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเพ่ือปรับปรุง
คณุภาพการปฏิบติัการพยาบาล   เพิ่มความมัน่ใจในการ
ปฏิบติัการพยาบาล13  นอกจากนีใ้นการประชมุปรึกษา  
พยาบาลกลุ่มตวัอย่างได้พฒันากระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบการปฏิบัติการ
พยาบาลกับแนวทางปฏิบัติว่าประเด็นใดปฏิบัติได้
ถูกต้อง ประเด็นใดควรปรับปรุง เป็นการสร้างทัศนคติ  
ในทางบวกต่อการปฏิบัติการพยาบาล ได้รับรู้ผลงาน 
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เห็นคณุค่าของการปฏิบติัการพยาบาล 23 ทําให้คะแนน
ความพึงพอใจในการนิเทศหลงัได้รับการนิเทศมากกว่า
ก่อนได้รับการนิเทศ 
 ในการศกึษาครัง้นี ้มีผู้ ป่วยผ่าตดัช่องท้องและ
ผ่าตดักระดกูท่ีได้รับการดแูลจากพยาบาลกลุ่มตวัอย่าง
รวม 24 ราย   ผู้ ป่วยร้อยละ  87.5  มีความพงึพอใจใน
การปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดระดบัมาก
ท่ีสดุ ผู้ ป่วยร้อยละ  12.5   มีความพึงพอใจระดบัมาก
และผลจากการปฏิบติัการพยาบาลใน  24 ชัว่โมงแรก
หลงัผ่าตดั ผู้ ป่วยร้อยละ 91.67 มีระดบัความปวด 1-4  
ผู้ ป่วยร้อยละ  8.33  มีระดบัความปวด  5   ใน 24-48 
ชัว่โมงหลงัผ่าตดั    ผู้ ป่วยร้อยละ   87.5   มีระดบัความ
ปวด 1-3   ผู้ ป่วยร้อยละ 12.5  มีระดบัความปวด 4 
ภายหลงั  48   ชัว่โมงหลงัผ่าตดั    ผู้ ป่วยร้อยละ 100  มี
ระดบัความปวด  0-3 ซึง่แสดงให้เห็นว่าผลจากการนิเทศ
ทางคลินิก  นอกจากทําให้เกิดผลลพัธ์ต่อพยาบาลตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตัง้ไว้แล้ว ยงัทําให้เกิดผลลพัธ์ใน
งานบริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ผู้ ป่วยหลังผ่าตัด
ได้รับการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือจดัการความปวดอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารการพยาบาล 
หัวหน้างานการพยาบาล ควรนํารูปแบบการนิเทศทาง
คลินิกมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการ
พยาบาลโดยเน้นสมัพันธภาพ และควรให้พยาบาล   

ผู้ รับการนิเทศได้มีส่วนร่วมในการวางแผน   กําหนด
เป้าหมายในการปฏิบติัการพยาบาล  เพ่ือเสริมสร้าง
ทศันคติในทางบวกต่อการนิเทศ  และควรมีการเตรียมผู้
นิเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะในการนิเทศก่อน
นํารูปแบบการนิเทศทางคลนิิกมาใช้  
 2. ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบติัการพยาบาล 
  2.1 การพฒันาการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือ
จดัการความปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั  โดยใช้รูปแบบการ
นิเทศทางคลินิก ควรจดัทําแนวทางปฏิบติัในการจดัการ
ความปวดในผู้ ป่วยหลังผ่าตัด  โดยประยุกต์ใช้ผล      
การวิจยัทางการพยาบาล 
  2.2 ในการนิเทศทางคลินิก ควรนิเทศทัง้
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการบันทึกทางการ
พยาบาล เน่ืองจากในสถานการณ์ พบว่ามีการบนัทึกไม่
ครอบคลมุตามท่ีได้ปฏิบติัการพยาบาลจริง 
 3. ข้อเสนอแนะด้านการวิจยั 
  3.1 ควรมีการวิจยัซํา้ โดยศกึษาเปรียบ เทียบ
ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
อยา่งเป็นระบบและเพิ่มจํานวนครัง้ของการนิเทศโดยการ
สอนแนะ เน่ืองจากภายหลังการสอนแนะ ยังมีการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการบันทึกไม่ถูกต้องในบาง
ประเดน็ 
  3.2 ควรศกึษาความคงอยู่ของผลการนิเทศ
ทางคลนิิก   โดยมีการประเมินผลซํา้เป็นระยะๆ 
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พฤตกิรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของ 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ 
 
อารีญา   ด่านผาทอง*        พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ และปัจจยัด้านบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่  กลุม่ตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่จํานวน  217  คน  ปฏิบตัิงานมาแล้วไม่ต่ํา
กว่า  2  ปี  และมีประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างน้อย  1  ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามการ 
รับรู้พฤติกรรมการดแูลอยา่งเอือ้อาทรตอ่ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย  ซึง่ปรับมาจากแบบสอบถามของ สภุาพร  ดาวดี  ท่ีสร้างจากทฤษฎี
การดแูลระหว่างบคุคลของ  วตัสนั  เก็บข้อมลูระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551  วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่า
ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่มีการรับรู้พฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้
อาทรโดยรวมและรายด้าน  9  ด้าน  อยูใ่นระดบัมาก  ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านท่ี 1 การสร้างค่านิยมท่ีเห็นแก่ประโยชน์

ต่อผู้ อ่ืน  ( x =2.52, SD.=.56)  รองลงมาคือด้านท่ี 7 การสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชีแ้นะและให้ข้อมลูท่ีเหมาะสม 

( x=2.23, SD.=.61) ในขณะท่ีด้านท่ี 10 การเสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 

( x =1.77, SD.=.04)  เม่ือนําปัจจยัสว่นบคุคลมาพิจารณา พบวา่ อาย ุ ประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาลและหอผู้ ป่วย
ท่ีปฏิบตัิงาน  มีผลต่อพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยคะแนน
เฉล่ียการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรจะเพ่ิมขึน้ตามอายุ  และประสบการณ์การทํางานด้านการ
พยาบาล   ความแตกตา่งของหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบตัิงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยพิเศษมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้           
พฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทรสงูกวา่หอผู้ ป่วยสามญั  หอผู้ ป่วยสามญักึ่งวิกฤต และหอผู้ ป่วยไอซีย ู อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการวิจยัครัง้นีใ้ห้ข้อมลูท่ีสําคญั ซึง่พยาบาลวิชาชีพและบคุลากรสขุภาพในด้านต่าง ๆ สามารถนําไปวางแผน
พฒันาและจดักิจกรรม  เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพและบคุลากรสขุภาพมีความตระหนกัต่อการแสดงพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะ
สดุท้ายอยา่งเอือ้อาทรในด้านการเสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู ่ โดยหารูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม 
 
คาํสาํคัญ : พฤติกรรมการดแูลอยา่งเอือ้อาทร  ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย  พยาบาลวิชาชีพ 
 

*  พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการ  โรงพยาบาลแพร่ 
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บทนํา 
 ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายเป็นผู้ ป่วยท่ีไม่มีทางรักษา
ให้หายได้ด้วยวิธีการใด ๆ  ความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้สง่ผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ เพราะสิ่งท่ีเผชิญเบือ้งหน้า
คือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอย่างสิน้เชิง  
ซึ่งเป็นสาเหตแุห่งความทกุข์ทรมาน  กระตุ้นเร้าความ
กลวั  ความวิตกกงัวล  ท้อแท้  เศร้าหมอง  จนถึงกบัหมด
กําลงัใจในการต่อสู้  1  ผู้ ป่วยและครอบครัวจึงมีความ
ต้องการได้รับการดแูลครอบคลมุในมิติองค์รวมจากทีม
สขุภาพ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้จากไปอย่างสงบสมศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนษุย์  ดงันัน้พยาบาลจึงมีบทบาทสําคญัซึ่ง
ต้องให้การบําบดัดแูลอยา่งเอือ้อาทร 2 
 การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทรเป็น
บทบาทอิสระของพยาบาล ผู้ ป่วยสามารถรับรู้อารมณ์
และความรู้สกึของพยาบาล  ผ่านทางพฤติกรรมการดแูล
ท่ีปฏิบัติต่อผู้ ป่วย ซึ่งการดูแลอย่างเอือ้อาทรเป็นหวัใจ
และทฤษฎี  สําหรับการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเน้นการให้ 
บริการท่ีเข้าถึงจิตใจและเห็นคณุค่าของความเป็นมนษุย์
ของผู้ ป่วยทัง้ระบบแบบองค์รวม ตัง้แต่ร่างกายไปจนถึง
จิตวิญญาณ จากการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน โดย
พยาบาลจะช่วยผู้ ป่วยค้นหาความหมายของความ     
เจ็บป่วย  ความทกุข์ทรมาน  การมีชีวิตอยู่และความตาย  
ทําให้ผู้ ป่วยรู้ในตนเอง ควบคุมและเกิดการเยียวยา
ตนเอง  มองชีวิตและความตายเป็นสจัธรรม  และได้ตาย
อย่างสงบ3  พฤติกรรมบริการพยาบาลอย่างเอือ้อาทร จึง
เป็นตวัชีว้ดัท่ีสําคญัถงึคณุภาพบริการพยาบาล 4 
 

 การปฏิบติังานของพยาบาล จะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศยัคุณค่าของการ
ปฏิบติังาน ทัง้ทางด้านความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เหนืออ่ืนใดต้องควบคู่ไปกบัคณุค่าทางจริยธรรม ทัง้นี ้
ต้องมีศิลปะของการเอือ้อาทร ความเข้าใจในธรรมชาติ
ของมนุษย์ 5  มีความเมตตา คํานึงถึงหลกัการหรือ
ข้อบงัคบัตามกฎหมาย  สิทธิของผู้ ป่วยในกระบวนการ
รักษาพยาบาล และอาศยัปัจจยัการดแูล 10 ประการของ       
วตัสนั 3  เพ่ือให้ผู้ ป่วยและครอบครัวพงึพอใจในบริการท่ี
ได้รับ แต่คุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลแพร่     
ยงัพบปัญหาผู้ ป่วยวาระสดุท้ายมีความทกุข์ทรมานจาก
ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีเป็นผลจาก
ภาวะของโรค  ความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัว       
ผู้ ป่วย  แพทย์  พยาบาลในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้ ป่วย  ซึง่ผู้บริหารทางการพยาบาล
ทกุระดบัในโรงพยาบาลแพร่ เห็นความสําคญัของการ
ให้บริการพยาบาลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย  จึงได้จดัอบรม       
วิชาการสําหรับพยาบาลวิชาชีพเก่ียวกับการดแูลผู้ ป่วย
ระยะสุดท้าย  การบอกข่าวร้ายและการบรรเทาความ  
เจ็บปวดให้แก่ผู้ ป่วยระยะสุดท้าย ในปีงบประมาณ  
2550 และ  2551 
 ผลจากการอบรม พบว่า พยาบาลวิชาชีพ       
มีความรู้เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 80 ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้   กําหนดแนวทางการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย
อย่างเอือ้อาทร  และมาตรฐานการดูแลผู้ ป่วยระยะ
สุดท้ายของโรงพยาบาลแพร่  เพ่ือติดตามการ
เปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลแพร่ ภายหลงัได้รับความรู้ ทกัษะ และมี
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประสบการณ์การดูแลผู้ ป่วยแล้ว  จึงได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทร
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่  เพ่ือ
นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการพฒันา
คณุภาพการบริการพยาบาลให้มีความเหมาะสมกบัการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ในการให้บริการพยาบาล
ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะนําไปสู่การประกันคุณภาพของการให้บริการ
พยาบาล  รวมทัง้ก่อให้เกิดความประทบัใจของผู้ ป่วย
และครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 

นิยามศัพท์ 
 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ ป่วยท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลแพร่ และได้รับการวินิจฉัยว่า 
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีรักษาไม่หาย และมีข้อบ่งชีว้่าจะมี
อาการเส่ือมลง  อาจมีชีวิตอยูไ่ด้นานไมถ่งึ  6  เดือน 
 พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
อย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
หมายถึง  ความคิดเห็น  ความรู้สกึของพยาบาลวิชาชีพ 
เก่ียวกบัการแสดงออกในการให้บริการการพยาบาล  การ
ปฏิบติั และการกระทํากิจกรรมในลกัษณะการดแูลเอาใจ
ใส่ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายท่ีได้รับการดูแลแบบประคับ 
ประคอง  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย  จิต
สงัคม และจิตวิญญาณ  รวมทัง้การปกป้อง   รักษา  และ
ดํารงไว้ซึ่งคุณค่า  ศักด์ิศรี และสิทธิในการเป็นมนุษย์  
ครอบคลุมการดูแลตามกรอบแนวคิดทฤษฏีการดูแล
ระหวา่งบคุคลของวตัสนั 3 
 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะ
สดุท้ายอย่างเอือ้อาทร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลแพร่โดยรวมและรายด้าน 
 2. เพ่ือศกึษาผลของปัจจยัด้านบคุคล ได้แก่
อาย ุ ระดบัการศกึษา  ประสบการณ์การทํางานด้านการ
พยาบาล และหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบัติงาน ท่ีมีต่อพฤติกรรม
การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทร ตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ 
 

วัสดุและวธีิการ 
 ประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล 
แพร่ท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ ป่วยผู้ ป่วยพิเศษ หอผู้ ป่วยกึ่ง
วิกฤต  หอผู้ ป่วยสามญัและหอผู้ ป่วยไอซียท่ีูมีผู้ ป่วย
ระยะสดุท้ายเข้ารับการดูแล  ปฏิบติังานมาแล้วไม่ต่ํา
กว่า 2 ปี  และมีประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยระยะ
สดุท้ายอย่างน้อย 1 ราย  ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้  220  คน  
เฉพาะท่ียินดี และมีความพร้อมเข้าร่วมในโครงการวิจยั  
จํานวน  217  คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
และแบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการดูแลอย่าง     
เอือ้อาทรต่อผู้ ป่วยระยะสุดท้าย  ซึ่งปรับมาจาก
แบบสอบถามของ  สุภาพร  ดาวดี 6 ท่ีสร้างจากทฤษฎี
การดแูลระหว่างบุคคลของ วตัสนั  ซึ่งประกอบด้วย   
ด้านการสร้างค่านิยมของการมีมนษุยธรรม มีเมตตาและ
เห็นแก่ประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน   ด้านการสร้างความศรัทธา
และให้ความหวัง  ด้านการสร้างความไวต่อตนเอง     
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และผู้ อ่ืน ด้านการสร้างสัมพันธภาพการช่วยเหลือ
ไว้วางใจและจริงใจ  ด้านการยอมรับการแสดงออกของ
ความ รู้สึ กทั ง้ทางบวกและทางลบ  ด้ านการใ ช้
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการ
ดแูล  ด้านการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชีแ้นะ 
และให้ข้อมลูท่ีเหมาะสม  ด้านการประคบัประคอง
สนบัสนนุ และแก้ไขสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  จิตสงัคม 
และจิตวิญญาณ  ด้านการช่วยเหลือเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของบุคคล และด้านการเสริมสร้างพลัง  
จิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู่  จํานวน  45  ข้อคําถาม  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
แบ่งระดับการปฏิบติัเป็น 3 ระดบั คือ ปฏิบัตินาน ๆ    
ครัง้  ปฏิบัติบ่อยครัง้ และปฏิบติัเป็นประจํา การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ความตรงตามเนือ้หา      
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนด้านเนือ้หา  นําไป
ทดลองใช้กับพยาบาลท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 20 คน วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง โดยใช้สตูร
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  ได้ค่าความเท่ียงของ
เคร่ืองมือ เทา่กบั 0.96 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม   
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
 2. พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย
อยา่งเอือ้อาทร 
  2.1 ระดับของพฤติกรรมการดูแล
ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทร วิเคราะห์โดยการ    

หาคา่เฉล่ีย( )  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) x

  2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของ   
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่าง   
เอือ้อาทรกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  กลุ่มอาย ุ 
ประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาล  ระดับ
การศึกษา   และหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบัติงาน  โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way  ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ มีจํานวน      
ทัง้หมด 217 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.9  
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.20 โสดร้อยละ 31.30  อาย ุ
31-40 ปี  ร้อยละ  43.30  อาย ุ 20-30 ปี  ร้อยละ  31.80  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 77.40 เทียบเท่า
ปริญญาตรีร้อยละ 19.40  ประสบการณ์การทํางาน  2-
10  ปี ร้อยละ 47.90  11-20 ปี  ร้อยละ 34.60 ปฏิบติังาน
อยู่ในหอผู้ ป่วยพิเศษ ร้อยละ 25.30 หอผู้ ป่วยสามญั    
ร้อยละ 35 หอผู้ ป่วยสามญักึ่งวิกฤต ร้อยละ 13.9          

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลู
หลงัการได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกบั
การวิจยัในมนษุย์ของโรงพยาบาลแพร่  โดยดําเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้  ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการศกึษาและ
ขออนญุาตเก็บข้อมลูจากพยาบาลวิชาชีพกลุม่เป้าหมาย   
พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และ     
วิธีการในการตอบแบบสอบถาม  ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูระหวา่งเดือนเมษายนถงึพฤษภาคม  พ.ศ.  2551 
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หอผู้ ป่วยไอ ซี ย ู ร้อยละ 25.8  นบัถือศาสนาพทุธ  ร้อย
ละ 96.60 

 

 ตอนที่  2  พฤตกิรรมการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายอย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาล
วชิาชีพโรงพยาบาลแพร่ 
 พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่าง
เอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

แพร่โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x  = 2.02 , SD = .53)  
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลแพร่ มีการรับรู้ในการแสดงพฤติกรรมการ
ดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทรในระดบัมากใน
ทุกด้าน  ยกเว้นด้านท่ี 10 การเสริมสร้างพลังจิต
วิ ญาณในการมีชีวิตอยู่ท่ีพบว่า  อยญ ู่ในระดบัปานกลาง  

( x =1.77, SD = .04)  ดงัตารางท่ี  1 

ารางที่  1 คา่เฉล่ีย  (
 

xต )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 
ดยรวม 

พฤตกิรร

 อยา่งเอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่  จําแนกตามรายด้านและโ
 

มการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทร  (n=217) x  SD ความหมาย 

ด้า 2.52 นท่ี  1 การสร้างคา่นิยมของการมีมนษุยธรรม  มีเมตตา … .56 มาก 
ด้านท่ี  2 การสร้างความศรัทธาและให้ความหวงั                                      2.22 .58 มาก 

               2.10 .65 มาก ด้านท่ี  3 การสร้างความไวตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน                           
ด้านท่ี  4 การสร้างสมัพนัธภาพการช่วยเหลือไว้วางใจและจริงใจ               2.17 .62 มาก 

     2.02 .68 มาก ด้านท่ี  5 การยอมรับการแสดงออกของความรู้สกึทัง้ทางบวก…..         
 2.08 .64 มาก ด้านท่ี  6 การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์                            

ด้านท่ี  7 การสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชีแ้นะและให้ข้อมลู…       2.23 .61 มาก 
ด้านท่ี  8 การประคบัประคอง  สนบัสนนุ  และแก้ไขสิง่แวดล้อม… 2.03 .65 มาก 

     2.16 .04 มาก ด้านท่ี  9 การช่วยเหลือเพ่ือตอบสนองความต้องการของบคุคล             
ด้านท่ี  10 การเสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู ่                          ปานกลาง 1.77 .04 
พฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทรโดยรวม                       2.02 .53 มาก 

 

 
ุดท้ายอ

ดท้าย
ย่างเอื

 

่างเอ ทร ตามการรับรู้ตอนที่ 3 พฤตกิรรมการดูแลผู้ป่วยระยะ ดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย
ส ย่างเอือ้อาทรกับปัจจัยด้านบุคคล 
 3.1 พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุ
อ อ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ      
โรงพยาบาลแพร่ ในกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกัน พบว่า 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ  

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วย  LSD  ผลการวิเคราะห์     
พบว่า กลุ่มอาย ุ 41 ปีขึน้ไป  มีการรับรู้พฤติกรรม    
การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทรสงูกว่ากลุม่
อาย ุ20-30 ปี  ดงัตารางท่ี 2 

ือ้อา
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ตารางที่  2 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทร 

ตัวแปรตาม แหล่งความ SS df MS F Sig Post Hoc 
C

 ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ในกลุม่อายท่ีุแตกตา่งกนั  (n=217) 
 

แปรปรวน omparison 
ระหวา่งกลุม่ 2860.677 3 953.559 3.630 .014* พฤติกรรมการดแูล 

ภายในกลุม่ 
ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 

213 262.709   

 

3>1, 4>1 
 

55956.991 อยา่งเอือ้อาทร 
58817.668 216   รวม 

*p<0.05 
ุ: 1 = กลุม่อาย ุ 20–30 ปี  2 = กลุม่อาย ุ 31–40 ปี  3 = กลุม่อาย ุ41–50  ปี   4 = กลุม่อาย ุ 51– 60 ปี 

3.2 พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย
       

ทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วย    

หมายเหต

 
 

