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วารสารกองการพยาบาล 

สารจากบรรณาธิการ 
 
 ในวโรกาสมหามงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช             
5  ธนัวาคม  2552  ปวงข้าพระพทุธเจ้าคณะบรรณาธิการ  วารสารกองการพยาบาล  ขอเป็นตวัแทนเหลา่พยาบาล
ทั่วประเทศ   ร่วมน้อมนําดวงจิตอันบริสุทธ์ิท่ีคิดดี   ทําดี   ขอถวายพระพรแด่พระองค์ให้ทรงหายประชวร             
มีพระพลานามยัแข็งแรง  ทรงพระเกษมสําราญ  ทรงสถิตย์เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรแก่พสกนิกรของพระองค์ตราบนาน  
เทา่นาน 
 วารสารฉบบันี ้ เป็นฉบบัสดุท้ายประจําปี  พ.ศ.  2552  ของคณะบรรณาธิการชุดนี ้ ซึ่งอดัแน่นไปด้วย
เนือ้หารายงานการวิจยัมากถงึ  9  เร่ือง  นบัเป็นการคืนกําไรแก่ทา่นผู้อา่นสง่ท้ายปี  พ.ศ.  2552 
 การเปล่ียนแปลงในระบบราชการจากระบบซี  มาเป็นระบบแท่งก็ยงัใช้เกณฑ์เดิมอยู่ค่อนข้างมากในการ
ประเมินเล่ือนระดบั  และการท่ีสํานักงาน  กพ.  อนุมัติตําแหน่งสูงสดุให้พยาบาลได้เพียง  K4  เท่านัน้ก็เป็น
ประเด็นปัญหาด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพท่ีผู้ เก่ียวข้องในวิชาชีพและผู้บริหารระดบักระทรวงกําลงัดําเนินการ
เพ่ือขอปรับเปล่ียน  ในอนาคตตําแหน่งในวิชาชีพน่าจะก้าวไปถงึระดบัผู้ทรงคณุวฒุิได้ 
 ท้ายท่ีสดุนี ้ ขอเรียนยํา้เตือนมายงัสมาชิกวารสาร  กรุณาตรวจสอบว่าอายกุารเป็นสมาชิกของท่านจะ
ครบหรือยัง  เพ่ือป้องกันการพลาดโอกาสในการส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  และขอเชิญชวน
หน่วยงานและบุคคลสมัครเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาลเพ่ิมเติมได้ตลอดปี  ใบสมัครอยู่ด้านหน้าของ
วารสารแล้วนะคะ  เชิญใช้บริการคะ่ 

 
 คณะบรรณาธิการ 
 
 

ความรบัผดิชอบ 
บทความที่ลงพมิพ์ในวารสารกองการพยาบาล ถือว่าเป็นความเหน็ส่วนตัวของผู้เขียน 

สาํนักการพยาบาล และคณะบรรณาธิการไม่จาํเป็นต้องเหน็ด้วย ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความ 

ของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสทิธ์ิจะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้ 
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รายงานการศกึษาวิจยั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ป่วย 
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคใต้ 
 
ณัฎชากรณ์  เทโหปการ * พย.ม.  (การบริหารการพยาบาล) 
สุชาดา  รัชชุกูล ** กศ.ด.  (พฒันศกึษาศาสตร์) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงบรรยาย  (descriptive  research)  นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําแบบ         
ผู้ ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วย วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศูนย์ สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ เขตภาคใต้ กลุ่มตวัอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพระดบัปฏิบตัิการท่ีปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลศนูย์ จํานวน 349 คน ซึง่ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ ป่วย แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์        
และแบบสอบถามประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย  ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  และวิเคราะห์ค่าความเท่ียงโดยทดสอบ          
ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค  ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเท่ากบั .84, .96 และ .94 ตามลําดบั  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการ
แจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วย และวฒันธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศนูย์ สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ เขตภาคใต้ อยู่ในระดบัสงู      

( x  = 3.63, 3.62, 3.73  ตามลําดบั)  ภาวะผู้ นําแบบผู้ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 
ตา่งก็มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัประสทิธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลศนูย์ 
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  เขตภาคใต้  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r =.497 และ .631  ตามลําดบั) 

 
คาํสาํคัญ : ภาวะผู้ นําแบบผู้ให้บริการ   วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์   ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย 
 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานศลัยกรรม  กลุม่งานการพยาบาล  โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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บทนํา 
 ผลจากการปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติเพ่ือ
สร้างระบบสาธารณสขุให้มีมาตรฐานคณุภาพ  ทําให้
ทุกโรงพยาบาลต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
อย่ า งมาก  เ พ่ื อตอบสนองน โยบายกระทรวง
สาธารณสุขท่ีต้องการให้โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง
ได้รับการรับรองคณุภาพ โรงพยาบาลศนูย์ เขตภาคใต้  
เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิท่ีมีศกัยภาพสงูในการ
รักษาผู้ ป่วย  จากรายงานสถาบนัพฒันาและรับรอง
คณุภาพ ปี  25511 พบว่าจากจํานวนโรงพยาบาลศนูย์ 
เขตภาคใต้ 5 แห่ง  มีเพียง 2 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ  
40 เท่านัน้ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
ดงันัน้โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคใต้จึงต้องเร่งพฒันา
คุณภาพเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การเกิด
ประสิทธิผล  และผ่านการรับรองคุณภาพ   ทัง้ นี ้
คณุภาพบริการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่สะท้อนได้จาก
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย2 เน่ืองจากผลผลิตมากกว่า
ร้อยละ 50 เป็นผลจากการปฎิบติังานในระดบัหอ
ผู้ ป่วย  ดังนัน้หอผู้ ป่วยจึงเป็นหน่วยงานท่ีควรได้รับ
การดแูลให้สามารถดําเนินงานไปสูเ่ป้าหมายคณุภาพ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย คือ ภาพรวมของ
หอผู้ ป่วยท่ีสามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายโดยคํานึงถึงผลผลิตท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการ   โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และบุคลากรในองค์การมีความ     
พึงพอใจในงาน2  ทัง้นีป้ระสิทธิผลขององค์การ มี
ความสําคญัอยา่งย่ิงในศาสตร์ทางการบริหารองค์การ