 
อย่างเอื อ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ    
โรงพยาบาลแพร่ ในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
ด้ านการพยาบาลแตกต่ า งกันพบว่ า  กลุ่ ม ท่ี มี
ประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาลแตกต่างกัน  
มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย
อยา่งเอือ้อาทรตามการรับรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

LSD  ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุม่ท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางาน  31–40 ปี   มีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วย
ระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทรสงูกว่ากลุม่ท่ีมีประสบการณ์
การทํางาน  2-10  ปี  ดงัตารางท่ี  3 
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ารางที่  3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทร 

ตัวแปรตา SS df MS F Sig Post Hoc 
Comparison 

ต

 ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ท่ีมีประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาล 

 แตกตา่งกนั  (n=217) 

ม แหล่งความ
แปรปรวน 

พฤติกรรมการ 2072.264 2 1036.132 3.907 .022* ระหวา่งกลุม่ 3>1 

ดแูลผู้ ป่วย        

ระยะสดุท้าย ภายในกลุม่ 56745.404 214 265.165    

อยา่งเอือ้อาทร 
 58817.668 216  

       

   รวม

*p<0.05 
ุ : 1 = กลุม่ประสบการณ์การทํางาน  2-10  ปี      2 = กลุม่ประสบการณ์การทํางาน  21-30  ปี                                    

เฉล่ียพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่าง   

ารางที่  4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทร 

ตัวแป

หมายเหต

             3 = กลุม่ประสบการณ์การทํางาน  31-40  ปี 

 3.3 พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย
เอือ้อาทรตามการรับรู้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .05  ดงัตารางท่ี 4 

อย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ     
โรงพยาบาลแพร่ในกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั   พบวา่กลุม่ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีคะแนน  
 
ต

 ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั  (n=217) 
 

รตาม แหล่งความ SS df MS F Sig 
แปรปรวน 

 

ระหวา่งกลุม่ 
พฤติกรรมการดแูล 

398.484 2 199.242 .730 .483 ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 
อยา่งเอือ้อาทร   ภายในกลุม่ 58419.185 214 272.987 

รวม 58817.668 216    
*p<0.05 
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 3.4 พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย เทียบค่าเฉล่ียด้วย  LDS  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
 

ลี่ยพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอยา่งเอือ้อาทร 

ตัวแปรต c 

อย่างเอือ้อาทร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ     
โรงพยาบาลแพร่  ในกลุ่มท่ีปฏิบติังานในหอผู้ ป่วย
แตกต่างกันพบว่า  กลุ่มท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ ป่วย
แตกต่างกันมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วย
ระยะสดุท้ายอย่างเอือ้อาทร ตามการรับรู้แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือเปรียบ 

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีปฏิบัติงานบนหอผู้ ป่วยพิเศษ  
มีการรับรู้พฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่าง
เอือ้อาทรสงูกว่ากลุ่มท่ีปฏิบติังานในหอผู้ ป่วยสามัญ  
หอผู้ ป่วยสามญักึง่วิกฤตและหอผู้ ป่วยไอซีย ู ดงัตาราง
ท่ี  5 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉ
 ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพร่ท่ีปฏิบติังานในหอผู้ ป่วยแตกตา่งกนั (n=217) 
 

าม แหล่งความ SS df MS F Sig Post Ho
แปรปรวน Comparis

  

ระหว่ ุม่ 5470.251 3 1823.417 7.280 .000* างกล
พฤติกรรมการดแูล 
ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 
อยา่งเอือ้อาทร 

ภายในกลุม่ 53347.417 213 250.457   

58817.668 216      

1>2,3,4 

รวม 

*p<0.05 
ุ : 1  = กลุม่ท่ีปฏิบติังานบนหอผู้ ป่วยพิเศษ   2 = หอผู้ ป่วยสามญั  3 = หอผู้ ป่วยสามญักึง่ไอซีย ู

ารอภปิรายผล 
รรมการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย

หมายเหต

                    4  = หอผู้ ป่วยไอซีย ู
 

ก ความเข้าใจ และเคารพในความเป็นบุคคลของผู้ ป่วย    
 1. พฤติก
อย่างเอื อ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ          

โรงพยาบาลแพร่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =2.02)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านท่ี 1 การสร้าง 
ค่านิยมของการมีมนุษยธรรม มีเมตตาและเห็นแก่  

ประโยชนต่อผู้ อ่ืน มีค่าเฉล่ียมาก สดุ (

    

ท่ี x = 2.52)  ซึ่ง
การท่ีพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ส่งผลต่อการพยาบาลผู้ ป่วยด้วยความสุภาพอ่อนโยน 
เม่ือผู้ ป่วยร้องขอความช่วยเหลือจะตอบสนองทนัที  และ
ให้ผู้ ป่วยมีสว่นร่วมตดัสนิใจในกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเข้าใจ
ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายเป็นเพ่ือนมนุษย์คนหนึ่งท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ  ความเมตตา และความรักอย่างมาก
จากพยาบาล 7 
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 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะ
สดุท้ายอย่างเอือ้อาทร ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ   
งพยาบ

    
โร าลแพร่ในรายด้านพบว่า   อยู่ในระดับมาก
เกือบทกุด้าน ยกเว้นด้านการเสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณ    

ในการมีชีวิตอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง ( x =1.77) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สภุาพร  ดาวดี 

      

ลผ้ ต

ล  ระดบัการศึกษา   และ   

7 ท่ีได้ศึกษา
พฤติกรรมการดูแ ูป่วยระยะสุดท้ายในกลุ่ม ัวอย่าง
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลคริสต์ศาสนานิกาย
โรมนัคาทอลิกในประเทศไทย และอรรถยา อมรพรหมภกัดี 
8  ศกึษาในพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ พบว่า แม้มีปัจจยัด้านการนบัถือ
ศาสนาและกาลเวลาก็ยงัได้ผลการศกึษาคล้ายกนั  ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่าการเสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณในการ
มีชีวิตอยู่แก่ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย พยาบาลวิชาชีพต้องมี
ความรู้และทกัษะวิชาชีพขัน้สงู7,8   ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การสร้างสมัพนัธภาพ  การให้คําปรึกษา 7 ท่ีต้องได้รับ
การเรียนโดยเฉพาะ เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความรู้
และความเข้าใจ  เพิ่มทักษะมีความมั่นใจในการนํามา
ดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย  8 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านอาย ุประสบการณ์
การทํางานด้านการพยาบา
หอผู้ ป่วยท่ีปฏิบติังาน  ผลการศึกษาพบว่า  พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีอายุ และประสบการณ์การทํางานด้านการ
พยาบาลมาก  มีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะ
สุดท้ายอย่างเอือ้อาทรสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอาย ุ 
และประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาลน้อย       
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการดูแลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายอย่าง
เอือ้อาทร เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมิใช่เพียงแต่ความรู้

เ ก่ี ยวกับภาวะความเป็นมนุษย์   แต่ ต้ องอาศัย
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการดแูลผู้ ป่วยร่วม
ด้วย  ถึงจะทําให้พยาบาลสามารถอธิบายได้ถึงสภาพ 
และลกัษณะของผู้ ป่วยแต่ละคน  ตลอดจนการตดัสินใจ
เลือกวิธีการปฏิบติัต่อผู้ ป่วยได้อย่างองค์รวม 3   ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ สมคิด  จนัทร์น่วม 9  ท่ี
พบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุและประสบการณ์การ
ทํางานมากมีความสามารถในการดแูลอย่างเอือ้อาทรได้
ดีกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุน้อยและประสบการณ์
น้อย  และสอดคล้องกบัการศกึษาของ  อารีญา  ด่านผา
ทอง 4 ท่ีพบวา่ การดแูลอยา่งเอือ้อาทรเป็นการปฏิบติัการ
พยาบาล ท่ี พยาบาลผู้ ใ ห้ บ ริ การ ต้ องอาศั ยทั ง้
ประสบการณ์การทํางานด้านการพยาบาล   การฝึกและ
การปฏิบติั  ประสบการณ์ความเจ็บป่วยท่ีเกิดกบัตนเอง 
และบคุคลท่ีตนเองรักถึงจะทําให้เกิดการสะท้อนคิด เข้า
ใจความต้องการของผู้ ป่วย  ปรับแนวคิด  วฒุิภาวะทาง
อารมณ์ และการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาให้ดีขึน้ได้  
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัคํากล่าวของ ทศันีย์  ทอง
ประทีป 10  ท่ีกล่าวว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการตายของบุคคลท่ีตนเองรัก  
ย่อมขาดประสบการณ์ และทําให้ไม่เข้าใจว่าบคุคล   ท่ี
ตนเองรักและจะตายต้องการอะไร  จึงคาดหวงัได้ยาก ว่า
พยาบาลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านัน้จะแสดง 
บทบาทได้อย่างเหมาะสม เม่ือต้องดแูลผู้ ป่วยและญาติ  
ผู้ ป่วยในระยะสดุท้าย  ดงันัน้การพดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ระหว่างพยาบาล จึงมีความสําคญัเป็นอย่าง
ย่ิง  การเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นประสบการณ์ชีวิตระหว่างกัน  
จะทําให้ เกิดการค้นหาความหมาย   คุณค่าของ
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ประสบการณ์นัน้ ๆ  เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
การดูแลผู้ ป่วยร่วมกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจกัน
มากขึน้ ลดช่องวา่งระหวา่งผู้ ร่วมงานได้ 
 ผลการศึกษานีย้งัพบว่า ระดบัการศึกษาไม่มี
ผลต่อความแตกต่างของพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะ
ดุท้ายอ

า

 ก
ิ เศษมี       

ฤติกรร

รู้พฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยระยะ
ดุท้ายอ

ตัว ลดภาระงานของ

1. ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติการ

บรมเสริมความรู้เชิงปฏิบติัการ ในด้านการ

ส ย่างเอือ้อาทรตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลแพร่  ในขณะท่ีการศึกษาของ วันทิวา   
วฒันะโชติ 12  พบว่า พยาบาลท่ีมีการศึกษาสงูกว่า
ปริญญาตรีมีการรับรู้และปฏิบัติการส่ือสารบอกความ
จริงเก่ียวกับภาวะใกล้ต ยมากกว่าพยาบาลท่ีมีระดับ
การศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ซึง่กลุม่ตวัอย่างใน
การศึกษานีส้่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.8) มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี  และเทียบเทา่ปริญญาตรี 
 สําหรับสถานท่ีปฏิบติังานนัน้ ารศกึษาพบว่า
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ ป่วยพ
พ มการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเอือ้อาทร
ตามการรับรู้สูงกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอ
ผู้ ป่วยสามญั  หอผู้ ป่วยสามญักึ่งวิกฤต และหอผู้ ป่วย
ไอซียู    ผลท่ีเกิดขึน้อาจเป็นไปได้ว่า ภาระงานในหอ
ผู้ ป่วยสามญักึ่งวิกฤต  หอผู้ ป่วยไอซีย ู และหอผู้ ป่วย
สามญัมีมาก  เน่ืองจากผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะ
วิกฤติ  บางรายไม่รู้สึกตัว  มีอาการและอาการแสดงท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการใช้อปุกรณ์ท่ีสลบัซบัซ้อน 
พยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบติังานอย่างรวดเร็วและเร่งรีบ  
ขณะท่ีภาระงานในหอผู้ ป่วยพิเศษมีน้อยกว่า จึงมีเวลาท่ี
จะให้การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายตามแนวทางท่ีกําหนด
ได้มากกว่าหอผู้ ป่วยสามญักึ่งวิกฤต  หอผู้ ป่วยไอซีย ู
และหอผู้ ป่วยสามญั   

 อยา่งไรก็ตาม พยาบาลวิชาชีพกลุม่ตวัอย่างใน
การศึกษานี ้ มีการรับ
ส ย่างเอือ้อาทร  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย
อย่างเอื อ้อาทรท่ี เพิ่มขึ น้จากการศึกษา  คือ  อาย ุ
ประสบการณ์   การทํางาน และหอผู้ ป่วยท่ีปฏิบติังานท่ี
สะท้อนถึ งภาระงานของพยาบาลท่ี มีผลต่อการ
ปฏิบติัการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
 ดงันัน้ ผู้บริหารควรต้องบริหารจดัการให้ระบบ
บริการพยาบาลมีความคล่อง
พยาบาลลง เพ่ือให้พยาบาลมีเวลาเพียงพอในการดูแล   
ผู้ ป่วยอย่างใกล้ชิด และท่ีสําคัญอย่างย่ิงต้องมีเวลา  
เพียงพอในการสนทนาและสร้างสมัพันธภาพกับผู้ ป่วย
และญาติเพ่ือค้นหาคณุค่า  เป้าหมายของชีวิต  ความ
เช่ือ แหล่งของความหวงัและกําลงัใจ  หรือแหล่ง
สนับสนุนด้านจิตวิญญาณของผู้ ป่วย  พร้อมทัง้ให้
โอกาสผู้ ป่วยปฏิบัติศาสนกิจตามความเช่ือ เพ่ือทําให้
ผู้ ป่วยเห็นสิ่งท่ีดีในตวัเขา สภาพแวดล้อมด้วยความรู้สกึ
ไม่หวัน่กลวัต่อความพลดัพราก7    สามารถก้าวพ้นความ
ทกุข์ทรมานและยอมรับการตายอย่างสงบ  สมศกัด์ิศรี
แหง่การเป็นมนษุย์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
พยาบาล 
  ผู้บริหารควรสนบัสนนุให้พยาบาลวิชาชีพ
ได้รับการอ
เสริมสร้างพลงัจิตวิญญาณในการมีชีวิตอยู่ในการดูแล   
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ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เพิ่ม
ทกัษะ  และมีความมัน่ใจในการดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 
 2. ข้อเสนอแนะด้านการวจัิยต่อเน่ือง 
  1. ควรศึกษาเชิงลึกถึงปัจจัยส่งเสริม

วยระยะ

ิตตกิรรมประกาศ 
ขอบพระคุณ  รศ. ดร. ประภา      

ิม้ประสู

เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพสามารถให้การดูแลผู้ ป่วยระยะ 
สุดท้ายอย่างเอือ้อาทรในด้านการเสริมสร้างพลังจิต
วิญญาณในการมีชีวิตอยู่เพ่ิมขึน้ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไป
พฒันาการให้บริการในด้านนีไ้ด้อยา่งเหมาะสม 
 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการดแูลผู้ ป่
สดุท้ายจากการปฎิบติัจริง เน่ืองจากการศึกษาตามการ
รับรู้ของพยาบาล อาจมีการเบ่ียงเบนไปจากการปฏิบติั
จริง  (bias) 
 

ก
 ผู้ วิจัยขอกราบ
ล ตร   รศ.ดร. พิมพ์จรัส   อยู่สวสัด์ิ  ดร.ชมนาด   
วรรณพรศิริ  น.พ. วราวธุ  สรุพฤกษ์  และ คณุสดุารัตน์   
สุธราพันธ์  ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัและให้คําแนะนําท่ีมีค่าย่ิง   ดร. ดนลุดา  จามจรีุ  ท่ี
ได้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นท่ีมีค่า  ขอขอบคุณ  คุณ
ชิษณกุร  พรภาณวุิชญ์   ท่ีได้ให้คําแนะนําการใช้สถิติ  พ่ี
และน้องพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วยทุกท่านท่ีมีนํา้ใจ 
และช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็น
อยา่งดี 
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กรอบแนวคดิการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสนับสนุนการดาํเนินงาน 

ตามมาตรฐานการพยาบาล 

ในโรงพยาบาล 

 

1. การกระจาย 

 1.1 ความครอบคลมุ 

 1.2 ความเพียงพอ 

2. การใช้ 

 2.1 ความรู้  ความเข้าใจ 

 2.2 กระบวนการนํา
มาตรฐานสูก่ารปฏิบตัิ 

3. การเข้าถงึ 

 3.1 ช่องทาง/วิธี 

กระบวนการนํามาตรฐานการพยาบาล 

ในโรงพยาบาลสู่การปฏบิัต ิ

 

1. จดักิจกรรมทําความเข้าใจและยอมรับมาตรฐาน 

2. กําหนดนโยบายคณุภาพ 

3. จดัองค์กรพฒันาคณุภาพ 

4. กําหนดมาตรฐานระดบัโรงพยาบาล/หน่วยงาน 

5. วางแผนและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

6. จดักิจกรรมการพฒันาบคุลากรทางการพยาบาล 

7. จดัระบบการควบคมุให้เกิดคณุภาพ 

8. สร้างทีมงานปรับปรุงคณุภาพการพยาบาล 

9. สง่เสริมให้มีการใช้มาตรฐานการพยาบาลระดบั
โรงพยาบาล/หน่วยงาน 

ผลลัพธ์การบริการพยาบาล 

 

1. การบริหารการพยาบาล 

2. การปฏิบตัิการพยาบาล 

3. คณุภาพการพยาบาล 



 
 
ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์การบริหารการพยาบาลของกลุม่ผู้บริหารทางการพยาบาล  จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล 
 

ระดบัโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน 
หวัหน้า 
พยาบาล 

หวัหน้างาน 
การพยาบาล 
เฉพาะทาง 

หวัหน้า 
หอผู้ ป่วย 

หวัหน้า 
พยาบาล 

หวัหน้างาน 
การพยาบาล 
เฉพาะทาง 

หวัหน้า 
หอผู้ ป่วย 

หวัหน้า 
พยาบาล 

หวัหน้า 
หอผู้ ป่วย 

 
 

รวม 

 
 
 
 

ผลลพัธ์การบริหาร 
การพยาบาล 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

จํา
นว
น (
คน

) 

ร้อ
ยล
ะ 

 ดีมาก 
 (คะแนน 46 - 60) 

2 5.4 36 13.9 21 8.1 6 11.3 48 13.1 34 9.2 22 8.6 88 4.9 257 7.6 

 ดี 
 (คะแนน 31 - 45) 

27 73.0 182 70.9 193 74.5 38 71.7 241 65.8 277 74.7 183 71.5 1,314 73.3 2,460 72.5 

 พอใช้ 
 (คะแนน 16 - 30) 

7 18.9 39 15.1 36 13.9 8 15.1 73 19.1 56 15.0 47 18.3 344 19.2 610 18.0 

 ปรับปรุง 
 (คะแนน 1 - 15) 

1 2.7 2 0.7 4 1.5 1 1.9 4 1.0 4 1.1 4 1.6 46 2.6 66 1.9 

รวม 37 100 259 100 259 100 53 100 366 100 371 100 256 100 1,792 100 3,393 100 
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การประเมินเทคโนโลยีทางการพยาบาล : การกระจาย  การใช้  การเข้าถงึมาตรฐาน 
การพยาบาลในโรงพยาบาล  และผลลัพธ์ทางการพยาบาล 
 
ศริิมา  ลีละวงศ์* วท.ม.  (สาธารณสขุศาสตร์) 
สารา  วงษ์เจริญ** วท.ม.  (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยั  เร่ือง  การประเมินเทคโนโลยีทางการพยาบาลเก่ียวกบัการกระจาย  การใช้  การเข้าถึงมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลและผลลพัธ์การบริการพยาบาล เป็นการประเมินผลเชิงระบบของการนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 
ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1  ซึง่ได้นําสูก่ารปฏิบตัิตัง้แต ่พ.ศ. 2542  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินเทคโนโลยีทางการพยาบาลเก่ียวกบัระบบการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ในมิติการกระจาย การใช้ และการเข้าถึงบริการจากสํานักการ
พยาบาล  และเพ่ือประเมินผลกระบวนการนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์การบริการพยาบาล    
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา  ได้แก่  ผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบตัิระดบัหน่วยงาน  การเลือกกลุม่ตวัอย่างด้วย  
วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  จํานวน 3,393 คน จากโรงพยาบาล/สถาบัน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสํานักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  340  แหง่  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  2  ชดุ  ชดุท่ี  1  ใช้สอบถาม ผู้บริหารทางการพยาบาล  
ชุดท่ี  2  ใช้สอบถามพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน  การตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาจาก           
ผู้ทรงวฒุิด้านการพฒันาคณุภาพ  และด้านการวดัประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ 
 ผลการศึกษาวิจยั  พบว่า การสนบัสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล มิติการกระจาย
หนงัสือตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  จากความคิดเห็นของกลุม่ผู้บริหารทางการพยาบาล เห็นว่าครอบคลมุเป็นสว่นใหญ่  
(ร้อยละ  93.5)  แต่ไม่เพียงพอสําหรับแจกหน่วยงานย่อย  (ร้อยละ  72.8)   สว่นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพฯ ส่วนใหญ่ มีหนงัสือเป็น         
ของตนเอง  (ร้อยละ  82.3)  มิติการใช้  กลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาลส่วนใหญ่มีการนําไปใช้ครบทุกหน่วยงาน  (ร้อยละ  96.0)  การ  
ทําความเข้าใจเนือ้หามาตรฐานฯส่วนใหญ่อ่านเฉพาะงานตนเอง  (ร้อยละ  43.6)  กิจกรรมนํามาตรฐานฯสู่การปฏิบตัิส่วนใหญ่เลือก
เฉพาะบางขัน้ตอน  (ร้อยละ  76.4)  ส่วนกลุ่มพยาบาลวิชาชีพฯ  การใช้เนือ้หาส่วนใหญ่ใช้แนวทางปฏิบตัิและเกณฑ์ชีว้ดั  (ร้อยละ  
63.9)  การทําความเข้าใจเนือ้หาส่วนใหญ่อ่านเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้อง  (ร้อยละ  66.6)  ระดบัความเข้าใจเนือ้หาอยู่ระดบัปานกลาง   
(ร้อยละ  83.3)  มิติการเข้าถงึบริการ  กลุม่ผู้บริหารทางการพยาบาลสว่นใหญ่ได้รับความรู้จากการประชมุเครือข่ายเขต  (ร้อยละ  40.4)  
และจากการปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาในการใช้มาตรฐานฯ กบัทีมแกนนําการพฒันาคณุภาพการพยาบาลของกลุม่การพยาบาล  (ร้อยละ  
65.7)  วิธีการส่วนใหญ่ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากนกัวิชาการพยาบาลคือการเป็นวิทยากร  (ร้อยละ  70.8)   กลุ่มพยาบาลวิชาชีพฯ    
สว่นใหญ่ได้รับความรู้จากทีมแกนนํา  (ร้อยละ  58.5)  หวัหน้าหอผู้ ป่วยเป็นท่ีปรึกษา  (ร้อยละ  46.6)  และไมเ่คยขอรับการสนบัสนนุ 

 
*   นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการ  สํานกัการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
**   นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  สํานกัการพยาบาล  กรมการแพทย์ 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 1    มกราคม – เมษายน  2552 27 
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ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 1    มกราคม – เมษายน  2552 28

จากสํานักการพยาบาล (ร้อยละ 84.0)  ด้านกระบวนการนํามาตรฐานฯ สู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาลและ                 
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพมีประสิทธิผล อยู่ในระดบัดี  (ร้อยละ  58.1  และ  68.9  ตามลําดบั)  ส่วนด้านผลลพัธ์พบว่า  ทัง้  2  กลุ่ม           
สว่นใหญ่มีผลลพัธ์การบริหาร  และผลลพัธ์การปฏิบตัิการอยูใ่นระดบัดี  (ร้อยละ  72.5  และ  69.2  ตามลําดบั) 
 ข้อเสนอแนะ สํานักการพยาบาลควรทบทวนและปรับปรุงรูปแบบหรือแนวทางการนํามาตรฐานการพยาบาลสู่การ
ปฏิบตัิให้มีความหลากหลาย  ทัง้รูปเอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมกบัสนบัสนนุให้นกัวิชาการพยาบาล       
ผู้ นิเทศงานการพยาบาลทกุเขตสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ควรมีการจดัสรรงบประมาณให้แต่ละเขตใช้พฒันาคณุภาพ
การพยาบาลทัง้ในระดับโรงพยาบาลและชุมชน  สําหรับผู้บริหารองค์กรพยาบาลต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลอย่างต่อเน่ือง โดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรพยาบาล         
เพ่ือนําไปสู่แผนปฏิบัติการในการพฒันาและประกันคุณภาพการพยาบาลก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต  และระดบักระทรวง
สาธารณสุขควรเปิดโอกาสให้นําตัวชีว้ัดคุณภาพการพยาบาลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวชีว้ัดคุณภาพบริการระดับประเทศ  รวมทัง้
สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการพฒันาคณุภาพการพยาบาลตามความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนตอ่ไป 
 
คาํสาํคัญ :  การประเมินเทคโนโลยี  มาตรฐานการพยาบาล 

 

บทนํา 
 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Healthcare  
Technology  Assessment : HTA)1  เป็นแนวทางหรือ
เคร่ืองมืออย่างหนึ่งสําหรับใช้ช่วยในการตดัสินใจ  ตัง้แต่
ระดบันโยบาย  ระดบัการบริหารโรงพยาบาล  จนกระทัง่
ระดับปฏิบัติการรักษาพยาบาลทางคลินิก นําไปสู่การ  
ตดัสนิใจจดัหา  จดัสรรเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องให้เกิดความ
เหมาะสม และคุ้มค่า  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และการใช้เทคโนโลยี  อันส่งผลต่อคุณภาพบริการ
สขุภาพท่ีดีขึน้ในภาพรวม 
 เทคโนโลยีทางการพยาบาล หมายถึง การนํา
องค์ความรู้ทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ซึ่งหนึ่งใน    
องค์ความรู้ดังกล่าว สํานักการพยาบาลได้นํามา  
กํ าหนดและพัฒนามาตรฐานการพยาบาลใน         
โรงพยาบาล  2  และให้มีการนําไปปฏิบติัใช้ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ  รวมทัง้ได้นํา 

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล  มาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2535  โดยได้ทํา
การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการพยาบาลมาอย่าง
ต่อเ น่ือง   จนมีการปรับปรุงครั ง้ล่าสุดในปี  2542  
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล2  ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การพยาบาลท่ีแยกเป็นงานต่าง ๆ  ได้แก่  งานบริหารการ
พยาบาล   งานบริการผู้ ป่วยนอก  งานบริการผู้ ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานบริการผู้ ป่วยใน  งานบริการ
ผู้ ป่วยหนัก  งานบริการทางสติูกรรม  งานบริการผู้ ป่วย
ผ่าตดั  งานบริการปรึกษาด้านสขุภาพอนามยั   และงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  และได้
กําหนดขัน้ตอนการนํามาตรฐานการพยาบาลไปใช้ใน
หน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วย  9  ขัน้ตอน  และในปี
เดียวกันได้กําหนดหลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบติัการใน
การนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การ
ปฏิบติั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
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และทกัษะในการนํามาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบติั
ในแต่ละงาน และสร้างทีมแกนนําโดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลของแต่ละเขตในการเป็น 
เลีย้งช่วยเหลือภายในเขตต่าง ๆ  นับจากนัน้จนถึง
ปัจจบุนันีเ้ป็นเวลา 6 ปี  รวมถึงเน่ืองมาจากสถานการณ์
ในยุคปฏิรูประบบสุขภาพสภาพปัญหา/ความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการเปล่ียนแปลงไป  ผู้ ให้บริการทีมสุขภาพ
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุลากรทางการพยาบาลจําเป็น
ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  วิธีคิดและวิธีการ
ทํางานให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายนอก  
ดงันัน้เทคโนโลยีทางการพยาบาลจึงต้องการปรับเปล่ียน
รูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว 
 สืบเน่ืองจากการดําเนินการตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลา   
ปีแล้ว  สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข  จึงได้ตระหนัก และเห็นควรได้ทําการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการพยาบาลในส่วนของ   
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับปรับปรุง  
ครัง้ท่ี  1  พ.ศ.  2542   ทัง้ในมิติของการใช้  การกระจาย  
การเข้าถึงและผลลพัธ์ของบริการพยาบาล  เพ่ือจะได้นํา
ผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา และยกระดับ

มาตรฐานการพยาบาลให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของระบบสขุภาพ  และเป็นแนวทางในการพฒันากลไก
การสนับสนุนการนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนในสงัคมไทยตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือประเมินเทคโนโลยีทางการพยาบาลของ
สํานกัการพยาบาล : มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  
ในมิติของการกระจาย  การใช้  การเข้าถึงและผลลพัธ์
ของบริการพยาบาล  ดงันี ้
 1. ระบบสนับสนุนการดํ าเนินงานตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  ในด้านการ
กระจาย  การใช้ และการเข้าถึงบริการของสํานักการ
พยาบาล 
 2. การดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาล
ในโรงพยาบาลของกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาล และ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ด้าน
กระบวนการนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่
การปฏิบติั  และด้านผลลพัธ์การบริการพยาบาล 
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วิธีการ 
 การศึกษาเพ่ือประเมินเทคโนโลยีทางการ
พยาบาลของสํานักการพยาบาล : มาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล  ในมิติการกระจาย  การใช้  การ
เข้าถึง และผลลพัธ์การบริการพยาบาล  เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา (descriptive  study) เก่ียวกับการนํา
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของกองการ
พยาบาล  (สํานกัการพยาบาลในปัจจบุนั)  สู่การปฏิบติั
ในประเด็นระบบสนบัสนนุการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล  กระบวนการนํามาตรฐาน
การพยาบาลสู่การปฏิบัติ  และผลลัพธ์การบริการ
พยาบาล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้เป็นกลุม่ผู้บริหาร
ทางการพยาบาล และกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติ
ระดบัหน่วยงาน ท่ีอยู่ในสายการบังคับบญัชาของกลุ่ม
การพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชน  สงักัดสํานักงานปลดักระทรวง         
สาธารณสขุ  โรงพยาบาล/สถาบนั  สงักดักรมการแพทย์  
กรมสขุภาพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ  และโรงพยาบาล/
สถาบนั  สงักดัสํานกัการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
 กลุม่ตวัอยา่งได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน  (multi-stage  sampling)3  ดงันี ้
 

 ขัน้ตอนที่ 2 เลือกทกุอนภุาคเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสขุในแต่ละภาคด้วยการเจาะจง 
19  เขต 4 
 ขัน้ตอนที่ 3  เลือกกลุ่มตวัอย่างสถานบริการ
สขุภาพ โดยแบ่งเลือกตามระดบัของการให้บริการดงันี ้ 
1) โรงพยาบาลศูนย์ รวมโรงพยาบาล/สถาบันของ
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข และสํานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมดจํานวน 37 แห่ง  2)  โรงพยาบาลทัว่ไปเลือก
เฉพาะโรงพยาบาลท่ีไม่ซํา้กับงานวิจัยอ่ืนของสํานัก    
การพยาบาล  จํานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้  53  แห่ง       
3)  โรงพยาบาลชุมชนเลือกกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50    
ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคและเขตท่ีเลือก ทัง้
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ไป   จากจํานวน 
511 แห่ง  คิดเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีเลือกจํานวน  256  แห่ง  
เลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละภาคและเขตโดยการสุ่มแบบ    
มีระบบ  (systematic  sampling)  ซึง่เลือกจากปฏิทิน
สาธารณสขุ  2549  ของสมาคมอนามยัแห่งประเทศไทย4  
และคํานวณหาระยะห่างของการเลือก ทําการสุ่ม
จุดเร่ิมต้นของตัวอย่างแต่ละภาคและเขตของสถาน
บริการสขุภาพ  แล้วเลือกตวัอย่างโดยนบัจากระยะห่าง 
ท่ีคํานวณได้ไปจนครบตามจํานวนตวัอยา่งท่ีกําหนด 
 ขัน้ตอนที่ 4  กําหนดกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถาม  แยกเป็น 2 กลุม่ ขัน้ตอนที่  1 แบ่งสถานบริการสุขภาพ

ออกเป็น 5  ส่วน  ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  และกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่  1  ผู้บริหารทางการพยาบาล  
 ประกอบด้วย  หวัหน้าพยาบาล  จํานวน  346  
คน  หวัหน้าการพยาบาลเฉพาะทาง  จํานวน  630  คน  
และหวัหน้าหอผู้ ป่วย  จํานวน  2,422  คน 
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 กลุ่มที่  2  กลุ่มผู้ปฏบัิต ิ
 ไ ด้ แ ก่  พยาบาลวิ ชา ชีพผู้ ป ฏิ บั ติ ระดับ
หน่วยงาน  (หน่วยงานละ 1 คน  ในแต่ละโรงพยาบาล)  
จํานวน  2,858  คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการศึกษา
ครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม ซึง่แยกตามกลุม่ตวัอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถาม  การตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการหา    
ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงวฒุิด้านการพฒันา
คณุภาพ  และด้านการวดัประเมินผล  จํานวน  12  คน 
แบบสอบถาม แบ่งเป็น  2  ชุด  ประกอบด้วย  ชุดท่ี 1 
สอบถามผู้บริหารทางการพยาบาล  ชุดท่ี  2  สอบถาม
พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัระดบัหน่วยงาน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิ จัย วิ เ ค ราะ ห์ ข้ อมูล โดยใ ช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่  ค่าความถ่ี  (frequency) และร้อยละ  
(percentage) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการติดตามรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2549  ใช้เวลาเก็บรวบรวม
ข้อมลู  3  เดือน 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมลู สามารถนํามาสรุปผลตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ได้ดงันี ้
 

 การกระจาย พบว่า กลุ่มผู้บริหารทางการ
พยาบาลได้รับการสนบัสนนุการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล  มิติการกระจายหนังสือ
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลในภาพรวม      
ส่วนใหญ่มีหนังสือครบทุกหน่วยงาน (ร้อยละ 93.5)  
สําหรับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับหน่วยงาน    
ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล มิติการกระจายหนงัสือมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาลในภาพรวม  ส่วนใหญ่มี
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นของ 
ตนเอง  (ร้อยละ 82.3) 
 การใช้  พบว่า กลุม่ผู้บริหารทางการพยาบาล
ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล มิติการใช้ในภาพรวมเก่ียวกับ
การนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลไปใช้     
ส่วนใหญ่ใช้ครบทุกหน่วยงาน (ร้อยละ 96.0) วิธีการ    
ทําความเข้าใจเนือ้หามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  
ในภาพรวมจะอ่านเฉพาะงานตนเอง (ร้อยละ 43.6)   
กิจกรรมท่ีนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสูก่าร
ปฏิบติัในภาพรวม ส่วนใหญ่จะเลือกเฉพาะบางขัน้ตอนท่ี
กําหนดไว้ (ร้อยละ 76.4)  สําหรับกลุม่พยาบาลวิชาชีพ   
ผู้ ปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ได้ รับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล มิติ
การใช้ในภาพรวมเก่ียวกับเนือ้หาของมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลท่ีนําไปใช้  ส่วนใหญ่จะนํา
แนวทางปฏิบัติและเกณฑ์ชีว้ัดไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 63.9)  การทําความเข้าใจเนือ้หาของมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่อ่านเฉพาะงานท่ี

วัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือประเมินระบบ
สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลในด้านการกระจาย การใช้ และการเข้าถึง
บริการของสํานกัการพยาบาล 
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เก่ียวข้อง (ร้อยละ 66.6) ระดบัความเข้าใจเนือ้หาของ
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล   สว่นใหญ่อยู่ ใน
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 83.3) 
 การเข้าถึงบริการ พบว่า กลุ่มผู้บริหารทาง 
การพยาบาลได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานตาม 
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  มิติการเข้าถึง
บริการในภาพรวมเก่ียวกับวิธีการได้รับความรู้เก่ียวกับ
การใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่
เข้าร่วมประชุมวิชาการท่ีจัดโดยคณะกรรมการของ       
โรงพยาบาล/จงัหวดั/เขต (ร้อยละ 40.4)  บคุคลท่ีปรึกษา
เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับการนํามาตรฐานการพยาบาล      
สู่การปฏิบัติ  ส่วนใหญ่ปรึกษาทีมแกนนําการพัฒนา   
คุณภาพการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  (ร้อยละ  
70.6) ช่องทางการขอรับการสนับสนุนจากกองการ
พยาบาลหรือสํานักการพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคย
ติดต่อขอรับการสนบัสนนุ (ร้อยละ 65.7)  เม่ือพิจารณา
ความถ่ีของการขอความช่วยเหลือ  สว่นใหญ่นาน ๆ  ครัง้  
จึงจะขอความช่วยเหลือ (ร้อยละ 64.6) สําหรับกลวิธีท่ี          
นักวิชาการพยาบาลให้การสนับสนุน  ส่วนใหญ่เป็น
วิทยากรให้กับเขต/โรงพยาบาล (ร้อยละ 70.8)  ส่วน
ระดับคุณภาพการพยาบาลจากการนํามาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลไปปฏิบติั  สว่นใหญ่อยู่ในระดบั
มาก (ร้อยละ 71.1) 
 สําหรับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับ
หน่วยงานได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานตาม    
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  มิติการเข้าถึง
บริการในภาพรวมเก่ียวกับวิธีการได้รับความรู้เก่ียวกับ
การใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล   ส่วนใหญ่

ได้รับความรู้จากการอธิบายจากทีมแกนนํา (ร้อยละ 
58.5) บุคคลท่ีขอคําปรึกษาเม่ือมีปัญหาพบว่า   ส่วน
ใหญ่ปรึกษาหัวหน้าหอผู้ ป่วย (ร้อยละ 46.6)  และ
ช่องทางท่ีขอการสนับสนุนจากสํานักการพยาบาล     
สว่นใหญ่ไม่เคยขอการสนบัสนนุ  (ร้อยละ 84.0)  ส่วน
ระดับคุณภาพท่ีเกิดขึน้เม่ือนํามาตรฐานการพยาบาล   
ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  
(ร้อยละ  69.5) 
 วัตถุประสงค์ที่  2  เพ่ือประเมินการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล
ของกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาล และกลุ่มพยาบาล
วิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับหน่วยงาน ด้านกระบวนการนํา
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การปฏิบติั และ
ด้านผลลพัธ์การบริการพยาบาล 
 กระบวนการนํามาตรฐานการพยาบาลใน      
โรงพยาบาลสูก่ารปฏิบติั พบว่า ระดบัประสิทธิผลการใช้
กระบวนการนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล    
สู่การปฏิบัติในภาพรวมของกลุ่มผู้ บริหารทางการ
พยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ระดับดี (ร้อยละ 58.1) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า การจดักิจกรรมทําความเข้าใจ
และยอมรับมาตรฐานประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี  (ร้อยละ  52.3)  การกําหนดนโยบายคณุภาพ
ประสิทธิผล  สว่นใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี  (ร้อยละ 
64.3)  การจดัองค์กรในการพฒันาคณุภาพ  ส่วนใหญ่
โดยภาพรวมซึง่ทําให้เกิดประสิทธิผลของงานอยู่ในระดบั
ดี  (ร้อยละ 77.0)  การกําหนดมาตรฐานระดับ      
โรงพยาบาล/หน่วยงานโดยภาพรวมประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับดี (ร้อยละ 67.2) การวางแผนและปรับปรุง
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กระบวนการทํางานโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 48.9) การจดักิจกรรมการพฒันา        
เจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาล ประสิทธิผลโดยภาพรวม 
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัดี  (ร้อยละ 67.6)  การจดัระบบการ
ควบคุมให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิผลโดยภาพรวม        
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัดี  (ร้อยละ 36.0)  การสร้างทีมงาน
การปรับปรุงคณุภาพการพยาบาล  ประสทิธิผลโดยภาพรวม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 66.6) การส่งเสริมให้มี
การใช้มาตรฐานระดบัโรงพยาบาล/หน่วยงาน ประสิทธิผล
โดยภาพรวมสว่นใหญ่อยูร่ะดบัพอใช้ (ร้อยละ 50.4)  
 สําหรับระดับประสิทธิผลการใช้กระบวนการ
นํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ
ของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับหน่วยงาน     
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 68.9) เม่ือพิจารณา   
รายด้าน พบว่าการจัดกิจกรรมทําความเข้าใจและ
ยอมรับประสิทธิผลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่ประสิทธิผล
อยู่ระดบัดี  (ร้อยละ 73.4)  การกําหนดนโยบายพฒันา
คณุภาพโดยภาพรวม สว่นใหญ่  ประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ดี  (ร้อยละ 66.6)  การจดัองค์กรในการพฒันาคณุภาพ 

โดยภาพรวมส่วนใหญ่   ประสิทธิผลอยู่ท่ีระดบัดี  (ร้อยละ 
72.3) การกําหนดมาตรฐานระดบัโรงพยาบาล/หน่วยงาน 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่    ประสิทธิผลอยู่ในระดับดี      
(ร้อยละ 72.8)  การวางแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานโดยภาพรวม  ส่วนใหญ่มีประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ดี  (ร้อยละ 64.6) การจดักิจกรรมการพฒันาเจ้าหน้าท่ี
ทางการพยาบาล  โดยภาพรวมประสิทธิผลส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัดี (ร้อยละ 70.3)  การจดัระบบการควบคมุให้เกิด
คณุภาพโดยภาพรวม ประสิทธิผลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี 
(ร้อยละ 63.6) การสร้างทีมงาน การปรับปรุงคณุภาพการ
พยาบาลประสิทธิผล โดยภาพรวมสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดี  
(ร้อยละ 71.9)  การส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานระดบั
โรงพยาบาล/หน่วยงาน ประสิทธิผลโดยภาพรวม  ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 64.2) 
 ผลลัพธ์การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาล 
 ผลลพัธ์ด้านการบริหารทางการพยาบาลกลุ่ม  
ผู้บริหารทางการพยาบาล  ดงัตารางท่ี 1, 2  และ 3 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลลพัธ์การบริหารการ
พยาบาลของกลุ่มผู้บริหารทางการพยาบาลสูงสุด  คือ  
ระดบัดี (ร้อยละ 72.5) และต่ําสดุ คือ ระดับปรับปรุง  
(ร้อยละ1.9)  เม่ือพิจารณาจําแนกตามระดบัโรงพยาบาล 
พบว่าผลลัพธ์การบริหารการพยาบาลในกลุ่มผู้บริหาร
ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาล
ทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน  สงูสดุ คือระดบัดี  (ร้อยละ 

73.3, 70.4  และ  73.1 ตามลําดบั)  และต่ําสดุ คือ ระดบั
ปรับปรุง (ร้อยละ 1.3, 1.2 และ 2.4  ตามลําดบั) 
 ผลลัพธ์การดําเนินงานตามมาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ            
ผู้ปฏิบติัระดบัหน่วยงาน  เป็นการตอบแบบสอบถามถึง
ผลสําเร็จของการดําเนินงานเก่ียวกบัความสําเร็จของการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลใน       
โรงพยาบาล  มีผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี  2 