และเป็นการแสดงถึงว่าองค์การได้บรรลวุตัถปุระสงค์
หรือเป้าหมายท่ีกําหนดไว้3  ซึ่งสอดคล้องกบัฐิติมา  
จํานงค์เลศิ4 ท่ีกลา่ววา่เคร่ืองชีว้ดัท่ีแสดงว่าองค์การใด
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานคือ ประสิทธิผล
องค์การ 
 การประเมินประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย จะทํา
ให้ทราบว่าองค์การมีศักยภาพเพียงใด  เ พ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาบริการให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ  โดยท่ีการประเมินประสิทธิผลองค์การ
ของ  Gibson  และคณะ2  มีความเหมาะสมอย่างมาก
ในการใช้ประเมินในโรงพยาบาล  ซึ่งมีเป้าหมาย
หลากหลาย  เพ่ือให้ประเมินได้อย่างครอบคลุมและ
เป็นการประเมินประสิทธิผลท่ีสอดคล้องกบัปัญหาใน
การดําเนินงานของหอผู้ ป่วย  ซึ่งมีการประเมินโดย
กําหนดเป้าหมายของหน่วยงาน   และบุคลากร  
ประกอบด้วย   ผลิตผล   ประสิทธิภาพ   และความ     
พงึพอใจในงาน 
 ทัง้ นี  ้ ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การตามแนวคิดของ Greenleaf4  ขึน้อยู่กบัภาวะ
ผู้ นําแบบผู้ให้บริการ   ซึง่ภาวะผู้ นําแบบผู้ให้บริการคือ
การปฏิบัติท่ีบุคคลเลือกท่ีจะเป็นฝ่ายให้บริการเป็น 
อนัแรก  จากนัน้จึงนําผลจากการให้บริการผู้ อ่ืนและ
องค์การมากระตุ้ นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือ
พฒันาบุคคลในองค์การให้ประสบความสําเร็จ ทัง้นี ้
เน่ืองจากภาวะผู้ นําเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงในการ
บริหารงาน  ซึ่งภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหวัหน้า
หอผู้ ป่วยก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วยได้ และหากพยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่า
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หวัหน้าหอผู้ ป่วยมีภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการจะส่งผล
ให้พยาบาลวิชาชีพมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 
มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   เกิดความพึงพอใจในงาน  และส่งผล
ต่อประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย  อีกปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย คือ วฒันธรรมองค์การ  โดย
เฉพาะวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  ซึง่ Cooke 
และ Lafferty5  กล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมองค์การท่ีให้
ประสทิธิผลตอ่องค์การสงูสดุ   และการบรรลผุลสําเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การเป็นส่วนหนึ่ง ท่ี ทําให้
บคุลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์  กระตือรือร้น และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทําให้งานในหอผู้ ป่วยประสบ
ความสําเร็จ  ทัง้นีว้ฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์มี
องค์ประกอบท่ีสําคญัคือ  การมุ่งเน้นความสําเร็จ การ
มุ่งเน้นสจัการแห่งตน การมุ่งเน้นบคุคลและสนบัสนนุ 
และการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์6  และองค์การใดก็ตามท่ี
มีวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การนัน้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนด 
 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย  วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์   กับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เขตภาคใต้  ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กลุ่มงานการ
พยาบาล   และหัวหน้าหอผู้ ป่วยนําไปใช้  ในการ
พัฒนาการ ดํา เ นินงานภายในหอผู้ ป่ วยใ ห้ เ กิด
ประสทิธิผลในระดบัสงูสดุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือประโยชน์

ต่อผู้ รับบ ริการและเ พ่ือใ ห้บรรลุ เ ป้าหมายของ
โรงพยาบาล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของหอ
ผู้ ป่วย ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  
และวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศนูย์ สงักดักระทรวง
สาธารณสขุ  เขตภาคใต้ 
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้ นํ าแบบผู้ ใ ห้บ ริการของหัวห น้าหอผู้ ป่ วยกับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สงักัดกระทรวงสาธารณสุข  
เขตภาคใต้ 
 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ 
สงักดักระทรวงสาธารณสขุเขตภาคใต้ 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 
 1. ภาวะผู้ นําแบบผู้ ใ ห้บ ริการมีความ 
สัมพัน ธ์ทางบวกกับประสิท ธิผลของหอผู้ ป่ วย 
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต
ภาคใต้ 
 2. วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย 
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต
ภาคใต้ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวธีิการ 
 การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
(descriptive research) ในลกัษณะของการศกึษาเชิง
สหสมัพนัธ์ (correlation study) ดําเนินการวิจยัตัง้แต ่
1 มีนาคม 2552 – 3 สงิหาคม 2552 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ  พยาบาลวิชา ชีพระดับ
ปฏิบติัการซึ่งทํางานในหอผู้ ป่วยตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปใน

โรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขต
ภาคใต้ 5 แหง่  จํานวน  2,753  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบติัการซึ่งทํางานในหอผู้ ป่วยตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปใน
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต
ภาคใต้จํานวน 5 แห่ง ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างโดย
การสุม่อย่างง่าย (simple random sampling) และ
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane6 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 349 คน คํานวณสดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างกบั

วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์5 
1. มิติมุง่เน้นความสําเร็จ 
2. มิติมุง่เน้นสจัการแหง่ตน 
3. มิติมุง่เน้นบคุลากรและสนบัสนนุ 
4. มิติมุง่เน้นไมตรีสมัพนัธ์ 

ประสทิธิผลของหอผู้ป่วย2  
1.    ผลติผล 
2.    ประสทิธิภาพ 
3.    ความพงึพอใจในงาน 

ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการ4 
1. การมีทกัษะในการรับฟัง 
2. การยอมรับความแตกตา่งของบคุคล 
3. ความสามารถในการกระตุ้นให้กําลงัใจ 
4. การตระหนกัในตนเอง  
5. ความสามารถในการเกลีย้กลอ่ม 
6. ความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวม 
7. ความสามารถในการคาดการณ์ในอนาคต 
8. ความรับผิดชอบ 
9. การให้ความสําคญัตอ่การเจริญเติบโตและการพฒันา

บคุลากร 
10. การสร้างลกัษณะชมุชนให้เกิดในองค์การ 
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ประชากรในแต่ละโรงพยาบาล แล้วสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
พยาบาลวิชาชีพแต่ละโรงพยาบาลในทุกแผนกท่ี
ให้บริการผู้ ป่วยในประกอบด้วย ศลัยกรรม อายรุกรรม 
ศลัยกรรมกระดกู สติู-นรีเวช กมุารเวชกรรม ตา ห ูคอ 
จมกู หอผู้ ป่วยพิเศษ หอผู้ ป่วยหนัก ด้วยวิธีจับฉลาก
แผนกละ 2 หอผู้ ป่วย คํานวณตามสดัสว่นจํานวนกลุม่
ตัวอย่างแต่ละหอผู้ ป่วยให้ได้ครบตามจํานวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีต้องการในแต่ละโรงพยาบาล เม่ือได้จํานวน
แล้วทําการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากรายช่ือ
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วยให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบ
ตามจํานวนท่ีต้องการ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
1 ชดุ แบ่งเป็น 4 ตอน ซึง่ผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 คน และนํา
เคร่ืองมือไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของ
เคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือแต่ละตอน 
ดงันี ้
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์การปฏิบั ติ งาน   และหอผู้ ป่ วย ท่ี
ปฏิบัติงาน ลกัษณะข้อคําถามให้เลือกตอบและเติม
คําในช่องวา่ง  จํานวน  5  ข้อ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิผลหอ
ผู้ป่วย ลกัษณะข้อคําถามทางด้านบวกทัง้หมด เป็น
แบบเลือกตอบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  มีค่า
ตัง้แต่น้อยท่ีสุด จนถึงมากท่ีสุด จํานวน 15 ข้อ ซึ่ง
ผู้วิจยัปรับมาจากแบบสอบถามของ  ฐิติมา จํานงค์เลิศ7 
ท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิดของ Gibson และคณะ  

แบ่งเป็นองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านผลิตผล  ด้าน
ประสิทธิภาพ   และด้านความพึงพอใจ  มีค่าความ
เท่ียงเทา่กบั  0.84      
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาวะผู้นําแบบผู้
ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย ลกัษณะข้อคําถาม
ด้านบวกทัง้หมด เป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าตัง้แต่น้อยท่ีสุด จนถึงมาก
ท่ีสดุ จํานวน 37 ข้อ ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้ตามแนวคิดของ  
Greenleaf5  แบ่งเป็นองค์ประกอบ 10 ด้าน คือ การมี
ทกัษะในการรับฟัง  การยอมรับความแตกต่างของ
บคุคล   ความสามารถในการกระตุ้นให้กําลงัใจ  การ
ตระหนกัในตนเอง   ความสามารถในการเกลีย้กลอ่ม  
ความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวม  ความ 
สามารถในการคาดการณ์ในอนาคต  ความรับผิดชอบ 
การให้ความสําคญัต่อการเจริญเติบโตและการพฒันา
บุคลากร  และการสร้างลักษณะชุมชนให้เกิดใน
องค์การ   มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.96 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้างสรรค์ ลกัษณะข้อคําถามทางบวกทัง้หมด 
เป็นลกัษณะแบบเลือกตอบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั มีค่าตัง้แต่น้อยท่ีสดุ จนถึงมากท่ีสดุจํานวน 28 
ข้อ  ซึง่ผู้วิจยัได้ปรับมาจากแบบสอบถามของกลุญนาท  
ผ่องแผ้ว8 ตามแนวคิดของ Cooke  และ Lafferty5  
แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการมุ่งเน้น
ความสําเร็จ ด้านการมุ่งเน้นบุคคลและการสนับสนุน 
ด้านการมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์  และด้านการมุ่งเน้นสจั
การแหง่ตน  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.94 
 