 

ตารางที่  2 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์ด้านการปฏิบติัตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 
 ของกลุม่พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัระดบัหน่วยงาน จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล 
 

 ระดับโรงพยาบาล  
ผลลัพธ์ด้านการ โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 

ปฏบัิตกิารพยาบาล ศูนย์ ทั่วไป ชุมชน 
รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ  

ดีมาก (คะแนน 46-60)    24   7.2   30   6.3     135   6.6     189   6.6 
ดี (คะแนน 31-45) 236 70.9 330 69.2 1,412 68.9   1,978 69.2 
พอใช้ (คะแนน 16-30)    66 19.8 108 22.6     457 22.3      631 22.1 
ปรับปรุง (คะแนน 1-15)      7   2.1     9   1.9      44   2.2       60   2.1 

รวม 333 100 477 100 2,048 100 2,858 100 
 

 จากตารางท่ี  2  พบว่า ผลลพัธ์การปฏิบติัตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของกลุ่มพยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติระดับหน่วยงาน  ส่วนใหญ่อยู่ระดับดี  
(ร้อยละ 69.2)  รองลงมาอยู่ระดบัพอใช้  (ร้อยละ  22.6)  
เม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับโรงพยาบาล พบว่า 
ผลลัพธ์การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ ปฏิบัติระดับ

หน่วยงานของโรงพยาบาลศนูย์    โรงพยาบาลทัว่ไป และ
โรงพยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ระดับดี (ร้อยละ 70.9, 
69.2 และ 68.9 ตามลําดบั)  และรองลงมาอยู่ระดบัพอใช้  
(ร้อยละ  19.8,  22.6  และ  22.1  ตามลําดบั) 
 ผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาลในภาพรวม
ของกลุ่มการพยาบาล เป็นผลลพัธ์ท่ีต้องการให้เกิดใน
การบริการพยาบาล   ดงัตารางท่ี  3 5
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ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาลตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในภาพรวม 
 ของกลุม่การพยาบาล จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล 
 

 ระดบัโรงพยาบาล  
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 
การพยาบาลตาม ศูนย์ ทั่วไป ชุมชน 

รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ ตวัชีว้ัดในภาพรวม 

1. อตัราการเกิดแผลกดทบัระดบั 
 2-4  (เกณฑ์  0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   63 11.4 171 21.6   604 29.5   838 24.7 
   มากกวา่เกณฑ์ 265 47.7 221 28.0     210 10.3     696 20.5 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู 227 40.9 398 50.4  1,234 60.2  1,859 54.8 

รวม 555 100 790 100   2,048 100  3,393 100 
2. อตัราการติดเชือ้บริเวณตําแหน่ง 
 ที่ให้สารนํา้ทางหลอดเลือดดํา 
 (เกณฑ์ 0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์ 289 52.1 409 51.8 1,227 59.9 1,925 56.7 
   มากกวา่เกณฑ์   70 12.6 158 20.0   306 14.9    534 15.7 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู 196 35.3 223 28.2 515 25.2 934 27.6 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
3. การติดเชือ้ท่ีแผลสะอาด 
 (เกณฑ์ < ร้อยละ 0.5) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   49   8.8 116 14.7   246 12.0   411 12.1 
   มากกวา่เกณฑ์   48   6.6   45   5.7     48   2.3   141   4.2 
   น้อยกวา่เกณฑ์ 197 35.5 364 46.1 1,248 61.0 1,809 53.3 
   ไมมี่ข้อมลู 261 47.1 265 33.5    506 24.7 1,032 30.4 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
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ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาลตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในภาพรวม 
 ของกลุม่การพยาบาล จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล  (ตอ่) 
 

 ระดบัโรงพยาบาล  
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 
การพยาบาลตาม ศูนย์ ทั่วไป ชุมชน 

รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ ตวัชีว้ัดในภาพรวม 

4. การติดเชือ้ในทางเดินปัสสาวะ 
 ในผู้ ป่วยท่ีใสส่ายสวนปัสสาวะ 
 (เกณฑ์ < ร้อยละ 10) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   45  8.1   81 10.2 266 13.0   392 11.6 
   มากกวา่เกณฑ์   27  4.9   71   9.0   85   4.1    183  5.4 
   น้อยกวา่เกณฑ์ 308 55.5 417 52.8 1,185 57.9 1,910 56.3 
   ไมมี่ข้อมลู 175 31.5 221 28.0   512 25.0    908 26.7 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
5. การติดเชือ้ท่ีสะดือทารกแรกเกิด 
 (เกณฑ์  0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   58 10.4 229 29.0   560 27.3   847 25.0 
   มากกวา่เกณฑ์   46  8.3   70   8.9     201   9.8    317  9.3 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู 451 81.3 491 62.1 1,287 62.9 2,229 65.7 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
6. การติดเชือ้ท่ีแผลฝีเย็บ 
 (เกณฑ์ 0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   55  9.9 134 17.0 1,213 59.2 1,402 41.3 
   มากกวา่เกณฑ์   93 16.8   63   8.0    224 10.9    380 11.2 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู 407 73.3 593 75.0    611 29.9 1,611 47.5 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
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ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาลตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในภาพรวม 
 ของกลุม่การพยาบาล จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล  (ตอ่) 
 

 ระดบัโรงพยาบาล  
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 
การพยาบาลตาม ศูนย์ ทั่วไป ชุมชน 

รวม 

จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ ตวัชีว้ัดในภาพรวม 

7. อตัราการกลบัรักษาซํา้ภายใน 
 28 วนั ด้วยโรคเดิมจากสาเหต ุ
 ความไมรู้่วิธีปฏิบติัตนตามการ 
 รักษา  (เกณฑ์  0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   80 14.4 221 28.0   388 18.9   689 20.3 
   มากกวา่เกณฑ์ 252 45.4 238 30.1 1,205 58.8 1,695 50.0 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู 223 40.2 331 41.9   455 22.3 1,009 29.7 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
8. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ 
    บริการ  (เกณฑ์ > ร้อยละ80) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์   51  9.2 188 23.8   371 18.1    610 18.0 
   มากกวา่เกณฑ์ 358 64.5 521 65.9 1,171 57.2 2,050 60.4 
   น้อยกวา่เกณฑ์ 140 25.2   74   9.4   374 18.3    588 17.3 
   ไมมี่ข้อมลู    6   1.1    7   0.9   132   6.4    145   4.3 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
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ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาลตามตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในภาพรวม 
 ของกลุม่การพยาบาล จําแนกตามระดบัโรงพยาบาล  (ตอ่) 
 

 ระดบัโรงพยาบาล  
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 
การพยาบาลตาม 

โรงพยาบาล 
ศูนย์ 

โรงพยาบาล 
ทั่วไป 

โรงพยาบาล 
ชุมชน 

รวม 

ตวัชีว้ัดในภาพรวม จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ จํานวน
(คน) 

ร้อยละ 

9. จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกบั 
 พฤติกรรมบริการของบคุลากร 
 ทางการพยาบาล  (เกณฑ์ 0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์ 212 38.2 458 58.0 1,223 59.7 1,893 55.8 
   มากกวา่เกณฑ์ 327 58.9 271 34.3  659 32.2 1,257 37.0 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู   16  2.9   61  7.7   166   8.1   243  7.2 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 
10. จํานวนอบุติัการณ์ความผิดพลาด 
 ในการให้ยา  เลอืดหรือ 
 สว่นประกอบของเลือด  (เกณฑ์ 0) 

        

   เทา่กบัเกณฑ์ 323 58.2 464 58.7 1,242 60.6 2,029 59.8 
   มากกวา่เกณฑ์ 194 35.0 232 29.4   515 25.1    941 27.7 
   น้อยกวา่เกณฑ์ - - - - - - - - 
   ไมมี่ข้อมลู   38   6.8   94 11.9   291 14.3    423 12.5 

รวม 555 100 790 100 2,048 100 3,393 100 

 
 จากตารางท่ี  3  พบว่า ผลลพัธ์ด้านคณุภาพ
การพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  ในตัวชีว้ัดอัตรา   
การเกิดแผลกดทบัระดบั 2-4 (เกณฑ์ = 0)  โดยภาพรวม
ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล (ร้อยละ 54.8) อตัราการติดเชือ้
บริเวณตําแหน่งท่ีให้สารนํา้ทางหลอดเลือด (เกณฑ์ = 0) 

พบว่า ผลลพัธ์ตวัชีว้ดันี ้กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม 
สว่นใหญ่มีผลลพัธ์เท่ากบัเกณฑ์  (ร้อยละ 56.7)  การติด
เชือ้ท่ีแผลสะอาด  (เกณฑ์ < 0.5)  พบว่า ผลลพัธ์ตวัชีว้ดั
นีก้ลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่น้อยกว่า
เกณฑ์  (ร้อยละ 53.3)  การติดเชือ้ในทางเดินปัสสาวะใน 
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ผู้ ป่วยท่ีใสส่ายสวนปัสสาวะ  (เกณฑ์ < 10) พบว่าผลลพัธ์
ตัวชีว้ัดตัวนี ้กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่
น้อยกว่าเกณฑ์  (ร้อยละ  56.3)  การติดเชือ้ท่ีสะดือ 
ทารกแรกเกิด  (เกณฑ์ = 0)  พบว่าผลลพัธ์ตวัชีว้ดัตวันี ้
กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล  
(ร้อยละ 65.7) การติดเชือ้ท่ีแผลฝีเย็บ (เกณฑ์ = 0)  
พบว่าผลลัพธ์ตัวชี ว้ัดตัวนี  ้กลุ่มการพยาบาลโดย
ภาพรวม   สว่นใหญ่ไมมี่ข้อมลู  (ร้อยละ 47.5)  อตัราการ
กลบัรักษาซํา้ภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิมจากสาเหตุ
ความไม่รู้วิธีปฏิบัติตนตามการรักษา  (เกณฑ์ = 0)  
พบว่าผลลพัธ์ตวัชีว้ดันี ้ กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม 
ส่วนใหญ่มากกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 50.0) ระดบัความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการ (เกณฑ์ > ร้อยละ 80)  พบว่า กลุม่
การพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มากกว่าเกณฑ์      
(ร้อยละ 60.4)  จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรม
บริการของบคุลากรทางการพยาบาล (เกณฑ์ = 0) พบว่า 
กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่เท่ากับเกณฑ์ 
(ร้อยละ 55.8)  จํานวนอบุติัการณ์ความผิดพลาดในการ
ให้ยา เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด (เกณฑ์ = 0)  
พบว่า กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม ส่วนใหญ่เท่ากับ
เกณฑ์  (ร้อยละ 59.8) 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 อภปิรายผล 
 1. 

  1.1 การใช้ประเด็นการทําความเข้าใจ
เนือ้หาของมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส่วน
ใหญ่พยาบาลมีการอ่านทําความเข้าใจเนือ้หางานของ  
ตนเองน้อยมาก ไม่ถึงคร่ึง  ดงันัน้ กลุ่มการพยาบาลควร
จะมีการจดัประชมุ หรือการจดักิจกรรมทําความเข้าใจใน
เนื อ้หาของมาตรฐานในแต่ละงานให้พยาบาลท่ี
รับผิดชอบได้มีความรู้และเข้าใจในการนําสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคล้องกบักิจกรรมท่ีนํามาตรฐานการพยาบาลใน    
โรงพยาบาลสู่การปฏิบัติท่ีกองการพยาบาล (สํานักการ
พยาบาล) กําหนดกิจกรรมการนําสูป่ฏิบติั 9 ขัน้ตอน นัน้  
แต่ทางกลุ่มการพยาบาลส่วนใหญ่จะไม่ดําเนินการครบ
ทัง้ 9 ขัน้ตอน ดังนัน้กลุ่มการพยาบาลควรจะมีการ
ดําเนินการตามกิจกรรมนํามาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล   สูก่ารปฏิบติัให้ครบทัง้ 9 ขัน้ตอน  ถึงแม้ว่า
มีการดําเนินการแต่ละขัน้ตอนไปก่อนหน้านีแ้ล้ว  ก็คง
ต้องมีการทบทวนแต่ละขัน้ตอนเป็นระยะ  เพ่ือเป็นการ
ปรับวิธีการให้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีกําลงัดําเนินการ 
  1.2 การเข้าถึงบริการประเด็นการ    
ขอการสนับสนุนจากสํานักการพยาบาล   พยาบาล   
ส่วนใหญ่ไม่เคยขอการสนับสนุน   ดังนัน้สํานักการ
พยาบาล  ควรจะเปิดช่องทางให้ขอการสนบัสนนุได้สะดวก
ขึน้   ประชาสมัพนัธ์ให้พืน้ท่ีได้รับทราบ  และเปิดโอกาสให้
โรงพยาบาลในแต่ละระดับมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
ประชมุวิชาการ และการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ   
ท่ีเก่ียวกับการพยาบาล  โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ  ท่ีง่าย
สะดวกตอ่การเข้าถงึบริการ 

จากการศึกษาถึงระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 
พบวา่  
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 2. จากการศึกษาถึงการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลด้านกระบวนการ
นํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ 
และด้านผลลพัธ์การบริการพยาบาล  พบวา่ 
  2.1 กระบวนการนํามาตรฐานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลสูก่ารปฏิบติั 
   1) การวางแผนและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน  ประสิทธิผลของระดบัดีและดีมาก  
ยงัมีเปอร์เซน็ต์น้อยกว่าระดบัรองลงไปมากกว่าคร่ึง  การ
วางแผนเป็นจุดอ่อนของพยาบาล ดังนัน้กลุ่มการ
พยาบาลควรให้ความสําคญักบัการวางแผนและปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้เป็นรูปธรรม ชดัเจน และสามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริง  เช่น  การกําหนดกิจกรรมการ
ปฏิบติังาน  ระยะเวลาของการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม  
ผู้ รับผิดชอบ  การกํากับติดตามการปฏิบัติงาน  การ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ  เพ่ือปรับปรุงงานให้ได้ตาม
มาตรฐานการพยาบาล  ในส่วนของสํานักการพยาบาล
ควรมีการจดั เผยแพร่ความรู้เร่ืองการจดัทําแผนและการ
พฒันาคณุภาพการพยาบาลอยา่งตอ่เน่ือง 
   2) การจัดระบบการควบคุมให้
เกิดคณุภาพ ประสิทธิผลของระดบัดีและดีมากน้อยกว่า
ระดบัรองลงไปมากกว่าคร่ึง  ดงันัน้กลุม่การพยาบาลควร
จดัระบบการควบคมุให้เกิดคณุภาพให้เป็นรูปธรรม  เช่น  
การจัดให้มีการประเมินมาตรฐานการพยาบาลภายใน
ระหว่างหน่วยงาน  การรายงานผลการประเมิน และการ
กํากับติดตามการนําผลการประเมินไปพัฒนางาน  ใน
ส่วนของสํานักการพยาบาลควรมีการจัดทําหลักสูตร    
การอบรมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองของการประกนัคณุภาพ 

และเปิดโอกาสให้สถานบริการสาธารณสขุแต่ละระดับ
สามารถเข้าถงึการอบรม 
   3)  การสง่เสริมให้มีการใช้มาตรฐาน
ระดับโรงพยาบาล/หน่วยงาน ประสิทธิผลของระดับดี
และดีมาก น้อยกว่าระดบัรองลงไปมากกว่าคร่ึง  ดงันัน้
กลุ่มการพยาบาลควรกําหนดเป็นแผนงานในการ
ส่งเสริม/พฒันาการสร้าง/การใช้มาตรฐานการพยาบาล 
ให้มีการเผยแพร่ข้อกําหนดการดูแลผู้ ป่วยเฉพาะโรค/
ปัญหา/กลุ่มอาการ  และข้อกําหนดวิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะเร่ืองให้ผู้ เก่ียวข้องถือปฏิบติั ติดตามผล
การปฏิบติั   ผลลพัธ์ของงานท่ีปฏิบติั  รวมทัง้สง่เสริมให้
มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  ในส่วนของสํานักการ
พยาบาล  ควรมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของพยาบาลใน   
แตล่ะกลุม่งาน 
  2.2 ผลลพัธ์การบริการพยาบาล 
   1) การบริหารการพยาบาลของ
กลุ่มผู้ บริหารทางการพยาบาล  ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี 
และดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผู้ บริหารทางการพยาบาลมีการติดตามกํากับการ
ปฏิบติังานการนํามาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล
ไปใช้ ท่ีสามารถส่งผลลัพธ์ท่ีดีในด้านการบริหารการ
พยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล และคุณภาพการ
พยาบาล 
   2) การปฏิบติัการพยาบาลของ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัระดบัหน่วยงาน  ผลลพัธ์
จะอยู่ในระดบัดีและดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มการพยาบาลมีการสนับสนุนให้พยาบาลมี
มาตรฐานวิธีปฏิบัติด้านบริการพยาบาล  กลไกการ
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ส่ือสารของหน่วยงานตา่ง ๆ  ในกลุม่การพยาบาล  การใช้
กระบวนการพยาบาลในการให้บริการพยาบาลในด้าน
การประเมินปัญหา/ความต้องการ และการเฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลง  การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้ ป่วย  
การป้องกันความเส่ียงหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้  
การเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเอง
ภายหลังจําหน่ายและการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง    
ซึ่งมีการพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยง   ส่งผลทําให้  
ผลลัพ ธ์ ของบ ริ การพยาบาลมี แนวโ น้ ม ท่ี ดี ขึ น้   
ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ 
   3) คุณภาพการพยาบาล เป็น
การวัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ตามตัวชีว้ัดคุณภาพการ
พยาบาลท่ีกําหนดโดยกองการพยาบาลหรือสํานัก     
การพยาบาล  ตวัชีว้ดัคณุภาพท่ียงัต้องกําหนดเป็น
แผนงานในการพฒันาให้ได้ตามเกณฑ์คณุภาพท่ีกําหนด  
ได้แก่  อตัราการกลบัรักษาซํา้ภายใน 28 วนั ด้วยโรคเดิม
จากสาเหตุความไม่รู้วิธีปฏิบัติตนตามการรักษา  ส่วน
ตัวชีว้ัดคุณภาพท่ีทางกลุ่มการพยาบาลไม่มีข้อมูล
นําเสนอในการศึกษาครัง้นี  ้ แต่เป็นตัวชีว้ัดท่ีต้องมี
แผนงานเฝ้าระวงั  ได้แก่  อตัราการเกิดแผลกดทบั  การ
ติดเชือ้ท่ีสะดือทารกแรกเกิด และการติดเชือ้ท่ีแผลฝีเย็บ  
ในส่วนของสํานักการพยาบาล ควรมีการติดตามกํากับ
ตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้  และพฒันาช่องทางการรายงานผล  
ท่ีง่ายและสะดวก 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. กลุม่การพยาบาลควรมีการนํายทุธศาสตร์
บริการพยาบาลระดบัประเทศไปบรูณาการกบัยทุธศาสตร์

ของหน่วยงาน และกําหนดแผนงาน/โครงการ ในการ
ประกันคุณภาพการพยาบาลท่ีมีความต่อเน่ืองใน
ลกัษณะของการพฒันาคณุภาพท่ีตอ่ยอดไปเร่ือย ๆ  และ
ส่วนสําคัญต้องมีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ    
เป็นระยะ ๆ มากกว่าการประเมินเม่ือสิน้สุดแผน  เพ่ือ
การปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ  ท่ีสําคัญไม่น้อยไปกว่า
กัน  ก็คือ การนิเทศ ติดตาม กํากับให้มีการดําเนินงาน
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
 2. สํานักการพยาบาลเป็นหน่วยสนับสนุน
ทางวิชาการพยาบาล  ควรกําหนดรูปแบบการเผยแพร่
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย  เช่น  การ
ประชุมทางไกล  การทําส่ือวิ ดี โอ การเปิดช่องทาง
ปรึกษาหารือทางอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น  ระบบรายงาน
ประสิทธิผลของตวัชีว้ดัคณุภาพควรสร้างระบบท่ีอํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว สําหรับผู้ รายงาน และต้องมีการ
สะท้อนกลับของข้อมูลให้พืน้ท่ีได้รับทราบ  เพ่ือการ
ปรับปรุงระบบของการประกันคุณภาพการพยาบาล  
นอกจากนีค้วรสนบัสนนุให้เกิดระบบเทียบเคียงคณุภาพ
การพยาบาลระดบัประเทศและตา่งประเทศ 
 3. ระดับกระทรวงสาธารณสุข สํานักการ
พยาบาลควรกําหนดตวัชีว้ดัทางการพยาบาลท่ีมีความไว
ตอ่การบอกถึงคณุภาพการพยาบาลได้ดี  ผลกัดนัให้เป็น
ตัวชีว้ัดระดับกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้เกิดการ       
ติดตาม นิเทศ ในภาพของประเทศ  (การตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ  ระดับกระทรวงสาธารณสุข)  
และแนวทางดงักล่าวจะสง่ผลต่อการได้รับการสนบัสนนุ
ในการพฒันาคณุภาพการพยาบาลจากผู้บริหารระดบัสงู
ของสถานบริการสาธารณสขุอีกด้วย 
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บทความวิชาการ 

พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กับการเปล่ียนแปลง 
ในระบบราชการไทย 
 
ดร. ดนุลดา  จามจุรี*  กศ.ด.  (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) 
 

กฎหมายนี ้  ต้องเป็นไปเพ่ือผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบติัราชการอย่างมีคณุภาพ  คณุธรรมและมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี”  และในมาตรา 42 ได้กลา่วถึงการจดัระเบียบ 
ข้าราชพลเรือน  ให้คํานึงถึงระบบคณุธรรมดงัต่อไปนี ้    
1)  การรับบคุคลเพ่ือบรรจเุข้ารับราชการ และแต่งตัง้ให้
ดํารงตําแหน่ง ต้องคํานึงถึงความรู้  ความสามารถของ
บุคคล  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม และประโยชน์
ของทางราชการ  2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
คํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลกัษณะของงาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม    
3)  การพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหน่ง
และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรม  โดยพิจารณาจากผลงาน  ศกัยภาพ และความ
ประพฤติ  และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือ  
สังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้         
4) การดําเนินการทางวินัย  ต้องเป็นไปด้วยความ
ยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ  5)  การบริหารทรัพยากร
บคุคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2551  มีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการแล้ว  ตัง้แต่
วนัท่ี  26  มกราคม  2552  โดยเม่ือวนัท่ี  11  ธันวาคม  
2551 สํานักงาน ก.พ.ได้ประกาศใช้มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งใหม่ และจดัตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั
ของทกุส่วนราชการเข้าประเภทตําแหน่ง  สายงานและ
ระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มีผลให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนใน
พระองค์มีผลใช้บงัคบัอย่าง สมบรูณ์ (1)  การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
และข้าราชการทกุคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ บทความนีไ้ด้
รวบรวมสาระสําคญัท่ีควรรู้ใน  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551  เพ่ือให้ท่านผู้อ่านได้ทําความเข้าใจ
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
 

หลักการของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ได้วางหลกัการจัดระเบียบข้าราชพลเรือน    
ไว้ในมาตรา 34 วา่ “การจดัระเบียบข้าราชพลเรือนตาม 

(2)  ดงันัน้  ก.พ.  
คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม  องค์กรบริหาร 

 

*  นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  สํานกัการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
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การปรับเปล่ียนระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

ทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ  ต่าง ๆ  เช่น  อ.ก.พ. 
กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.จังหวัด  รวมทัง้ผู้ บริหาร
ของส่วนราชการจะใช้อํานาจหน้าท่ีและดุลยพินิจ
ตดัสินใจดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามท่ีกฎหมายให้อํานาจไว้ จะต้องคํานึงถึง
หลกัการพืน้ฐานดงักลา่วเป็นแนวปฏิบติั(3) 
 

 ระบบจําแนกตําแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบ     
ข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ยกเลิกระดบัมาตรฐาน
กลาง หรือ Common Level  หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไป   
ว่า “ซี”  ซึ่งใช้กนัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 มาเป็นระบบ     
“กลุ่มตําแหน่ง” ด้วยเหตผุลท่ีว่ามาตรฐานกลางเพียง
มาตรฐานเดียวไม่สามารถบริหารกําลังคนท่ีมีความ
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบจําแนก
ตําแหน่งใหม่จึงได้แยกประเภทของตําแหน่งเป็น 4 
ประเภท  ตามลักษณะงานท่ีมีอยู่ ในราชการ  คือ 
ตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทอํานวยการ  ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ท่ีมีลกัษณะงานสอดคล้อง
กับความหมายของประเภทตําแหน่งนั น้  ๆ   โดย 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งจากเดิม 465 สายงาน           
ได้ปรับปรุงให้คงเหลือ 245 สายงาน  โดยแบ่งเป็น
ประเภทบริหาร  4  สายงาน   ประเภทอํานวยการ 3      
สายงาน  ประเภทวิชาการ 149 สายงาน  และประเภท
ทัว่ไป 89 สายงาน  เช่นเดียวกบับญัชีเงินเดือนก็จะมี      
4 กลุ่ม  จําแนกตามประเภทของตําแหน่ง  เพ่ือช่วยให้
การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  
นอกจากนัน้ยังได้กําหนดจํานวนระดับตําแหน่งให้
น้อยลง  ซึ่งทําให้ช่วงเงินเดือนในแต่ละระดับกว้างขึน้ 
สามารถกําหนดอัตราเงินเดือนของตําแหน่งแต่ละ
ประเภท และแต่ละระดับให้ต่างกันได้ตามค่างานและ
อตัราตลาดได้อย่างคล่องตวัอีกด้วย 

ผลของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ยังก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระบบ
ราชการไทย  อาทิ การปรับเปล่ียนระบบจําแนกตําแหน่ง 
และค่าตอบแทน  การปรับปรุงระบบวินยัและการพิทกัษ์
ระบบคุณธรรม  เป็นต้น  นอกจากนัน้ผลกระทบของ   
การเปล่ียนแปลงท่ี สําคัญ   ซึ่ ง ถือเป็นหัวใจของ
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี ้       
คือ  เร่ืองสมรรถนะ  คุณภาพ  และศักยภาพของตัว
ข้าราชการ  โดยทําให้ข้าราชการต้องมีการพัฒนา
ศกัยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพในสายวิชาชีพของแต่ละ
คนมากยิ่งขึน้  นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งท่ีนับเป็นการ
เปล่ียนแปลงสําคญัและมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก 
คือ  วัฒนธรรมใหม่   ทัศนคติหรือค่านิยมใหม่ของ
ข้าราชการท่ีเปล่ียนไปในลกัษณะการปฎิบัติงานท่ีต้อง
ตัง้อยู่บนฐานของความสามารถ (3 )  ควบคู่กับการ
ปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย์  ยึดหลกัคณุธรรม  ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญสําหรับข้าราชการยุคใหม่
อย่างแท้จริง(1)  เม่ือราชการได้คนดี คนเก่ง มาทํางาน     
ก็จะทําให้ยกระดับการทํางาน  เพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  
โปร่งใส  และเป็นธรรมมากย่ิงขึน้

(1,3,4)  การกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ได้มีการกระจายอํานาจให้(3) 
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ส่วนราชการบริหารตําแหน่งได้เอง ตามมาตรา 47 
“ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัจะมีในส่วนราชการ
ใด  จํานวนเท่าใด  และเป็นตําแหน่งประเภทใด  สายงาน
ใด  ระดบัใด  ให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  
โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความไม่
ซํา้ซ้อนและประหยัดเป็นหลัก  ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์   
และเง่ือนไขท่ี  ก.พ.กําหนด  และต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา 48”  ซึ่งมาตรา  
48 กลา่วไว้วา่  “ให้ ก.พ.จดัทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงานตาม
ลกัษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกัน และ
สายงานเดียวกนัท่ีคณุภาพของงานเท่ากนัโดยประมาณ
เป็นระดับเดียวกัน  ทัง้นีโ้ดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและคณุภาพของงาน”(4)  ซึ่งจะทําให้
ผู้บริหารของส่วนราชการสามารถบริหารกําลงัคนได้เอง
ตามความต้องการ และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่
ของแตล่ะสว่นราชการนัน้(3) 
 

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิารตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 โครงสร้างของบัญชีเงินเดือนข้าราชพลเรือน
ใหม่ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบช่วงเงินเดือน     
กล่าวคือ กําหนดเพียงอัตราเงินเดือนขัน้ต่ําและอัตรา
เงินเดือนขัน้สูง  โดยไม่แสดงให้เห็นอัตราเงินเดือนเป็น
ขัน้ ๆ  ข้าราชการจะได้รับเงินเดือนขึน้เป็นร้อยละท่ี
เปล่ียนแปลงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและตาม
ผลงาน  ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบ 
ขัน้เงินเดือน  ท่ีถกูกําหนดตายตวัไว้ขัน้ละ 4% ผู้ มีผลงาน

ดีเด่นได้สงูสดุ  2  ขัน้หรือ  8%  และข้าราชการสว่นใหญ่
จะได้รับเงินเดือนขึน้หนึ่งขัน้คร่ึงหรือ 6% แต่ภายใต้
ระบบโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง  ผู้บริหารจะสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณได้ดีกว่าและสามารถบริหาร
จัดการได้ว่า  จะตอบแทนผู้ มีผลงานดีเด่นมากกว่าผู้ มี
ผลงานระดบัปานกลางอย่างไร  อนัจะเป็นการกระตุ้นให้
มีการบริหารผลงานและประเมินผลงาน ท่ีสะท้อนผลการ
ปฏิบติังานอยา่งแท้จริง (3) 
 โครงสร้างของบญัชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ใหม่กําหนดจากการประเมินค่างานของตําแหน่ง  แต ่
การเล่ือนเงินเดือนภายในโครงสร้างบัญชีเงินเดือน       
จะเน้นค่าตอบแทนตามระดบัสมรรถนะควบคู่กบัผลงาน
ของบคุคล(3)  โดยมีระบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน
เป็นกลไกชีวั้ด  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชานําผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตัง้  เล่ือนขัน้เงินเดือน และการให้เงิน
รางวัลประจําปีแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตาม
หลักของระบบคุณธรรม  ทัง้นีมี้องค์ประกอบสําคญั
ของการประเมินหลายอย่าง  อาทิ   1)  ผลสมัฤทธ์ิของ
งานท่ีพิจารณาจากความสําเร็จของงาน  ทัง้ในแง่
ปริมาณ  คุณภาพ  ความรวดเร็ว และการประหยัด  
คุ้มคา่  2)  พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ   ซึง่ประเมินจาก
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  โดยมีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม 
ประกอบด้วย และให้ส่วนราชการประกาศหลกัเกณฑ์
เพ่ือทราบโดยทั่วกัน  นอกจากนัน้ จะต้องจัดให้มี
คณะกรรมการกลัน่กรอง  มีการแจ้งผลการประเมิน และ
ให้มีระบบจัดเก็บข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติราชการ
ด้วย(5) 
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การพิทักษ์ระบบคุณธรรมใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 สาระสําคญัประการหนึ่งของการเปล่ียนแปลง
ท่ีปรากฎใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551  
คือ การกําหนดให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม 
(ก.พ.ค.) ขึน้เป็นครัง้แรกในระบบราชการไทย (4)  โดย 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จัดทําขึน้โดยมี    
วตัถปุระสงค์สําคญัท่ีจะดแูลคุ้มครองข้าราชการให้ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  และขณะเดียวกันจะดูแล    
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกบัระบบคณุธรรมด้วย (3)  ตามท่ีบญัญัติไว้ใน 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551  ได้ให้อํานาจ

แก่  ก.พ.ค.  ท่ีจะแจ้งหน่วยงาน หรือผู้ออกกฎ  ระเบียบ  
คําสั่งใด ๆ ทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิก      
ตามควรแก่กรณี  ในกรณีท่ี ก.พ.ค. เห็นว่า กฎ  ระเบียบ  
หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชพลเรือน 
พ.ศ. 2551  และมุ่งหมายใช้บงัคบัเป็นทางการทัว่ไป    
ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42(4)  การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วมีผลต่อข้าราชการพลเรือน  การทํา
ความเข้าใจในเป้าหมายและสาระสําคัญของการ
เปล่ียนแปลงตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชพลเรือน        
พ.ศ. 2551 จึงเป็นหน้าท่ีของข้าราชการทุกคนเพ่ือ
เตรียมพร้อมรองรับตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
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การบริหารองค์กรในยุคการเปล่ียนแปลง 
 
กัญญารัตน์  อนิใจ*   พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
 

 ถ้าจะกล่าวถึงคําว่า “การบริหารการเปล่ียนแปลง”  
คิดว่าหลายคนคงรู้จักกันบ้างแล้ว  มากน้อยแล้วแต่
ประสบการณ์ของแต่ละคน การบริหารการเปล่ียนแปลง
นัน้ เป็นการขับเคล่ือนองค์กรในระยะเปล่ียนผ่านไปสู่
ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการรับสถานการณ์ หรือ
สภาพการณ์ท่ีแตกตา่งไปจากเดิม 

เม่ือคนเราต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือกฎระเบียบ      
ท่ี มีการเปล่ียนแปลง จึงมีการต่อต้านเกิดขึน้ ด้วย       
เหตนีุก้ารเปล่ียนแปลงองค์กรให้ก้าวทนักบับริบทสงัคม
ให้ได้  ผู้ นําองค์กรจึงจําเป็นต้องมีความสามารถในการ
บริหาร  การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีจะใช้ในการบริหารนัน้
มีหลายวิธี  ส่วนจะใช้กลยุทธ์ไหนขึน้อยู่กับผู้ นําจะ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเกิด ผลสมัฤทธ์ิ
ท่ีสุด  ซึ่งอาจเป็นแบบเดียวหรือหลายแบบพร้อมกัน       
ก็ได้

 แล้วถ้าจะถามว่า “ทําไม”  เราจะต้องมีการ
บริหารการเปล่ียนแปลง ก็เพราะว่าในบริบทการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นพลวัต  บริบทของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นับวันจะ   
ทวีความสลบัซบัซ้อนและมีความชลุมนุวุ่นวาย  (chaotic 
and complexity) ตลอดจนจะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เกิดขึน้อย่างมากมาย และรวดเร็วเกินกว่าท่ีจะมีใคร  
หรือมีกลไกใดสามารถคาดการณ์   หรือทํานายล่วงหน้า
อย่างถูกต้องแม่นยําได้  ส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
ปัจจบุนั และในอนาคตข้างหน้า  เพราะฉะนัน้จึงจําเป็นท่ี
ทกุองค์กรจะต้องปรับตวัให้ก้าวทนักับการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์นัน้ ๆ  แต่การจะเปล่ียนแปลงสิ่งใด ๆ 
นัน้เป็นสิ่งท่ียาก  เน่ืองจากธรรมชาติของคนเราโดยทัว่ไป  
มักชอบสัมผัสกับสภาพท่ีคุ้ นเคย และไม่ค่อยชอบ         
การเปลี่ยนแปลง  เพราะการเปล่ียนแปลงมีผลกระทบ 
ตอ่ความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตเดิมท่ีเราคุ้นเคย  ดงันัน้  

  1 

  

 โดนัลดี  ซี  แฮมบริค  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ     
การนําการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ ว่า “การนําการ
เปล่ียนแปลงไม่ใช่เพียงแต่จัดการกับมนัเท่านัน้  แต่จะ
รวมถึงการนําคนไปในทิศทางใหม่”   นั่นย่อมหมายถึง
การปรับโลกทศัน์ของพวกเขาใหม่ด้วย  สิ่งเหล่านีล้้วน
เป็นการสั่นคลอนสํานึกเก่ียวกับเสถียรภาพ  โยน
มาตรฐานความสําเร็จแบบเก่าของพวกเขาทิง้ไป   และ
ทําให้พวกเขาหลดุจากสภาพเดิม  และยงัหมายถึงการ
นําเอาวิสัยทัศน์ใหม่เก่ียวกับอนาคตท่ีควรจะเป็นท่ี    
ทรงพลัง  และมีความสอดคล้องกันเข้ามาแทนท่ี  
นอกจากนัน้ยังบอกถึงการนําการเปล่ียนแปลงอย่าง
แท้จริง  ด้วยการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั  โดยร่วมสร้าง
และร่วมดําเนินการให้วิสยัทัศน์บรรลุเป้าหมาย  สร้าง

 

 
*  นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการ  สํานกัการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
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การสนับสนุน และกล้าตัดสินใจเม่ือถึงคราวจําเป็น    
หนังสือเล่มนีไ้ด้แบ่งปันให้เราได้รับรู้ถึงบทเรียนท่ีเขา    
ได้ประสบ อันเป็นบทเรียนจากการเปล่ียนแปลง ซึ่งพอ 
จะสรุปได้ดงันี ้
 1. อย่าคิดว่าคนอ่ืนจะยอมรับการเปล่ียน 
แปลงง่าย ๆ  การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงจะไม่เกิดขึน้ ถ้า
องค์กรทัง้หมดไม่มีความพร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้า และ
ไม่มีความเข้าใจร่วมกนั  เพราะฉะนัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการชีแ้นะว่าการเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งสําคัญและ  
ทุกคนควรมีความพร้อมและมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง  
ทัง้นีค้วามพร้อมนีต้้องมาจากความพร้อมของตนจริง ๆ  
ไมใ่ช่ถกูบงัคบัให้พร้อม 
 2. บางครัง้การทดลองก็ดีกว่าการวางแผน  
เพราะบางคนก็สามารถปรับตวัเข้ากบัวิธีการใหม่  ๆ   ได้
ดีกว่าคนอ่ืน  บางคนอาจจะรู้สึกไม่สะดวกและสับสน  
แต่ก็ต้องกล้าท่ีจะล้มเหลว และเรียนรู้จากความ 
ผิดพลาด  ซึง่จะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึน้   
 3. ให้ความสนใจกับเวลาของการเปลี่ยน 
แปลงอย่างใกล้ชิด  เพราะการเปล่ียนแปลงบางอย่าง     
ท่ีรีบร้อน ทํากนัเกินไป จะสง่ผลให้เกิดความสบัสนอย่าง
รุนแรง  ดงันัน้ควรต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าควรจะ
ทําอะไร  และทําอยา่งไรให้ได้ดีนานพอสมควร  และไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองใดก็ตามกว่าท่ีเราจะเข้าใจหรือเข้าถึงพนัธกิจ       
กลยทุธ์  และแนวทางในการแก้ปัญหา  บางครัง้ก็ต้อง  
ใช้เวลาหลายปี 
 4. ถ้าเห็นว่าต้องถอดถอนคนบางคนแน่ ๆ    
ก็ต้องรีบทําทนัที  มนัเป็นเร่ืองปกติท่ีจะมีคนต่อต้านการ
เปล่ียนแปลง และมันก็เป็นเร่ืองท่ีพูดง่ายแต่ทํายาก     

เช่นกันท่ีจะปลดคนหรือถอดถอนคนออกจากตําแหน่ง  
เน่ืองจากวฒันธรรมองค์กร ความเห็นอกเห็นใจ  ความ
ยุติธรรม  แต่การท่ีจะปล่อยเวลาให้กับคนท่ีไปกันไม่ได้
กบัองค์กรท่ีเปล่ียนไปให้เน่ินนานออกไป ก็เหมือนกับ  
บีบบงัคบัให้เขาลงเลน่ในรอบปฐมทศัน์ทัง้ ๆ ท่ียงัเจ็บอยู ่ 
เพราะฉะนัน้ในสถานการณ์นีจ้ึงจําเป็นต้องทํา  เปรียบ 
ดงัคําพดูท่ีวา่  “ยอมเสียอวยัวะเพ่ือรักษาชีวิต”   
 5. คณุไม่มีวนัประสบความสําเร็จถ้าไม่มีทีม  
ผู้บริหารอาวโุสท่ีคิดและทํางานกันเป็นทีม  การสร้างทีม 
ท่ีมีความสามารถ  ประสบการณ์ และสามารถท่ีจะทํางาน
กนัเป็นทีมประสานกนัอย่างเหมาะเจาะ  และแบ่งหน้าท่ี
อยา่งเหมาะสม  จะทําให้บรรลเุป้าหมายท่ีหวงันัน้ 
 6. กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของคุณ
คือ หุ้ นส่วนในการเปล่ียนแปลง  โดยการแต่งตัง้คน    
ใหม่ ๆ  ท่ีมีความคิด และภมิูหลงัท่ีหลากหลาย  เพ่ือนํา
ประสบการณ์เฉพาะด้านของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์  
นําเข้าถึงประเด็นปัญหา  พัฒนาการ และแนวโน้ม  
สําคญั ๆ  ภายในองค์กร  พร้อมทัง้ให้มีส่วนร่วมอย่าง  
แข็งขนัในการรับผิดชอบตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเรากําหนด
ขึน้ 
 7. สร้างความกลมเกลียวให้กับกระบวนการ
เปล่ียนแปลงด้วยการกําหนดพนัธกิจสว่นกลาง และแก่น
ของพันธกิจท่ีสอดคล้องกันไว้อย่างชัดเจน  การสร้าง
พนัธกิจ  ค่านิยมท่ีชดัเจน และแนวทางท่ีสอดคล้องกนั
เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อ  การเปล่ียนแปลงอย่าง
ประสบผลสําเร็จ  โดยกําหนดกิจกรรมการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสอดคล้อง  และส่ือสารออกไปให้เข้าใจอยา่งทัว่ถงึ 
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 8. สาระของการเปล่ียนแปลงอาจเป็นเร่ือง
แหวกกฎ  แต่การสร้างกระบวนการดังกล่าวต้องยึด
ระเบียบปฏิบัติ  ด้วยการเช่ือมองค์ประกอบของการ
เปล่ียนแปลงทุกชิน้ให้อยู่ในท่ีในทางก่อนท่ีจะก้าวเดิน
ต่อไป  และต้องวางแผนการจัดองค์ประกอบว่าควรจะ 
วางอะไรไว้ตรงไหน  และควรใส่อะไรก่อนหลัง  เพ่ือท่ี    
จะก้าวจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ได้อยา่งเหมาะสม 
 9. คิดถึงการเปล่ียนแปลงในฐานะแคมเปญ  
ท่ีต้องรณรงค์โดยพร้อมเพรียงกนั  องค์ประกอบท่ีสําคญั
ของการเปล่ียนแปลง คือรณรงค์เพ่ือเอาชนะใจและ
ความคิดของคน และต้องเอาชนะใจคนทัง้หมดให้ได้  
เพ่ือความพร้อมท่ีจะทําทกุอยา่ง 
 10. การวิ่งแข่งครัง้นีอ้าจไม่มีเส้นชัยใด  ๆ      
อยู่เลย  เพราะฉะนัน้จงหมั่นหาเหตุผลท่ีจะหยุดและ
ฉลองชัยชนะบนเส้นทางดังกล่าวอยู่เสมอ  ผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงควรแสวงหาชยัชนะเล็ก  ๆ น้อย  ๆดงึความ
สนใจของคนให้อยู่กบัความรับ ผิดชอบ  และฉลองชยัชนะ
จากความพยายามของพวกเขาเหล่านัน้  ให้ความมัน่ใจ 
รับรู้และช่ืนชมกับผลงาน  คุณความดีของคน  เพ่ือเป็น
การเสริมพลงัแก่ผู้คนในองค์กร 
  ส่วน  โรเบิร์ต  พี  บาวแมน  ได้กล่าวไว้     
ในหนังสือของโดนัลด์ ซี แฮมบริคและคณะ2  ว่าการ
ดําเนินการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัให้ประสบความสําเร็จ
นัน้  ต้องเร่ิมด้วยมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน  ได้รับการ
สนับสนุนการกําหนดกลยุทธ์ มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
ควรวางแผนอย่างรอบคอบโดยผู้บริหาร  และต้องส่ือสาร
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตน และเข้ามา  
มีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของ  เป้าหมายคือการทําให้