2  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เม่ือได้รับการอนุมัติการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยจากผู้ อํานวยการโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างแล้ว ผู้วิจยัติดต่อประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่ม
งานการพยาบาลแต่ละโรงพยาบาล ขออนุญาตส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์  พร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการวิจยัและวิธีการสุ่มตวัอย่างให้กบัผู้ รับผิดชอบ
ของกลุม่งานการพยาบาลทราบ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 6 สปัดาห์ตัง้แต ่เดือนมิถนุายน – เดือน
สิงหาคม 2552 ได้รับแบบสอบถามกลบั จํานวน 349 
ฉบบั  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลู
ปรากฏว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทัง้หมดคิด
เป็นร้อยละ 100  ของจํานวนแบบสอบถามท่ีสง่ไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป  โดย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีและหาค่า
ร้อยละ 
 2. ข้อมูลเ ก่ียวกับภาวะผู้ นําแบบผู้ ใ ห้ 
บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  วฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วย   วฒันธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์และประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์  

เขตภาคใต้  โดยคํานวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั  และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย 
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างมีอายเุฉล่ีย 35.82 ปี ส่วนมาก
มีอายอุยู่ระหว่าง  30 - 39  ปี  คิดเป็นร้อยละ  57.6 
สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่าคิด
เป็นร้อยละ  94.6  ประสบการณ์การทํางานเฉล่ีย 
10.48  ปี  สว่นมากมีประสบการณ์การทํางาน  5 – 9  ปี  
คิดเป็นร้อยละ  33.2  และกลุ่มตวัอย่างมีสดัสว่นใน
การปฏิบติังานในแตล่ะแผนกใกล้เคียงกนั 
 2. ระดับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย 
ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย  
และวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเขตภาคใต้  ผลการศึกษา
พบว่าอยู่ในระดบัสงู  ทัง้สามด้าน  (ตารางท่ี 1)  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่ 
 2.1 ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างรับรู้ประสิทธิผลของ          
หอผู้ ป่วยด้านประสิทธิภาพ  และด้านผลผลิตอยู่ใน
ระดับสูง  ยกเว้นด้านความพึงพอใจในงานท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 2.2 ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุม่ตวัอย่าง
รับรู้ภาวะผู้ นําแบบผู้ให้บริการของหวัหน้าหอผู้ ป่วยอยู่
ในระดบัสงูเกือบทุกด้าน  ยกเว้น ด้านความสามารถ
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ในการเกลีย้กล่อม  และด้านการสร้างลกัษณะชมุชน
ให้เกิดในองค์การท่ีพบว่าระดับการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพกลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.3 วฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 
พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างรับรู้วัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงูทกุด้าน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการ 

ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  เขตภาคใต้  จําแนกเป็นรายด้าน  (n = 349) 

 

x  S.D. ตัวแปร ระดับ 

ประสทิธิผลของหอผู้ป่วย 3.63 .40 สูง 

3.81 .44  -  ด้านประสทิธิภาพ สงู 

 -  ด้านผลิตผล 3.69 .49 สงู 

 -  ด้านความพงึพอใจในงาน 3.40 .52 ปานกลาง 

ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย 3.62 .66 สูง 

 -  ด้านความรับผิดชอบ 3.77 .72 สงู 

 -  ด้านความสามารถในการคาดการณ์ในอนาคต 3.71 .68 สงู 

 -  ด้านการให้ความสําคญัตอ่การเจริญเติบโตและการพฒันา
บคุลากร 

3.66 .73 สงู 

 -  ด้านการยอมรับความแตกตา่งของบคุคล 3.66 .69 สงู 

 -  ด้านการตระหนกัในตนเอง 3.63 .75 สงู 

 -  ด้านความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวม 3.62 .72 สงู 

 -  ด้านความสามารถในการกระตุ้นให้กําลงัใจ 3.61 .78 สงู 

 

 



วารสารกองการพยาบาล 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการ 
ของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์  ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  เขตภาคใต้  จําแนกเป็นรายด้าน  (n = 349)  (ตอ่) 

 

ตัวแปร x  S.D. ระดับ 

    - 3.55 .73 ด้านการมีทกัษะในการรับฟัง สงู 

     - ด้านความสามารถในการเกลีย้กลอ่ม 3.49 .75 ปานกลาง 

     - ด้านการสร้างลกัษณะชมุชนให้เกิดในองค์การ 3.47 .80 ปานกลาง 

วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์   3.73 .49 สูง 

     - 3.89 .49 ด้านการมุง่เน้นความสําเร็จ สงู 

     - ด้านการมุง่เน้นบคุคลและการสนบัสนนุ 3.72 .54 สงู 

     - ด้านการมุง่เน้นไมตรีสมัพนัธ์ 3.70 .65 สงู 

     - ด้านการมุง่เน้นสจัการแหง่ตน 3.62 .57 สงู 

 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
แบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์ และประสิทธิผลของหอ
ผู้ ป่ ว ยต ามกา ร รั บ รู้ ขอ งพยาบาลวิ ช า ชีพ
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคใต้  ผลการศึกษาพบว่า  
ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ ป่วยมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (r=.497) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
ภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ ป่วยมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ

ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยในทกุด้าน อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ี  .05 
 สํ า ห รั บ วัฒนธ ร ร มอ ง ค์ ก า ร แบบ
สร้างสรรค์  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง กับประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05  (r = .631)  เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่าวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผล
ของหอผู้ ป่วยในทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  
.05  (ตารางท่ี  2) 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  วัฒนธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์กบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลศนูย์  
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  เขตภาคใต้  (n = 349) 

 

ค่าสัมประสทิธ์
สหสัมพันธ์(r) 

P ตัวแปร ระดับ 

ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย .497 .000* ปานกลาง 

 ด้านการยอมรับความแตกตา่งของบคุคล .509 .000* ปานกลาง 
 ด้านการให้ความสําคญัตอ่การเจริญเติบโตและการพฒันา

บคุลากร 
.498 .000* ปานกลาง 

 ด้านความรับผิดชอบ .478 .000* ปานกลาง 
 ด้านความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวม .457 .000* ปานกลาง 
 ด้านการมีทกัษะในการรับฟัง .455 .000* ปานกลาง 
 ด้านความสามารถในการคาดการณ์ในอนาคต .454 .000* ปานกลาง 
 ด้านการตระหนกัในตนเอง .449 .000* ปานกลาง 
 ด้านความสามารถในการเกลีย้กลอ่ม .416 .000* ปานกลาง 
 ด้านการสร้างลกัษณะชมุชนให้เกิดในองค์การ .372 .000* ปานกลาง 
 ด้านความสามารถในการกระตุ้นให้กําลงัใจ .350 .000* ปานกลาง 

.631 .000* วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ปานกลาง 

 ด้านการมุง่เน้นความสําเร็จ .608 .000* ปานกลาง 
 ด้านการมุง่เน้นบคุคลและการสนบัสนนุ .590 .000* ปานกลาง 
 ด้านการมุง่เน้นสจัการแหง่ตน .580 .000* ปานกลาง 
 ด้านการมุง่เน้นไมตรีสมัพนัธ์ .426 .000* ปานกลาง 

 *p < .05 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู�วิจัยอภิปรายผลตาม
วตัถปุระสงค�ของการวิจยั ดงัต�อไปนี ้
 1. ระดับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย  
ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย
และวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ตามการ
รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้ 
 1.1 ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เขตภาคใต้   ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ     
หอผู้ ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
ตวัอยา่ง  โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู  ( x  3.63,  S.D.  =  .40)  
อธิบายได้ว่า  การท่ีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างรับรู้
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยในระดบัสงู อาจเน่ืองมาจาก
ผลการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข  ท่ีกําหนดให้มีการรับรองและพัฒนา
คณุภาพของโรงพยาบาล โดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง
มีกระบวนการทํางานท่ีมีมาตรฐาน  มีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพ และมีการพฒันาระบบงานอย่าง
ต่อเน่ือง

=

ด้านพบว่า  
ารรับรู้ประสิทธิผล    

น้
1  ซึง่เป็นกลไกกระตุ้นให้โรงพยาบาลเกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับบริการ   
ดงันัน้  ทกุโรงพยาบาลจึงต้องวางเป้าหมายเพ่ือให้ได้
การรับรองคณุภาพโรงพยาบาลภายในเวลาท่ีกําหนด9

นอกจากนีสํ้านกัการพยาบาลยงัได้เข้ามามีบทบาทใน
การประกันคุณภาพการพยาบาล  และได้จัดทํา
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ 
เ พ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกันคุณภาพการ

พยาบาล(10) จึงเป็นอีกกลไกท่ีกําหนดให้พยาบาลต้อง
พัฒนากระบวนการพยาบาลท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมีคุณภาพท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเลิศ  
เพ่ือให้ผู้ รับบริการพึงพอใจ จึงทําให้พยาบาลวิชาชีพ
รับรู้ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วยอยูใ่นระดบัสงู 
 เ ม่ือพิจารณาราย
ก ของหอผู้ ป่วยอยู่ ในระดับสูง   
ทุกด้าน  ยกเว้นด้านความพึงพอใจในงาน  ท่ีความ   
พึงพอใจต่อความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ท่ี ทํามีลักษณะทําให้มีความคิดสร้างสรรค์  และ
ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบ   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากโรงพยาบาลศนูย์ เขตภาคใต้ มีหอผู้ ป่วย
จํานวนมาก ทําให้แต่ละหอผู้ ป่วยมีสัดส่วนในการ
จัดสรรพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมในลักษณะ
หมุนเวียนกัน  นอกจากนัน้ การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อเน่ืองเฉพาะสาขา หรือการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทและในระดบัท่ีสงูขึน้มีน้อย จึงทําให้
พยาบาลวิชาชีพรู้สกึพอใจกบัความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานอยู่ในระดบัปานกลาง จากการศึกษาของ 
Rambur12  พบว่า  โอกาสก้าวห าในงานเป็นปัจจยัท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลของมลรัฐ Vermont 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ  Kramer  และ Schmalenberg.13 ท่ีพบว่าการ
สนับสนุน   และส่งเสริมความก้าวหน้าในงานมี
ความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพยาบาล  
ดังนัน้  หากบุคลากรทางการพยาบาลได้ รับการ
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ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในงานจะทําให้มีความพึงพอใจในงาน14 
นอกจากนัน้การท่ีบคุลากรมีจํานวนไม่สมดลุกบัภาระ
งานแต่ค่าตอบแทนยังคงท่ี จึงทําให้ค่าเฉลี่ยในเร่ือง
ผลตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบมีค่าต่ําสดุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
Fochsen  และคณะ15 พบว่าความไม่พึงพอใจใน
ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสํ คัญท่ีสุดท่ีทําให้บุคลากร
พยาบาลไมพ่งึพอใจในงานและตดัสนิใจลาออกจากงาน 
 1.2 ภาวะผู้นําแบบผู้ให้บริการ