บคุลากรทกุคนกลายเป็นผู้สร้างความสําเร็จให้กบัองค์กร 
 ซึง่ โรเบิร์ต พี บาวแมน ได้ให้เคลด็ลบัซึง่ถือว่าเป็นกลวิธี 
(tactics) 5  ประการสําหรับดําเนินการเปล่ียนแปลง  
ดงันี ้
 1. สร้างทัศนคติเก่ียวกับชัยชนะ  โดยการ
พฒันาทศันะเก่ียวกบัชยัชนะ  กําหนดกลยุทธ์  กําหนด
เป้าหมายแห่งชยัชนะท่ีกว้างขวางครอบคลมุ แต่ชดัเจน
แน่นอน  สามารถบรรลไุด้  สําเร็จได้  สามารถวดัได้ คน
ในองค์กรสามารถทําความเข้าใจและพุ่งความพยายาม
ไปยังเป้าหมายนั่น  ถือว่าเราสามารถสร้างจิตสํานึก
เก่ียวกบัชยัชนะได้แล้ว 
 2. ทําให้องค์กรเป็นฮีโร่  หรือขวัญใจของ     
ทุกคน  ทําให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท
สําคัญ  และเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จขององค์กร
ด้วย  เกิดความภาคถมิูใจและรักผกูพนักบัองค์กรขึน้ได้ 
 3. สร้างการเรียนรู้แบบสะสม  การเรียนรู้คือ
เคร่ืองมือสู่ชัยชนะ  สร้างการเรียนรู้แบบสะสมเป็นการ
สร้างธนาคารแห่งความรู้ขนาดใหญ่ขององค์กรอยู่
ตลอดเวลา  โดยให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีสอดคล้องกับ
วิสยัทศัน์  เป้าหมาย  ออกแบบเคร่ืองมือและเทคนิควิธีท่ี
ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
 4. สง่เสริมการส่ือสารกลยทุธ์  การส่ือสารเป็น
เร่ืองสําคัญในการทําให้เป้าหมายบรรลุความสําเร็จ   
การส่ือสารอาจจะมีตัง้แต่ให้ข้อมูลธรรมดาไปจนถึง
การศึกษาอบรม การสื่อสารควรเป็นแบบสองทางไม่ใช่
ทางเดียวเหมือนแต่ก่อน  เพ่ือนําผลสะท้อนไปบริหาร
จดัการให้บรรลเุป้าหมาย 
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 5. ประสานกลยทุธ์และพฤติกรรมเข้าด้วยกนั  
ด้วยการสร้างเสริมค่านิยมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผ่านกระบวนการและระบบการจัดการท่ี
สามารถวดัและสง่เสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ 
 ดร.อรัญ  โสตถิพนัธ์ 3  ได้นําเสนอ  roadmap   
เพ่ือนําไปสู่การบริหารการเปล่ียนแปลงในบริบทของ
ประเทศไทยไว้ดงันี ้
 1. วิเคราะห์พลงัขบัเคล่ือน เพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลง (change goal) : เปล่ียนอะไร  
 2. กําหนดคุณลักษณะสําคัญของโฉมหน้า
ใหม ่ (change  demand) : เปล่ียนแบบไหน 
 3. อธิบายสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
(change readiness) : ท่ีเป็นอยูเ่ป็นแบบใด 
 4. ควรลดความแตกต่างระหว่างสิ่งเก่ากับ  
สิง่ใหมด้่วยการทําอะไรบ้าง  (change gap)  
 5. ควรกําหนดมาตรการขับเคลื่อนในเร่ือง
ใดบ้าง  (change drive)   
 6. ควรลําดับมาตรการอย่างไร  (change 
phase) 
 นอกจากนัน้ ยงัได้สรุป  ภาพรวมของการบริหาร
การเปล่ียนแปลง  ท่ีแบง่เป็น  4  ระยะ   ดงันี ้
 ระยะที่ 1 Diagnosis  สํารวจสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลง  วิเคราะห์เป้าประสงค์ (change  goal)      
วิเคราะห์ปัจจยัแห่งความสําเร็จ (change  demand)      
วิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่าง (change  readiness  
and  gap) 
 ระยะที่ 2 Dream สร้างสํานึกแห่งความ
เร่งด่วน (sense of urgency) สร้างทีมนําการเปล่ียน 

แปลง (guiding team) กําหนดทิศทางการเปล่ียนแปลง  
(vision  and  blueprint  for  change) 
 ระยะที่ 3 Drive ส่ือสารเพ่ือจงูใจ (communicate 
for passion of shared vision) มอบอํานาจและ
ปลดปลอ่ยพลงั (empowering)   สร้างความสําเร็จระยะ
สัน้อยา่งตอ่เน่ือง  (quick  win programs) 
 ระยะที่ 4 Deepen  สร้างคล่ืนต่อเน่ือง     
(don’t  let  up) ประกนัความต่อเน่ือง (make  change  
stick) 
    จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี ้  พอจะสรุปได้ว่า  การ
ท่ีจะนําองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงและสามารถอยู่รอด     
ได้นัน้  ผู้ นําจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญรอบด้าน    
มีความฉลาดรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์เสมอ และ       
นอกจากนัน้แล้ว ผู้ นําท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถใช้     
พฤติกรรมท่ีหลากหลายในการก่อให้เกิดอิทธิพล  เพ่ือใช้
ในกระบวนการเปล่ียนแปลงสําคัญในองค์กร  ผู้ นํา       
จะให้ความช่วยเหลือผู้ ตามของตน ช่วยให้มองเห็นสิ่ง    
ท่ีเป็นโอกาสและสิง่ท่ีจะเป็นภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้ และ
ช่วยให้เข้าใจว่าเม่ือไรท่ีจําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง
ใหญ่เกิดขึน้ในองค์กร ผู้ นําจะต้องมีความกระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกับสมาชิกภายในองค์กรและกลุ่มผู้ มี  
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก  ในการพัฒนาวิสัยทัศน์  
ให้มีความชัดเจนและน่าดึงดูดใจ รวมทัง้หากลยุทธ์ท่ีดี 
ในการบรรลวุิสยัทศัน์นัน้  ด้วยการใช้การสื่อความหมาย  
ให้เห็นวิสัยทัศน์ในรูปแบบต่างๆ  มุ่งพัฒนาให้การ
สนบัสนนุต่อกลยทุธ์ใหม่ มีการปรับรูปแบบและแนวคิด
เชิงวัฒนธรรมใหม่  ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง 
ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมและความเช่ือ
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ภายในของบคุคลอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนัน้ผู้ นํายงัต้อง
ให้การสนับสนุน (supporting) เพ่ือรักษาระดับความ
กระตือรือร้นและระดับการใช้ความพยายามของผู้ตาม  
ในภาวะเม่ือเจออุปสรรคความยากลําบาก และสภาพ
อ่อนล้าต่าง ๆ  ให้คืนสูส่ภาพท่ีสมบรูณ์ การมอบอํานาจ
ความรับผิดชอบการตัดสินใจ  (empowering)  ให้แก่ 
บุคคลหรือทีมงาน  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานไปสู่

วิสัยทัศน์ตามจุดมุ่ งหมายของงานท่ีคนเหล่านั น้
รับผิดชอบ  เพ่ือเตรียมคนให้พร้อมท่ีจะรองรับงานใน
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึน้  ให้การจูงใจด้วยวิธี     
ต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกบับคุคลนัน้ ๆ  สง่ผลให้ผลิตภาพ
ของงานเพ่ิมขึน้ สามารถบรรลุเป้าประสงค์และช่วยให้
องค์กรสามารถอยู่รอดในสังคมยุคแห่งการแข่งขันนี ้    
ได้ในท่ีสดุ 
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มุมวิจยั 

การขอความยนิยอม  (Informed  Consent)  ของการทาํวจิัยที่กระทาํในมนุษย์ 
 
สวิลี  ศริิไล *  อ.ม. (ปรัชญา) 
 

กระบวนทัศน์ใหม่ของการทาํวิจัยที่กระทาํใน
มนุษย์ (ตวับุคคล) 
 เป็นท่ีรับรู้และประจักษ์ชัดกันเป็นสากลในยุค
โลกาภิวฒัน์ว่าการทําวิจยัใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัมนษุย์  
ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัทางการแพทย์ท่ีกระทําต่อตวัผู้ ป่วย 
บคุคลทัว่ไป (อาสาสมคัร) ท่ีมีสขุภาพดี  การศกึษาจาก
สิ่งส่งตรวจ ประวัติข้อมูลความเจ็บป่วยของบุคคลหรือ
การสมัภาษณ์ความคิดเห็น  การศึกษาพฤติกรรมในเชิง
สังคมจิตวิทยา  พฤติกรรมศาสตร์  ทัง้หมดนีถื้อเป็น 
“การวิจยัท่ีกระทําในมนษุย์” ทัง้สิน้  การดําเนินการวิจยั
จะต้องเป็นไปอย่างน่าเช่ือถือตามหลกัการทางจริยธรรม  
(moral integrity)  ซึง่หมายถึงเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจและ
สมเหตสุมผล  (trust–worthy  and  valid) 
 ความน่าเช่ือถือไว้วางใจและสมเหตสุมผลของ
การดําเนินการวิจยัดงักล่าว  นอกจากจะพิจารณาจาก
มาตรฐานหลกัการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยงัจําเป็นต้อง
สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม เร่ือง “การยินยอมโดยได้รับ
การบอกกล่าวหรือการยินยอมโดยได้ รับข้อมูล (informed  

consent)”  ซึง่มีความหมายแตกต่างจากคําว่า “ยินยอม 
(consent)” ท่ีใช้กนัมาแต่เดิม  ประเด็นนีเ้ป็นเร่ืองสําคญั
ท่ีผู้ วิจัยพึงทําความเข้าใจและปรับกระบวนทัศน์ (paradigm)      
หรือวิธีคิดใหมเ่ร่ืองการยินยอม  โดยความหมายท่ีใช้เป็น
สากลในปัจจุบัน คําว่า การยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว       
หมายถึง การท่ีผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมการวิจัย (participants)             
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างละเอียดชัดเจน  (fully  
understand) เก่ียวกับโครงการวิจัย ขัน้ตอนการดําเนิน 
การ ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ ความเส่ียงและอันตรายท่ี 
อาจเกิดขึน้  สิทธิท่ีจะยติุการเข้าร่วมโครงการ  การถอน
ตวัจากโครงการได้ทุกเวลาโดยไม่จําเป็นต้องให้เหตุผล   
(ยกเว้นโครงการทางการแพทย์ท่ีผู้วิจยัจําเป็นต้องตามดู
อาการชั่วระยะหนึ่ง ผู้ วิจัยอาจถามขอทราบอาการ)  
นอกจากนี ้ ผู้ ยินยอมตนจะต้องมีเวลาพอท่ีจะทําความ
เข้าใจคําอธิบายโครงการวิจยั  มีโอกาสซกัถามจนเป็นท่ี
เข้าใจ  กระจ่างชดั  ไม่มีสิ่งใด  ปิดบงั  ซ่อนเร้น  แล้วจึง
ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารยินยอม (informed  
consent  form)  การลงนามยินยอมเป็นลายลกัษณ์ 

 
*  รองศาสตราจารย์  ภาคีสมาชิกราชบณัฑิตประเภทปรัชญา 
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อักษรหรือการประทับลายนิว้มือในกรณีของผู้ ท่ีเขียน
หนังสือไม่ได้  อาจมีคําถามว่าจะยินยอมด้วยวาจาได้
หรือไม่  คณะกรรมการจริยธรรมท่ีพิจารณาโครงการ
จะต้องพิจารณาเร่ืองนีต้ามความเหมาะสม แต่ตามคําแนะนํา        
ของคําประกาศเฮลซิงกิ  ข้อท่ี  22  ระบวุ่า  “…ควรเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร”  (preferably  in  writing) 
 การยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยัจะเป็นไปด้วย
ความสมคัรใจอย่างแท้จริง  โปร่งใสหรือไม่  พิจารณาได้
จากเอกสารคําอธิบายโครงการวิจัยท่ีผู้ วิจัยจัดทําขึน้  
และแจกผู้ ท่ีจะยินยอมตนเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการ         
จริยธรรมจะพิจารณาจากรูปแบบของเอกสาร  สาระ  
สําคญั  ภาษาท่ีใช้ว่าเป็นไปตามหลกัจริยธรรมของการ
วิจัยในมนุษย์หรือไม่ และเพ่ือให้เกิดความชอบธรรม
อย่างแท้จริง คณะกรรมการจริยธรรมท่ีพิจารณาโครงการ        
วิ จั ยจะต้ องมี ลักษณะของสหบุคลากร (interdisciplinary         
team) ท่ีประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์       
ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ด้านศาสนา ด้านจริยศาสตร์         
(ซึง่ไม่ใช่ศาสนา)  บคุคลธรรมดา (lay  people) ฯลฯ  
เพ่ือให้ความคิดเห็นหลากหลายและครอบคลุม  ผู้ วิจัย
พึงทําความเข้าใจว่าการเขียนโครงการก็ดี  การเขียน
เอกสารคําอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม
โครงการก็ดี  จะเขียนอย่างไรจึงจะสามารถเป็นท่ีเข้าใจ
ได้ตามความหลากหลายของกรรมการ 

 

  

 

หลักจริยธรรมสากลพืน้ฐานของการขอความ
ยนิยอม 

หลกัจริยธรรมสากล 3 ประการ  ท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของการทําการวิจยัในมนษุย์  ได้แก่  การเคารพในความ
เป็นบคุคล (respect  for  person) การทําในสิ่งท่ีเกิด
ประโยชน์มากกว่าโทษ (beneficence) และความยุติธรรม    
(justice) ตวัหลกัจริยธรรมท่ีเช่ือมโยงกับการยินยอม 
โดยได้รับการบอกกลา่วมากท่ีสดุ คือ การเคารพในความ
เป็นบุคคล สาระสําคัญของหลักจริยธรรมข้อนี  ้คือ 
ประการแรกผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึง  “ความเป็นอิสระ
เป็นตวัเองของบคุคล” (autonomy) บคุคลแต่ละคนมี
ความเป็นตัวเองเต็มท่ีท่ีจะตัดสินใจเร่ืองของตนเอง     
จะยอมกระทําหรือไม่ยอมกระทําด้วยความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริงปราศจากการถกูจงูใจ (inducement) การ
บีบบงัคบัทัง้ทางตรงทางอ้อม (coercion) การกดดนัให้
จํายอม (undue) การโน้มน้าว (persuasion) การหลอก
ให้เช่ือ (deception) ด้วยเหตนีุ ้สาระสําคญัประการท่ี
สองท่ีผู้ วิจัยพึงปฏิบัติ คือ การพูดความจริง (veracity) 
การอธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยอย่างไม่ปิดบงั
ซ่อนเร้น เร่ิมจากอธิบายถึงความเป็นมาของการท่ีจะ
ศกึษาวิจยัเร่ืองนีด้้วยภาษาง่ายๆ   ท่ีเหมาะสมกบัผู้อ่าน  
ไม่ควรเขียนแบบเดียวกับท่ีเขียนเหตุผลความเป็นมาของ
โครงการวิจัยในตัวโครงการ  ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์อะไร  
เหตุผลท่ีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย  (ไม่ใช่เหตุผลท่ี
ต้องทําวิจยั)  วิธีการขัน้ตอนของการวิจยัจะทําอย่างไร
บ้าง  ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมการวิจัยจะต้องทําอะไรบ้าง  
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ความเส่ียงอันตรายมีหรือไม่  ผู้ วิจัยเตรียมการแก้ไข
อย่างไร ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ
ค่าตอบแทน  ค่าชดเชยอะไรบ้าง  การทําวิจัยเร่ืองนี ้
ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ตวัผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมการ
วิจัยและต่อผู้ อ่ื น  (สังคม ) การ รักษาความลับจะ
ดําเนินการอย่างไร  การเสนอผลการวิจัยจะกระทํา
อยา่งไร  นอกจากนีย้งัมีประเดน็จริยธรรม (ethical issues) 
ท่ีละเอียดออ่น  ซึง่ผู้วิจยัจะระวงัอย่างไรบ้าง  เช่น การระวงั
บรรยากาศขณะสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก  การนัดหมาย  
ท่าทีและใช้คําพดู  ตวัผู้สมัภาษณ์เป็นใคร  อบรมมาเป็น
พิเศษหรือไม ่
 สาระสําคญัของหลกัจริยธรรมตามท่ีอธิบายนี ้ 
คณะกรรมการจริยธรรมสามารถพิจารณาได้จากภาษาท่ี
ใช้เขียนในเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตน  
ตวัอยา่งเช่นข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 ท่านต้องรู้ว่าท่านเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง
ต่อการเป็นมะเร็งอย่างย่ิง..มีลกัษณะของ
การกดดนั  (undue) 

 ท่านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
จนสิน้สุดระยะเวลา…เป็นการบีบบังคับ  
(coercion) 

 ความเสียสละของท่านย่ิงใหญ่เปรียบเสมือน
ทหารกล้าท่ีสู้ รบในศึกสงคราม…เป็นการ
โน้มน้าว  (persuasion) 

 

 ถ้าท่านเข้าร่วมโครงการวิจยัท่านจะได้รับ
ค่าตอบแทนในการมาให้ข้อมูลครัง้ละ  
1,000 บาท  ครบสามครัง้จะได้รับ  3,000  
บาท  …เป็นการจงูใจ  (inducement) 

 นอกจากนีห้ลักจริยธรรมเร่ือง การเกิดประโยชน์
มากกว่าโทษ (beneficence) และความยติุธรรม รวมทัง้  
2 ความหมาย คือ ความยติุธรรมตามหลกัความเท่าเทียม      
และความยติุธรรมตามสดัส่วนความเหมาะสม (distributive  
justice)  ก็สามารถพิจารณาได้จากเนือ้หาของเอกสาร  
คําอธิบายโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตนเช่นเดียวกนั 
 
กระบวนการขอความยนิยอมโดยได้รับการบอกกล่าว 
 ผู้ วิจัยพึงพิจารณาโครงการของตนว่าควร
จะต้องวางแผนเตรียมการขอความยินยอมอย่างไร จึงจะ
เหมาะสม  ซึ่งจะต้องเร่ิมจากการอธิบายรายละเอียด
โครงการวิจัยแก่ผู้ ท่ีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ทัง้ด้วย
วาจาและเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตน  
ให้เวลาในการซกัถามทําความเข้าใจ  บางโครงการอาจ
ต้องขอความยินยอมจากทัง้ตัวผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม  
โครงการและจากผู้ดูแล  เช่น  ญาติ  ผู้ปกครอง (กรณี
ของผู้ ยินยอมตนเป็นเด็ก)  สถาบนัท่ีผู้ ยินยอมตนสงักดั
อยู่หรือเก่ียวข้อง  เช่น  สถาบันการศึกษา  โรงเรียน     
โรงพยาบาล  ผู้วิจยัจะต้องแน่ใจว่าผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม
โครงการวิจยัได้รับรายละเอียดครบถ้วน และเข้าใจอย่าง
ชัดเจน  ผู้ ยินยอมตนจะต้องลงนามในเอกสารยินยอม
โดยได้รับการบอกกล่าวหลงัการได้รับการอธิบาย  การ
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อ่านเอกสารคําอธิบายจนเป็นท่ีเข้าใจ  ไม่ควรให้ลงนาม
ก่อนการอธิบาย 

การเขียนเอกสารคําอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้ยินยอมตน
เข้าร่วมโครงการวจัิย  มีข้อแนะนําท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
รูปแบบและหัวข้อสําคัญของเอกสารคําอธิบาย
โครงการวจัิย 
 ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก  
เอกสารคําอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม
โครงการวิจยั (participant  information  sheet)  กบั
เอกสารยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว  (informed  
consent  form)  จะอยู่ในชดุเดียวกนั  คือ  สว่นแรกเป็น
การอธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยและส่วนท้าย
เป็นการลงนามของผู้ ยินยอมตน  โดยมีข้อความระบุว่า
ได้อ่านจนเป็นท่ีเข้าใจชดัเจนดีแล้ว  แต่สําหรับประเทศ
ไทยแบบท่ีนิยมและเหมาะสมกบัสงัคมไทย คือ การแยก
ออกเป็นสองส่วน  ส่วนแรกเป็นเอกสารคําอธิบาย      
รายละเอียดโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตนท่ีประกอบด้วย
หวัข้อต่าง ๆ  ครบถ้วน  ส่วนท่ีสองแยกออกเป็นเอกสาร
ยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว  ซึ่งจะมีข้อความท่ีเน้น
สาระสําคญัเป็นประเด็น ๆ ไป  และผู้ ยินยอมตนลงนาม
ตอนท้าย  ตามด้วยพยาน  บางสถาบนักําหนดให้ผู้วิจยั
ลงนามด้วย  โดยยืนยันว่าได้อธิบายรายละเอียดทุก
ประการแล้ว  กรณีของผู้ลงนามแทนก็จะต้องระบุว่าอยู่
ในฐานะอะไร  เช่น  เป็นบิดามารดา  ผู้ ปกครองโดย
กฎหมาย  ฯลฯ 
 

 1. ผู้วิจยัพงึเข้าใจวา่การเขียนเอกสารคําอธิบาย
โครงการวิจัยแก่ผู้ ยินยอมตน เป็นการเขียนให้บุคคล
ธรรมดาท่ีไม่ใช่นกัวิชาการ นกัวิจยัหรือผู้ทรงคณุวฒุิอ่าน  
รูปแบบ  วิธีการเขียน  ภาษาท่ีใช้จึงควรเป็นภาษาท่ีง่าย
ต่อการเข้าใจ ไม่ควรใช้ศัพท์วิชาการท่ีมีความหมาย
เฉพาะ  ถ้าใช้ก็ต้องอธิบายว่าหมายความว่าอย่างไร  ไม่
ควรใช้ภาษาองักฤษปน ควรเขียนเป็นภาษาไทยแล้ววงเล็บ
ภาษาองักฤษ สํานวนภาษาไทยไม่ควรแปลตามประโยค
ภาษาอังกฤษ แต่จับความสําคัญ สาระสําคัญแล้วเขียน      
ให้เป็นสํานวนภาษาไทย  เพ่ือความเข้าใจของผู้อ่านท่ี
เป็นคนไทยและอาจเป็นชาวบ้านธรรมดา 
 2. ควรเขียนช่ือเอกสารให้เต็มประโยคทัง้
ภาษาไทยและวงเล็บภาษาอังกฤษ  คือ  “เอกสาร         
คําอธิบาย/คําชีแ้จงโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม
การวิจยั” (participation  information  sheet)  ทัง้นีเ้พ่ือ
ไม่ให้ผู้ วิจัยเผลอเข้าใจผิดว่าเขียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการจริยธรรมอ่าน  แล้วเขียนตามรูปแบบวิชาการ
มาแบบเดียวกบัท่ีเขียนในตวัโครงการซึ่งไม่เหมาะสมกบั
ระดบัความเข้าใจของผู้อา่นตามท่ีอธิบายในข้อ  1 
 3. เนือ้หาสําคัญของเอกสารคําอธิบายโครงการ 
วิจัยแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัยควรประกอบด้วย
ประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้
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  3.1 ความเป็นมาหรือเหตุผลท่ีต้องทําวิจัย
เร่ืองนีใ้ช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย  มีเนือ้หาสาระสําคญัพอ
สงัเขป 
  3.2 ศึกษาวิจัยเร่ืองนีเ้พ่ืออะไร หมายถึง 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
  3.3 เหตผุลท่ีเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจยั  
ประเด็นนีถื้อว่ามีความสําคญัท่ีจะอธิบายให้ผู้ ยินยอมตน
เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจว่าทําไมตนจึงได้รับการเชิญชวน
เข้าร่วมการวิจัย  พึงระวังการใช้ภาษาท่ีไม่ทําให้เกิด
ความวิตกกงัวล  บีบบงัคบัทางอ้อม  โน้มน้าว  จูงใจ  ผู้วิจยั  
พงึพิจารณาให้เหมาะสมกบัโครงการของตน 
  3.4 วิธีการวิจัย ควรอธิบายขัน้ตอนวิธีการ

ด้วยภาษาธรรมดาง่ายแก่การเข้าใจ เช่น เม่ือท่านสม◌ัคร
ใจ   ยินยอมเข้าร่วมโครงการและลงนามในเอกสาร
ยินยอมฯ แล้ว  ผู้วิจยัจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- แบ่งผู้ ยินยอมตนออกเป็น 2 กลุ่ม  
ทา่นอาจจะอยูใ่นกลุม่… 

- แพทย์จะตรวจร่างกายของท่าน 
วดัความดนัโลหิต… 

- เจาะเลือดท่านประมาณ…..ซีซี  
เทา่กบั 1 ช้อนชา การเจาะจะกระทํา
โดยผู้ ชํานาญและระมดัระวงั 

- ฯลฯ 
  3.5 

   ส่วนท่ี 1 ผู้ วิจัยพึงเขียนอธิบายให้         
ชัดเจนว่าผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับ
ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ  เช่น “..ระหว่าง
เข้าร่วมโครงการอาการของท่านอาจดีขึน้  แต่ไม่สามารถ
รับรองได้”  หรือ  “…ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการวิจัยเร่ืองนีแ้ต่มีส่วนร่วมในงานวิชาการท่ีจะ
นําไปใช้ตอ่สว่นรวม” 
   *  ข้อพงึระวงัไม่ควรเขียน คือ “ท่าน
จะได้ รั บยาฟรี…ไ ด้ รับการดูแลอย่ างใกล้ ชิดจาก
ผู้ เช่ียวชาญ”  เพราะถ้านํามาเขียนไว้ในหวัข้อนีจ้ะทําให้มี
ลกัษณะจงูใจ   อาจนําไปเขียนในหวัข้ออ่ืน ๆ  ได้ตาม
ความเหมาะสม  เช่น   ในหวัข้อวิธีการวิจยั  อาจเขียนว่า  
“การเข้าร่วมโครงการนีท้่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
รวมถึงค่ายา และทางโครงการจะจัดเตรียมอาหารให้
ทา่น เพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระแก่ตวัทา่น” 
   สว่นท่ี 2 เป็นการอธิบายประโยชน์ท่ี
จะเกิดตอ่ผู้ อ่ืน  คือ  นําไปใช้ทําอะไรบ้างตอ่สงัคม  ตอ่ผู้ อ่ืน 
  3.6 ระยะเวลาท่ีต้องทําการทดลอง/ปฏิบัติ
ต่อผู้ ยินยอมตนฯ  ข้อนีเ้ป็นการระบุระยะเวลาให้ชดัเจน 
เช่น  6  สปัดาห์  3  เดือน  ฯลฯ 
  3.7 ความเส่ียงหรือความไม่สบายท่ีอาจ
เกิดขึน้กบัผู้ ยินยอมตน  และแนวทางป้องกนั  แก้ไข  เนือ้หา
ของข้อนีผู้้ วิจัยพึงเขียนอธิบายว่ามีความเส่ียงอะไรบ้าง
หรือไม ่ ผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึน้มีอะไรบ้างและถ้าเกิดขึน้
ผู้วิจยัจะดําเนินการอย่างไร  เช่น  ให้การดแูลรักษาตาม
มาตรฐาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดต่อผู้ ยินยอม
ตนและต่อผู้ อ่ืน  เนือ้หาข้อนีป้ระกอบด้วยสาระสําคญั 2 
สว่น คือ 
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   *  สิ่งท่ีพงึระวงัของข้อนี ้คือ ไม่ควร
เขียนรับรองแบบเด็ดขาดว่าไม่มีความเส่ียงใด ๆ  ทัง้สิน้ 
ปลอดภยั 100% หรือเขียนสัน้ ๆ  ว่า “ไม่มี” โดยปกติแล้ว
เหตไุม่คาดคิดอาจเกิดขึน้ได้เสมอ  ควรเขียนในลกัษณะ
วา่ยงัไมพ่บการเกิดอนัตรายใด ๆ  ท่ีรุนแรง หรือความเส่ียง
มีน้อย  อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึน้  
ผู้วิจยัจะดแูลรับผิดชอบ…กรณีท่ีเป็นตอบแบบสอบถาม
ควรเขียนวา่ “โครงการนีเ้ป็นเพียงการตอบแบบสอบถาม
ไม่มีการปฏิบติัใดๆ ต่อตวัของ (ท่าน) ผู้ ยินยอม  แต่อาจ
ทําให้รู้สกึเบ่ือหน่าย  เครียด  เสียเวลา  ซึ่งท่านสามารถ
ยติุการตอบได้ตลอดเวลาหรืออาจไมต่อบข้อใดก็ได้” 
  3.8 ค่าตอบแทนมีหรือไม่ ค่าตอบแทน  
หมายถึง  ค่าพาหนะ  ค่าเสียเวลา  ซึ่งจํานวนเงินต้องไม่
มากจนดเูป็นการจ้างวานและไมค่วรเขียนว่า  “จะจ่ายให้
แต่ละครัง้ท่ีท่านมาเข้าร่วมโครงการ”  หรือ  “จะจ่ายให้
เม่ือท่านมาครบทกุครัง้”  เพราะเป็นการผกูมดัและจงูใจ
ทางอ้อม  ควรเขียนรวมว่า  “ท่านจะได้รับค่าพาหนะ  ค่า
เสียเวลาจํานวน…..บาท” 
  3.9 ค่ าชดเชย  หัว ข้ อ นี โ้ดยทั่ ว ไปจะ
หมายถึง  เม่ือผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจยัได้รับ
อนัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการเข้าร่วมโครงการวิจยั
นีจ้ะได้รับค่าชดเชยอย่างไรบ้าง  (บางสถาบันอาจรวม
สองหวัข้อไว้ด้วยกนั) 
 
 

  3.10 การรักษาความลับ  ควรมีการ
อธิบายวา่จะมีวิธีการอยา่งไรในการรักษาข้อมลูต่าง ๆ  และ
การเสนอผลการวิจัยจะเป็นการเสนอผลโดยภาพรวม  
ไม่มีการระบุช่ือ  สกุล  ท่ีอยู่  ของผู้ ยินยอมตนเข้าร่วม    
โครงการวิจยั  การระวงัท่ีจะไม่ใช้ข้อมลูเช่ือมโยงกลบัไป
หาตวัผู้ ยินยอมตน  รวมถึงการป้องกนัไม่ให้ข้อมลูร่ัวไหล
ไปสูบ่คุคลอ่ืน 
  3.11 สิทธิท่ีจะถอนตัว  ควรอธิบายแก่  
ผู้ ยินยอมตนว่าจะถอนตัวจากโครงการวิจัยได้ตลอด 
เวลาโดยไมมี่เง่ือนไข  ไม่ต้องให้เหตผุลในการถอนตวั ไม่
มีผลกระทบใดๆ จากการถอนตวั  เว้นแต่โครงการวิจัย
ทางการแพทย์บางโครงการ  แพทย์ผู้วิจยัอาจจําเป็นต้อง
ขอทราบอาการ เพ่ือประโยชน์ของตัวผู้ ยินยอมตนเข้า
ร่วมโครงการวิจยั 
 นอกจากหวัข้อทัง้  11  หวัข้อแล้ว  ยงัมีหวัข้อ 
“ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม”  (ethical  consideration)  
หวัข้อนีโ้ดยทัว่ไปจะระบอุยู่ในตวัโครงการ  โดยมีเนือ้หา
ระบวุ่า  โครงการนีจ้ะปฏิบติัตามข้อกําหนดของการวิจยั
ในคนตามคําประกาศของเฮลซิงกิ และการระบถุึงประเด็น  
จริยธรรม (ethical issues) ท่ีละเอียดอ่อน  เช่น การวิจยั 
ครัง้นีต้้องถามเร่ืองส่วนตัวท่ีผู้ ยินยอมตนอาจรู้สึกอึดอัด  
อาย  ผู้วิจยัจะทําอย่างไร  การวิจยัครัง้นีมี้ผลกระทบต่อ
บคุคลข้างเคียง  สิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่  มีการปฏิบติัท่ี
เกินความจําเป็นหรือไม ่
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 โดยทัว่ไปแล้วสถาบนัแต่ละแห่งอาจมีเอกสาร
คําอธิบายโครงการแก่ผู้ ยินยอมตนตามรูปแบบแตกต่างกัน  
แต่สาระสําคญัของเนือ้หาจะต้องตรงกนั คือ ครอบคลมุ
ประเด็นสําคญัทัง้ 11 ประการดงักล่าว  และอาจมีข้อ 
ปลีกยอ่ยแตกตา่งกนัตามความจําเป็นของโครงการ 
 
เอกสารยนิยอมโดยได้รับการบอกกล่าว  (informed  
consent  form) 
 เอกสารส่วนนีรู้ปแบบและเนือ้หาจะมีผลทาง
กฎหมาย และสาระสําคญัจะเช่ือมโยงกบัเอกสารคําอธิบาย
โครงการแก่ผู้ ยินยอมตน  แต่ละสถาบนัจะมีรูปแบบของ
ตน  สิง่สําคญั คือ จะต้องมีการระบวุา่ “ได้รับการอธิบาย
อย่างไม่มีสิ่งใดปิดบงัซ่อนเร้น”  “จะถอนตวัเม่ือใดก็ได้
โดยไมมี่ผลกระทบตอ่ตวัข้าพเจ้า/การรักษาโรคท่ีข้าพเจ้า
พงึได้รับ”  ข้อความท่ีไม่ควรเขียน คือ “ข้าพเจ้ายินดีให้
ความร่วมมือทกุประการจนจบโครงการ”  เพราะเป็นการ
บีบบงัคบัและขดักบัสทิธิท่ีจะถอนตวัเม่ือใดก็ได้ 
 
ข้อควรคาํนึงประการอ่ืน ๆ 
 1. ข้อความท่ีไม่ควรใช้  ได้แก่  “ขอความ
ร่วมมือ”  “ไม่ให้ความร่วมมือ”  “โครงการนีจ้ะสําเร็จได้ก็
ด้วยความร่วมมือจากท่าน”  เหตผุลเพราะคําว่า  “ความ
ร่วมมือ”  ในสงัคมไทยถ้าปฏิเสธก็จะทําให้รู้สกึเชิงตําหนิ
ว่าไม่ให้ความร่วมมือ ควรเขียนว่า “ขอเชิญท่านเข้าร่วม
โครงการ”  “ขอเชิญทา่นตอบแบบสอบถาม”  ขอขอบคณุ
ท่ีท่านตอบแบบสอบถาม”  จะเหมาะสมกว่า สว่นข้อความ

ว่า “โครงการนีจ้ะสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากท่าน”  มี
ลกัษณะของการโน้มน้าวจนอาจไมก่ล้าปฏิเสธ 
 2. การขอความยินยอมจากเดก็  ถ้าเด็กอ่าน/
เขียนได้แล้ว  ก็ควรจดัทําเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยั
แก่เด็ก  1  ชดุ  แก่ผู้ปกครอง  1  ชดุ  ชดุสําหรับเด็กใช้
ภาษาง่าย ๆ  สําหรับเด็ก  อาจใช้ภาพการ์ตูนประกอบ  
ใช้สรรพนามว่า  “หน”ู  หรือ  “นักเรียน”  ชุดสําหรับ
ผู้ปกครองใช้สรรพนามว่า  “เด็กของท่าน”  การลงนาม
ควรให้เด็กลงนามด้วย  (มีโครงการวิจยัทางการแพทย์ท่ี
ผู้ ยินยอมตนเป็นเด็กเลก็ทัง้ชาย/หญิง  อาย ุ 6  ขวบขึน้
ไป  ผู้ วิจัยเขียนคําอธิบายโดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบ
และลงนามโดยเขียนลงในวงกลมเป็นรูปหน้ายิม้    
คือ  ยินยอม    คือ  ไมยิ่นยอม) 
 3. การขอความยินยอมจากผู้ ยินยอมตนท่ี
เป็นผู้ ป่วย  ถ้าแพทย์ผู้วิจยัเป็นผู้ ให้การรักษาควรให้ผู้ อ่ืน
อธิบายโครงการและขอความยินยอม  เพ่ือป้องกัน
ความรู้สกึเกรงและทําตามสายบงัคบับญัชา    โครงการวิจยั
ท่ีผู้ วิจัยเป็นครู  อาจารย์  และเก็บข้อมูลจากนักเรียน  
นักศึกษา  ก็ควรขอให้ผู้ อ่ืนช่วยเพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึก
เกรงกลัวหรือเกรงใจ  ทําให้การยินยอมไม่เป็นไปโดย
อิสระและบริสทุธ์ิใจ 
 4. โครงการวิจยัท่ีใช้แบบสอบถาม ควรเขียน
เอกสารคําอธิบายโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตนแยกจาก
เอกสารท่ีเป็นการแนะนําตัวผู้ ทําการวิจัย หรือเอกสาร
คําอธิบายตอบแบบสอบถามและจะต้องมีข้อความท่ี
ระบุว่า  “ท่านจะไม่ตอบข้อใดก็ได้ หรือจะยุติการตอบ
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เม่ือใดก็ได้ตามความสมคัรใจของท่าน”  ข้อความท่ีไม่
ควรเขียน คือ “ขอให้ตอบให้ครบทกุข้อ  มิเช่นนัน้งานวิจยั
จะไม่สมบรูณ์”  เพราะเป็นการบีบบงัคบัและขดัต่อหลกั
จริยธรรม  ความเป็นอิสระเป็นตัวเองของผู้ ยินยอมตน  
(autonomy) 
 5. สรรพนาม  อาสาสมัคร  ผู้ ยินยอมตน  
ผู้ เข้าร่วมโครงการ  ผู้ ป่วย  ควรใช้คําใดคําหนึ่งตลอดทัง้
โครงการ  ถ้าเป็นอาสาสมคัร คือ บคุคลทัว่ไป  ก็ใช้คําว่า
อาสาสมคัร  ถ้าผู้ ยินยอมตนเป็นผู้ ป่วยก็ใช้ผู้ ป่วย แต่โดย
หลกัการแล้วเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอม
ตน  ควรใช้คําว่า  “ท่าน”  เพราะเป็นการเขียนเหมือน
พดูคยุกบัตวั  ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจยั 
 
ปัญหาที่ พบจากการเขี ยนเอกสารคํ าอธิบาย
โครงการวจัิยแก่ผู้ยนิยอมตน 
 ปัญหาท่ีพบจากการเขียนเอกสารคําอธิบาย
โครงการวิจยัแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่ 
 1. ผู้วิจยัไม่ศึกษาทําความเข้าใจรูปแบบของ
การเขียนเอกสารคําอธิบายโครงการวิจยัฯ  ตามท่ีใช้เป็น
สากลในปัจจบุนั 
 2. ขาดข้อความเกร่ินนําความเป็นมาของ
การศึกษาวิจัย มักจะขึน้ต้นด้วยช่ือเร่ืองแล้วต่อด้วย  
วตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั 
 3. 