า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคใต้  ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ต่อภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ ป่วย
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู  ( x = 3.62,  S.D.  =  .66) 
แสดงว่า หัวหน้าหอผู้ ป่วย ีความสามารถในการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถในการจูงใจบุคลากร 
สามารถสร้างวิสยัทศัน์ และกําหนดวิธีท่ีจะนําองค์การ
ไปสู่ความสําเร็จ และมีความสามารถในการนํากล
ยุทธ์ใหม่มาใช้ในการทํางาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน   มีการส ร้าง
สมัพนัธภาพกับพยาบาลวิชาชีพโดยการเอาใจใส่ต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน คํานึงถึงความต้องการของ
แต่ละบคุคล ให้คําแนะนํา รับฟังความคิดเห็น กระตุ้น
ให้กําลงัใจ เพ่ือให้ทํางานได้อย่างมีความสขุและบรรลุ
เป้าหมาย

  
ม

5  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสว่นใหญ่
อยู่ในระดับสูง  ยกเว้น  ด้านความสามารถในการ
เกลีย้กลอ่มและด้านการสร้างลกัษณะชมุชนให้เกิดใน
องค์การท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก

นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพทําให้ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่การรับรอง
คณุภาพ โดยเน้นให้บริการผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางจึงทํา
ให้พยาบาลวิชาชีพมีภาระงานมากขึน้ในขณะท่ีมี
จํานวนพยาบาลวิชาชีพเท่าเดิม ซึ่งการทํางานมี
โอกาสทําให้เกิดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในหอผู้ ป่วยได้16  
และปัจจบุนัผู้บริหารบางสว่นยงัใช้การบริหารแบบเดิม
ไม่ปรับบทบาทให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
ซึง่ผู้บริหารจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทจากการควบคมุ
และสัง่การมาเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุ ประคบัประคอง 
หรือเกลีย้กล่อมให้กําลังใจ เพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีมีต่อ
การทํางาน17 จึงทําให้ด้านความสามารถในการเกลีย้
กล่อมอยู่ในระดบัปานกลาง  จากการศึกษาของ 
Gerstner  และ Day18 พบว่า หากผู้บริหารใช้หลกัการ
โน้มน้าวให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชายินดีกระทําตามให้ความ
ร่วมมือในการทํางานจะทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความ
พึงพอใจในงานและมีความยึดมั่นผูกผันต่อองค์การ 
ส่วนในด้านการสร้างลกัษณะชุมชนให้เกิดในองค์การ
ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนั
หวัหน้าหอผู้ ป่วยมุ่งพฒันาการปฏิบติังานคณุภาพให้
เกิดประสิทธิผลมากขึน้เพ่ือให้สอดกับนโยบายของ
องค์การ  ซึ่งอาจจะทําให้มีปฏิสัมพันธ์กับทีมการ
พยาบาลลดน้อยลง  จากการศกึษาของ  Kubar  และ
คณะ19  พบว่าการทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีสุดท่ีทําให้ผู้ บริหารทางการพยาบาลและ
พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพ และสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ DiMeglio  และคณะ20  พบวา่  ทีมการพยาบาลท่ี
มีความยดึเหน่ียวภายในกลุม่ (group cohesion) ทํา
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ให้พยาบาลมีความพึงพอใจในงานและทําให้อัตรา
การลาออกจากงานของพยาบาลลดลง โดยท่ีด้าน
ความสามารถในการเกลีย้กลอ่มการรับรู้ข งพยาบาล
ในเร่ืองความสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้
ได้อย่างเหมาะสมและทนัเวลา การมีทกัษะในการพดู
โน้มน้าวใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา   และการโน้มน้าวจิตใจ
มากกว่าการใช้อํานาจหน้าท่ีสั่งการของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยอยู่ในระดบัปานกลาง  ในขณะท่ี ด้านการสร้าง
ลกัษณะชมุชนให้เกิดในองค์การ การรับรู้ของพยาบาล
ในเร่ืองการช่วยประสานให้เกิดความสามัคคีของ
ผู้ปฏิบติังานภายในหอผู้ ป่วย และการสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับปานกลางและมี
คา่เฉล่ียต่ําสดุ 
 1

อ

.3 วัฒนธรรมอง ค์การแบบ
สร้างสรรค์โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า  การ
รับ รู้ ของพยาบาลวิ ชา ชีพกลุ่ มตัวอย่ า ง ท่ี มีต่ อ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู  ( x  = 3.73,  S.D. = .49)  แสดงให้เห็นว่า
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลศูนย์ เขต
ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนให้มี ทศันคติ ค่านิยม 
บรรทดัฐาน ความเช่ือ วิถีทางการคิดและแ บแผนท่ี
เป็นแนวทางประพฤติปฏิบติัท่ีมีการทํางานในลกัษณะ
ท่ีช่วยเหลือกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั ซึ่ง Cooke และ 
Lafferty