 4. หวัข้อสําคัญเขียนไม่ตรง  เช่น  เหตุผลท่ี
เชิญชวนทา่นเข้าร่วมโครงการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ตอ่ตวัทา่นและตอ่ผู้ อ่ืน 
 5. สรรพนามไมเ่หมาะสม  ใช้หลายคําปนกนั  
เช่น  ผู้ ยินยอมตน  อาสาสมคัร  ผู้ ป่วย ควรใช้คําใดคําหนึ่ง
ตลอดโครงการ  โดยทัว่ไปแล้วในเอกสารคําอธิบายโครงการ  
ควรใช้คําว่า  “ท่าน”  “นกัเรียน”  “น้อง”  ตามความเหมาะสม
ของโครงการ 
 6. ใช้ ข้อความท่ีมีลักษณะปฏิเสธความ
รับผิดชอบ  (exculpate)  เช่น 

“ข้าพเจ้ายอมรับวา่ผู้วิจยัได้ระวงัอยา่งดีแล้ว” 
“ข้าพเจ้ายอมรับวา่ความผิดพลาดยอ่มเกิดขึน้ได้” 

 7. ใช้ความคิดแทนผู้ อ่ืน  เช่น  “โครงการนี ้
เป็นการสมัภาษณ์ท่ีไม่มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สกึ
ของผู้ตอบแตอ่ยา่งใด” 
 8. ไม่บอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว “ไม่
อนญุาตให้เบอร์โทรศพัท์สว่นตวัแก่ใคร” 
 9. ไม่อธิบายวิธีการเก็บรักษาความลบั  ใคร
เป็นผู้ เก็บรักษา  จะทําลายหรือไม ่
 10. ไม่อธิบายว่าการนัดหมายท่ีนอกเหนือจาก
การมาตรวจตามปกติ  คา่พาหนะ  คา่เสียเวลา มีหรือไม ่
 11. ยาบางชนิดท่ีได้รับขณะเข้าร่วมโครงการ  
วิจยั  หลงัจากโครงการวิจยัสิน้สดุลงแล้ว  ผู้ ยินยอมตน
จะทําอยา่งไร  ผู้วิจยัพงึอธิบายให้เข้าใจอยา่งชดัเจน ใช้วิธีเขียนเหมือนตวัโครงการ  เป็นวิชาการ  

ภาษายาก  ใช้ภาษาองักฤษโดยไมเ่ขียนภาษาไทย  
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 12. บางโครงการอธิบายว่าผู้ ยินยอมตน
จะต้องระวงัไม่ให้ตัง้ครรภ์ระหว่างเข้าร่วมการวิจัย  ถ้า
เกิดการตัง้ครรภ์ให้แจ้งแก่ผู้ วิจัยและยุติการเข้าร่วม
โครงการ  ควรมีการอธิบายว่าผู้ วิจัยจะดําเนินการ
อย่างไร  เช่น  แนะนําให้ไปฝากครรภ์  รับการตรวจ  ให้
คําปรึกษาหรือช่วยเหลืออย่างไร  เพ่ือช่วยให้ผู้ ยินยอม
ตนไมว่ิตกกงัวล 
 
สรุป 
 การเขียนเอกสารคําอธิบาย/คําชีแ้จงแก่ผู้ ท่ีจะ
ยินยอมตนเข้าร่วมการวิจยัเป็นสิ่งสําคญัท่ีผู้วิจยัจะต้อง
จัดทําและเสนอมาพร้อมกับเอกสารยินยอม โดยได้รับการ 
บอกกล่าวและตวัโครงการ แต่ละสถาบนัจะมีคณะกรรมการ 
จริยธรรมฯ พิจารณา และในคณะกรรมการจะต้องมี
บคุคลท่ีไมไ่ด้อยูใ่นสายการแพทย์  สายวิทยาศาสตร์ร่วม
พิจารณาด้วย  เพ่ือให้แน่ใจว่าการขอความยินยอม
เป็นไปตามหลักการของการทําวิจัยในคน   การใช้
รูปแบบการเขียนท่ีเป็นวิชาการ  ภาษาวิชาการ  ศัพท์
เฉพาะท่ีไม่ เหมาะสมกับผู้ ท่ี จะ ยินยอมตนเ ข้า ร่วม
โครงการวิจยั ย่อมส่งผลกระทบจริยธรรมของการทําวิจยั

ในคนทัง้ 3 ประการ คือ ความเคารพในความเป็นบุคคล  
การทําในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ป่วยและความยุติธรรม 
และอาจส่งผลกระทบต่อการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัใน
ระดับสากล  วารสารบางฉบับในต่างประเทศจะเน้น
ความสําคญัของเร่ืองนีแ้ละตรวจสอบ  ถึงแม้จะไม่มีการ
สง่ไปเผยแพร่ระดบัสากล  ตีพิมพ์เฉพาะในประเทศไทย  
ตวัโครงการวิจยัก็แสดงให้เห็นได้ว่าการวิจยัเร่ืองนีมี้การ
ขอความยินยอมท่ีชอบธรรมมากน้อยเพียงไร  โดยอ่าน
จากเอกสารคําอธิบาย/คําชีแ้จงโครงการแก่ผู้ ยินยอมตน
เข้าร่วมโครงการวิจัย  และเอกสารยินยอม  โดยได้รับ
การบอกกลา่ว 
 วัฒนธรรมของสงัคมบางแห่งอาจไม่สามารถ
ขอความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้  ก็อนโุลมว่าให้
ขอความยินยอมโดยวาจา แต่ก็ควรมีการลงนามอนุญาต 
โดยผู้ นําชุมชน  ทัง้นีพ้ิจารณาตามความเหมาะสมของ
แต่ละท้องถ่ิน   ผู้ วิ จัยควรเขียนเอกสารคําอธิบาย
โครงการวิจัยแก่ผู้ ยินยอมตนเข้าร่วมโครงการวิจัยมาให้
กรรมการ จริยธรรมพิจารณาด้วย  เพ่ือช่วยดูความ
สมบรูณ์ของ เนือ้หาท่ีจะอธิบาย 

 
 
 
 
 
 



วารสารกองการพยาบาล 

เอกสารอ้างองิ 
 
1. Appelbaume  PS,  Lidz  CW,  Meisel  A.  Informed  Consent : legal  theory  and  clinical  practice. 
 New  York : Oxford  University  Press,  1987. 
2. The  Council  for  International  Organization  of  Medical  Sciences  (CIOMS)  in  Collaboration  with 
 the  World  Health  Organization  (WHO).  Intimation  ethical  guidelines  for  biomedical  research 
 involving  human  subjects.  Geneva,  2002. 
3. Hope  T;  Savuleseu  J,  and  Hendrick  J.  Medical  ethics  and  law.  Edinburgh : Churchill 
 Livinstone,  2003. 
4. Raynolds  PD.  Ethical  dilemmas  and  social  research.  SanFrancisco : Jossey – Bass  Publishers, 
 1979. 
5. Schwartz  L, Preece  PE,  and  Handry  RA.  Medical  ethics : a  case-based  approach.  Edinburgh : 
 Saunders,  2002. 
 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 1    มกราคม – เมษายน  2552 63 



วารสารกองการพยาบาล 

 
 

 ประภัสสร  พงศ์พันธ์ุพศิาล*  น.บ. (นิติศาสตร์) 

ไขขอ้ขอ้งใจ 

 

 อมรา  นาราพานิช**  ศ.บ.  (รัฐศาสตร์) 
 
 

 กรณีพยาบาลวิชาชีพขาดการต่ออายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
 จะเสียสิทธิอะไรบา้ง  สถานภาพในการปฏิบติังานจะเป็นอย่างไร  และหวัหนา้พยาบาล 
 จะตอ้งดําเนินการอย่างไร 
 

 พยาบาลวิชาชีพท่ีขาดการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
 จะเสียสทิธิ  ดงันี ้
 1. ขาดการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
 2. เสียสทิธิท่ีจะได้รับเงิน พ.ต.ส. และหรือเงินประจําตําแหน่ง  (ถ้ามี) 
 3. ไมส่ามารถให้บริการในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ได้ 
 บทบาทของหัวหน้าพยาบาล 

 เปล่ียนให้ทําหน้าท่ีท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ ป่วย 

 แจ้งการเงินให้งดจ่ายเงินพ.ต.ส. และหรือเงินประจําตําแหน่ง  (ถ้ามี) 
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  อยา่งไรก็ตามทัง้หมดนีเ้ป็นการดําเนินการภายหลงัจากท่ีพยาบาลวิชาชีพขาดการตอ่อาย ุ
 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์แล้ว    วิธีการท่ีดีท่ีสดุคือการป้องกนัการ 
 ขาดการตอ่อายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ฯ  โดยพยาบาลวิชาชีพทกุคนจะต้องถือวา่เป็นหน้าท่ีใน 
 การท่ีจะต้องตรวจสอบอายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์  ทัง้นีส้ามารถ 
 ตอ่อายใุบอนญุาตลว่งหน้าได้ 6 เดือนก่อนการหมดอาย ุ
 

 

 

คาํถาม 

คาํตอบ 

คาํถาม ประกาศสภาการพยาบาลหา้มมิใหพ้ยาบาลวิชาชีพใหย้าเคมีบําบดัทางหลอดเลือดดํา  ยกเวน้ไดร้บั 
 การอบรมตามหลกัสูตรทีส่ภาการพยาบาลกําหนด  แต่ในความเป็นจริงยงัมีบางโรงพยาบาล 
 ผูอํ้านวยการมีคําสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรมอบหมายใหพ้ยาบาลวิชาชีพดําเนินการ  โดยยงัไม่มี 
 คณุสมบติัตามทีส่ภาการพยาบาลกําหนด  ในกรณีนีพ้ยาบาลควรทําอย่างไร 
 

* ท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล 

** นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการพิเศษ  สํานกับริหารกลาง  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
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 แนวทางปฏิบติัในกรณีดงักลา่วมีดงันี ้
 1. นําคําสัง่สภาการพยาบาลแจ้งแก่ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลทราบเพ่ือขอเปล่ียนแปลงแก้ไขคําสัง่ 
 2. ทําเร่ืองปรึกษาหารือสภาการพยาบาลเพ่ือขอคําตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

 พยาบาลเทคนิคซี  6  ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
 เม่ือเดือนพฤศจิกายน  2551  แต่เม่ือปรับเปล่ียนตาํแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพได้อยู่ในระดับ 
 ปฏิบัติการมีผลให้เงินเดือนลดลง  สงสัยว่าทาํไมถึงไม่ได้เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชาํนาญการ 

 

 ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  ไดก้าํหนดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพระดบั 
 ชาํนาญการไวป้ระการหน่ึงวา่  “โดยดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ  ระดบัปฏิบติัการ  มาแลว้ไม่นอ้ย 
 กวา่  6  ปี”  ดงันั้น  กรณีท่ีไม่เคยดาํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพระดบั  3-5  และพยาบาลวชิาชีพระดบั 

 ปฏิบติัการหรือเคยดาํรง  แต่ไม่ครบ  6 ปี จึงไม่สามารถแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ 
 ชาํนาญการได ้

 

 พยาบาลเทคนิคซี  5  ได้ปรับเปล่ียนตาํแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพซี  5  แต่ไม่สามารถทาํเร่ือง 
 ปรับเปล่ียนเป็นพยาบาลวิชาชีพชาํนาญการได้  เน่ืองจากตามคุณสมบัติใหม่ต้องครองตาํแหน่ง 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอย่างน้อย  6  ปี  ซ่ึงถ้าตามคุณสมบัติเดิมก่อนหน้าการมีผลบังคับใช้ 
 พ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  พยาบาลวิชาชีพซี  5  สามารถส่งผลงานประเมิน 
 เป็นพยาบาลวิชาชีพซี  6  ได้เม่ือปฏิบัติงานในตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพซี  5  อย่างน้อย  2  ปี 
 ทางกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร  เพ่ือให้การช่วยเหลือในกรณีนี ้

 

 สาํนกังานปลดักระทรวงไดด้าํเนินการทาํเร่ืองขออนุมติัสาํนกังาน ก.พ.  ใหต้าํแหน่งพยาบาลเทคนิค 
 

คาํถาม 

คาํตอบ 

คาํตอบ 

คาํถาม 

คาํตอบ 

เจา้พนกังานสาธารณสุข  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เจา้พนกังานสาธารณสุขและนกัวชิาการสาธารณสุข 
 (สาํหรับผูป้รับเปล่ียนตาํแหน่งมาจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) สามารถนาํระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

ดงักล่าวมานบัเป็นระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพ  (คิดระยะเวลาเพียงคร่ึงหน่ึง)  เพ่ือ  
ประเมินแต่งตั้งเป็นพยาบาลวชิาชีพ  รวมทั้งขออนุมติัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว  ระดบัชาํนาญงาน  
ประเมินยา้ยไปแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  ไดเ้ช่นเดียวกบั พ.ร.บ.  ระเบียบ  
ขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  (ซ่ึงขณะน้ียงัไม่ทราบผลการพิจารณา)  
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คาํแนะนําในการส่งเร่ืองเพือ่ลงพมิพ์   
         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบบั  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามลําดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับส่งเร่ืองเพือ่ลง
พมิพ์   
 

1. ประเภทของเร่ืองทีส่่งพมิพ์ 
 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามลําดับต่อไปนี ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  คําสําคญั  บทนํา  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือคําขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
คําสําคญั  บทนํา ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนํามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความที่น่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะนําสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  
ที่เกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไมค่วรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 

2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 
 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ช่ือเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกับวตัถุประสงค์และเนือ้เร่ือง ความ
ยาวไม่ควรเกิน 15 คํา  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของ
หน้า   
 ช่ือผู้เขียน  คุณวุฒแิละสถานที่ทาํงาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกลุ  และคณุวฒิุทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงลําดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงลําดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒิุการศกึษาสงูสดุ  ส่วนตําแหน่งหรือยศ  
และสถานที่ทํางานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 
 บทคัดย่อ ให้ย่อเนือ้หาสําคญัท่ีจําเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบรูณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถปุระสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไมต้่องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 คําสําคัญ เป็นคําท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวิจยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 คํา 
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 บทนํา  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การทําวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
ชีใ้ห้เห็นความสําคัญท่ีต้องทําเร่ืองนี ้ และบอกให้รู้ว่า
ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีคื้ออะไร วตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบขุ้อ
สมมติุที่ใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวิจยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีสําคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมิู 
 ข้อจาํกัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจํากัดหรือความไม่สมบรูณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถทําให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการดําเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิติมาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลท่ีค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 

 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่านําผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร หรือให้ข้อ    
เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจํากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบติัได้สําหรับการศกึษา/วิจยัตอ่ไป 
 เอกสารอ้างองิ 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามลําดบัและ 
ตรงกบัท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซํา้ให้ใช้
หมายเลขเดิม  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงลําดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาองักฤษให้เรียงลําดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 

3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างองิ 
 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) วิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย ควร

เขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือ        
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกับผลการ 
วิจยัในอดีตอย่างไร ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) 
อย่างไร ระมดัระวงัการเขียน  รายละเอียดหรือแสดง
ความหมายของข้อมลูซํา้กบัสว่นของผล   

ก. ภาษาอังกฤษ  
 ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกลุ อกัษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีที่พิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
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 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใสช่ื่อ 3 คนแรก  แล้วเติม  et al. 
 ตัวอย่าง 
 1. Kroenke K, Wood D, Mangelsdorff  D, 
et al. Chronic fatigue in  primary  care : prevalence  
patient characteristics and outcome. JAMA 1988; 
260 : 929 - 934. 

ข. ภาษาไทย 
 ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษแต่ช่ือผู้ แต่งให้
เขียนช่ือเต็มตามด้วยนามสกุลและใช้ช่ือวารสารเป็นตัว
เตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชณุหะวตั,   ยวุดี   ฤาชา, พิทยภมิู  
ภทัรนธุาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างองิหนังสือหรือตาํรา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือตําราที่ มีช่ือ      
ผู้แต่ง 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือหนงัสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์,  ปีที่พิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. 

 ข. การอ้างองิหนังสือหรือตาํราที่มีช่ือ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   
 ลําดับท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้ รวบรวม. ช่ือ
หนงัสือ.  พิมพ์ครัง้ที่.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่พิมพ์:  
หน้า แรก – หน้าสดุท้าย 
 
 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ตาํรา 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ที่พิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่
พิมพ์;  หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง  
 1. Haley  RW,   Aber   RC,   Bennett   JV. 
Surveillance of nosocomial infection. In : Bennett JV, 
Brachman PS, eds. Hospitall  infection. Boston : 
Little & Brown, 1986;  51 - 71. 
 2. สมจิต  หนเุจริญกลุ.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉยัทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกลุ
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จํากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ลําดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชมุ/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชมุ;  เมืองท่ีประชมุ/
สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์:      
สํานกัพิมพ์;  ปีที่พิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 

เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
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ตัวอย่าง ตัวอย่าง   
  1. Kimura  J,  Shibasaki H,   eds.   Recent 
advances in clinical neurophysiology.  Proceedings  
of  the  10th  International  Congress   of   EMG   and   
Clinical  Neurophysiology;  1995  Oct 15-19;  Kyoto,  
Japan.  Amsterdam: Elsevier; 1996; 1-5. 
  จ. วทิยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีที่พิมพ์. 
  ตัวอย่าง 
  1. Kaplan SJ. Post-hospital  home  health  
care : The elderly’s access and utilization  
(dissertation).  St.  Louis  (MO) : Washington  Univ.; 
1995. 
  2. วรวรรณ ทองสง. การพฒันาภาวะผู้ นํา
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด         
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม;่ 2539. 

 

  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 

  ฉ. เอกสารที่ยังไม่ได้พมิพ์หรือรอตีพมิพ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างองิจากหนังสือ/สิ่งพมิพ์/ส่ือ
อ่ืนๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    

  
  1. Bengtsson S, Solheim BG Emf or 
cement  of data protection, privacy and  security  in  
medical  informatics. In : Lun KC, Degoulet P,  
Piemme  TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO  92.  
Proceedings  of  the  7th World  Congress on 
Medical Informatics; 1992  Sep    6-10;  Geneva, 
Switzerland.  Amsterdam: North-Holland; 1992; 
1561-5. 
  ข. หนังสือพมิพ์/นิตยสาร 
  ลําดบัที่.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีที่พิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 

  ค. ส่ืออ่ืน ๆ 
  ลําดบัที่.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทสื่อ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตสื่อ;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Gastrointestinal  tract:  Physical 
examination  for medical students.  [Videor 
ecording]. Leicester: Leicester  University  Audio  
Visual  Services; 1995. 
  2. CDATA 98 with  supermap: data for  
England.  [Computer file]. Release2.1 rev. 
Hawthorne East, Vic.: Space-Time Research;  1995. 

ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สมัมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชมุ; เมืองท่ี
ประชมุ/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชมุ/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  สํานกัพิมพ์;   ปีที่พิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 

  3.4 การอ้างองิจากส่ืออเิลกทรอนิกส์ 
ก. CD-ROM 

  1. ลําดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีที่พิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหลง่ท่ีผลิต. 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่1  มกราคม - เมษายน  2552 69 



วารสารกองการพยาบาล 

ตัวอย่าง   
  1. Clinical Pharmacology: an electronic  
drug reference and teaching guide [CD-ROM].  
[cited 1998 Aug 7];   Gainesville, Fla. : Gold  
Standard  Multimedia. 
 
  2. Paracetamol   monograph.  
Martindale’s :  the  extra  pharmacopoeia.  In: 
International  Healthcare  Series [CD-ROM].  [cited  
1998  Sept  3];  Englewood, Colo : Micromedex. 
  3. ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ท่ีผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหลง่ท่ีผลิต;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Perkin  GD, Hochberg  FH,  Miller  
DC.  Atlas  of  Clinical  Neurology  [monograph  on  
CD-ROM].  2nd  ed.  Version  1.1.  London: Mosby; 
1996. 
  ข.  เวบไซต์ 
  1. บทความ 
   1.1  ลําดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหลง่ท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
http://www.rarediseases.org/ 
   1.2  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ี
อ้างอิง]; [จํานวนหน้าท่ีอ้างถึง].  แหลง่ท่ีมา 

 

   1. Royal  College  of  General  
Practitioners.  The  primary  health  care  team.  
[Online]. 1998  [cited  1999  Aug  22];  [10 screens].   
Available  from: 
URL:http://www.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf 
0021.htm 
 
  2. วารสารท่ีเผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร [serial  
online] ปี เดือนท่ีเผยแพร่ [ปี เดือน วนัท่ี    อ้างอิง];  ปีที่
พิมพ์ (ฉบบัที่) : หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. ระบแุหลง่ท่ีมา 
  ตัวอย่าง 
  1. Garfinkel PE, Lin E, Goering  P. et  
al.Should  amenorrhoea  be  necessary  for  the  
diagnosis  of  anorexia  nervosa?  Br.J. Psych [serial 
online] 1996 Apr.  [cited  1999  Aug  17];  168(4): 
500-506 Available from: 
URL:http://biomed.niss.ac.uk 
  2. Parkin  DM.  Breast  cancer  in  
Europe: epidemiology  and  forecasts.  Electronic  
Journal  of  Oncology  [serial  online]  1999  [cited  
1999  Aug 21];  2:45-64.  Available  from:  
URL:http://ejo.univ-lyon1.fr/ 
 

4. การส่งต้นฉบับ 
  4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสัน้  
ขนาด A4 (21.6x27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาด
ตวัอกัษร 14 และส่งเอกสารมาพร้อมกบัแผ่น diskette    
ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร พร้อมกับส่ง E-mail ถึง  
nursingd@health.moph.go.th ตัวอย่าง 
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  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวดําขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนคําอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
 
 
  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบบั 3 ชุด  
พร้อมระบุสถานท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้
สะดวก ถึงบรรณาธิการวิชาการวารสารกองการพยาบาล  
อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อําเภอ
เมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การสง่ต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 

   ฉบบัที่ 1 ภายในวนัท่ี 10 ก.พ. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 2 ภายในวนัท่ี 10 มิ.ย. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 3 ภายในวนัท่ี 10 ต.ค. ของทกุปี 
  หากพ้นกําหนดในระยะเวลาดงักลา่ว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 

5. การรับเร่ืองต้นฉบับ 
  5.1 เร่ืองท่ีรับไว้  กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบ
รับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า รณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไมส่ง่ต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณาล ง พิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะสง่วารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เลม่ 

 

ตวัอย่างช่ือย่อวารสารมาตรฐาน 
 
  American Journal of Nursing  Am J Nurs 
  Journal of the American Medical Association JAMA 
  Journal of Nursing Administration J Nurs Adm 
  Nursing Clinics of North America Nurs Clin North Am 
  Nursing Forum Nurs Forum 
  Nursing Outlook Nurs Outlook 
  Nursing Research Nurs Res 
  Nurse Practitioner Nurse Pract 
  Nutrition and Cancer Nutr Cancer 
  Journal of Nursing Education J Nurs Educ 
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