บ

ก5 ได้กลา่วว่าวฒันธรรมองค์ ารแบบสร้างสรรค์  
มีผลต่อการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพของหอ
ผู้ ป่วยซึ่งประกอบด้วย  การมุ่งเน้นความสําเร็จ  การ
มุง่เน้นสจัการแห่งตน  การมุ่งเน้นบคุคลและสนบัสนนุ 
การมุง่เน้นไมตรีสมัพนัธ์  นอกจากนัน้  การท่ีพยาบาล

วิชาชีพในหอผู้ ป่วยโรงพยาบาลศูนย์  เขตภาคใต้  
ต้องเร่งพฒันาคณุภาพบริการ เพ่ือให้ได้รับการรับรอง
คณุภาพ  และคงคณุภาพไว้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรับการ
ประเมินคณุภาพโรงพยาบาลทกุ  2  ปี1  จึงทําให้
พยาบาลวิชาชีพต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน
ร่วมกัน  คือ  มุ่งเน้นความสําเร็จขององค์การ  โดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการและตาม
มาตรฐานวิชาชีพ21  มีการกําหนดนโยบาย  เป้าหมาย
ร่วมกันอย่างชัดเจนด้วยความกระตือรือร้น รวมทัง้
ต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามแผนจนบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทํา
ให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคใต้
สามารถปฏิบติังานร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพทํา
ให้วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์อยู่ระดับสูง 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
การมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็น
การร่วมพบปะสังสรรค์กันอย่างสม่ําเสมอและด้าน 
การมุ่งเน้นสจัการแห่งตน ท่ีพบว่า การทําให้บุคลากร
ทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงานและการทําให้
บุคลากรได้รับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม 
อยู่ ในระดับปานกลาง   อาจเ น่ืองมาจากการ ท่ี
โรงพยาบาลศูนย์  เขตภาคใต้  ต้องรับผู้ ป่วยเป็น
จํานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ ป่วยโรคซับซ้อน 
รุนแรงและวิกฤต  และยัง มีงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลร่วมด้วย  จึงทําให้พยาบาลวิชาชีพต้องมี
ภาระการทํางานเพิ่มมากขึน้  ซึ่งนอกจากต�อง
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริการแล้ว  ยัง
ต้องเพิ่มภาระงานด�านเอกสาร และจดัทําค�ูมือต
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�าง ๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพบริการ  จึงทําให้มีเวลา
พบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานน้อยลง นอกจากนีย้ังอาจเน่ืองมาจาก
บุคลากรในองค์การพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์เขต
ภาคใต้ต้องแยกย้ายกนัทําหน้าท่ีและออกพืน้ท่ี ทําให้
สมัพนัธภาพหรือการพบปะสงัสรรค์ขาดหายไป22  จึง
อาจส่งผลถึงความรักใคร่กลมเกลียวภายในองค์การ
ได้  จากการศึกษาของ Rosenstein.23  พบว่าหาก
พยาบาลวิชา ชีพมีการพบปะสร้างสรร ค์ห รือ มี
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจะทําให้มีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งมีผลทําให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพ 
ส่วนในด้านค่าตอบแทนท่ีได้รับยงัคงเดิม พยาบาล
วิชาชีพจึงมองว่าค่าตอบแทนท่ีได้ไม่สมดุ กับภาระ
งานท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งจากการศึกษาของ Mills และ 
Blaesing.

ล

ันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา

สัมพันธ์ระหว่างภาวะ

า ภาวะผู้ นํา
บบผู้ ให้บริการของห

ั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ศึกษา พบว่า วฒันธรรม
งค์การแบบสร้างส

24 พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนและการให้
รา งวัล ท่ี ยุ ติ ธ ร รม  เ หมาะสมกับ ระดับความ รู้ 
ความสามารถและผลปฏิบัติงาน  รวมทัง้การจัด
สวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้ผู้ปฏิบติังาน
มีความพึงพอใจในงาน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ  Misener  และคณะ25  ท่ีพบว่า  ผลตอบแทน
และสวัสดิการเป็นปัจจัยท่ีทําให้พยาบาลวิชาชีพมี
ความพงึพอใจในงาน ดงันัน้หวัหน้าหอผู้ ป่วยจึงควรให้
ความสําคญักบัสนบัสนนุให้บคุลากรในหน่วยงานได้มี
กิจกรรมการทํางานโดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่มหรือ
จัดให้มีการพบปะสงัสรรค์กันอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้
บุคลากรเกิดความสามัคคีและผูกไมตรีต่อกันส่วน
ผลตอบแทนท่ีพยาบาลวิชา ชีพควรไ ด้ รับอย่าง
เหมาะสม  มีการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนพยาบาล

วิชาชีพท่ีต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึน้เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจ  เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหอผู้ ป่วย 
 2. ความสัมพ
แบบ ผู้ ใ ห้บ ริการของหั วห น้ าหอ ผู้ ป่ วย กับ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตภาคใต้ 
 2.1 ความ
ผู้ นําแบบผู้ใ ห้บริการของหัวหน้าหอ ผู้ ป่วย 
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต
ภาคใต้ กับประสทิธิผลของหอผู้ป่วย 
 ผลการศึกษา พบว่
แ วัหน้าหอผู้ ป่วย มีความสมัพนัธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลของหอ
ผู้ ป่วย ( r=.497) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานข้อท่ี 1  แสดงว่า การท่ี
หวัหน้าหอผู้ ป่วยมีภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย  ซึง่ภาวะผู้ นําแบบผู้ให้บริการ
เป็นผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในยคุปัจจุบนั26  ท่ี
จะนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายสงูสดุ   ซึ่ง  Irving27 
ศึกษาพบว่า  ภาวะผู้ นําแบบผู้ ใ ห้บริการมีความ 
สมัพนัธ์กบัประสทิธิผลของทีมงาน  
 2.2 ค ว า ม สั ม พ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์โรงพยาบาล
ศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคใต้ กับ
ประสทิธิผลของหอผู้ป่วย 
 ผลการ
อ รรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัประสิทธิผลของหอผู้ ป่วย ( r=.631) 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2552 13 



วารสารกองการพยาบาล 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เป็นไปตาม
สมมติุฐาน  ข้อท่ี  2  แสดงว่า วฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรร ค์ส่ งผลต่อประสิท ธิผลของหอผู้ ป่ วย  
เน่ืองจากวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์เป็นแนว
ประพฤติหรือบรรทดัฐาน เป็นแนวประพฤติปฏิบติัของ
สมาชิกในองค์การ28  ทําให้สมาชิกรู้ว่าสิ่งใดควรกระทํา
หรือไม่  ซึ่งเป็นค่านิยมหนึ่งของบุคลากรในองค์การ 
เพราะค่านิยมจะช่วยสร้างมาตรฐานความสําเร็จ
ภายในองค์การโดยการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 
องค์การท่ีมีวัฒนธรรมองค์การท่ีแข็งแกร่งจะทําให้
องค์การนัน้สามารถทํางานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสบผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ29  ดงันัน้หาก
ในหอผู้ ป่ วยมีลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งเน้นความสําเร็จ 
การมุง่เน้นสจัการแห่งตน การมุ่งเน้นบคุลากรและการ
สนบัสนนุ การมุ่งเน้นไมตรีสมัพนัธ์6  จะทําให้องค์การ
ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อ
ประสทิธิผลขององค์การ  มีการศกึษาพบว่าวฒันธรรม
องค์การแบบสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวก
ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วย8  และมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการปฏิบติังานควบคมุการติดเชือ้30  ดงันัน้ในการ
สร้างทัศนคติท่ี ดีให้พยาบาลควรเน้นวัฒนธรรม
องค์การท่ีสนับสนุนการทํางานเป็นทีมและการสร้าง
ขวญัและกําลงัใจในระดบัสงู 
 

ข้อเสนอแนะ 
รเพิ่มประสิท ธิผลของหอผู้ ป่ วย

โรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขต

ิห

ําแหน่ง
ูบริหาร

ผู้ ป่วย

ภาคใต้   ผู้บร ารควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีจะเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผู้ปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องให้บรรลุเป้าหมาย  เพราะความพึงพอใจในงาน 
จะก่อให้เกิดการคงอยู่ในงานและยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ โดยหาวิธีทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
เช่น การให้รางวลักบัผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบงานท่ีมากขึน้ 
เพ่ือสง่ผลตอ่ระดบัความพงึพอใจให้สงูขึน้ได้ 
 2. การให้ความสําคัญกับการวางแผน
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลท่ีจะก้าวสู่ต
ผ้  และผู้ บริหารท่ีเป็นหัวหน้าหอผู้ ป่วยอยู่ใน
ปัจจุบัน  ให้มีภาวะผู้ นําแบบผู้ ให้บริการให้อยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
พฒันาภาวะผู้ นํา เพ่ือเตรียมพร้อมให้กบับคุลากรท่ีจะ
ก้าวขึน้สู่ตําแหน่งผู้บริหาร  เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันา
คณุภาพการบริหารในหอผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
นอกนัน้ควรให้ความสําคญักบัการดแูลด้านจิตใจและ
การมีส่วนร่วมในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ
เพ่ือให้เกิดความสามคัคีในหอผู้ ป่วยให้มากขึน้ 
 3. การนําวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์
มาใช้ในหอผู้ ป่วยจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของหอ
ให้สงูขึน้และมีคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยสนบัสนนุ
ให้บคุลากรในหน่วยงานได้มีกิจกรรมการทํางานท่ีเน้น
การทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือให้บุคลากรเกิดความสามคัคี
และผกูไมตรีต่อกนั เน่ืองจากวฒันธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์ด้านไมตรีสมัพนัธ์จะมุ่งเน้นพฤติกรรมการ
แสดงออกในการมีสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างบุคคล มี
ความเห็นอกเห็นใจกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนัน้
หากบคุลากรในองค์การมีวฒันธรรมองค์การในด้านนี ้

 1. กา
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เพิ่มขึน้จะทําให้เกิดความสามัคคีในองค์การ ทําให้
องค์การมีความเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับ

ลศนูย์เขต
าคใต้ท ับ

ามสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัปาน

อิ

th

th

 

ประสทิธิผลของหอผู้ ป่วยระหว่างโรงพยาบา
ภ ี่ได้ร การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และ 
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคใต้ท่ีไม่ได้รับการรับรอง
คณุภาพโรงพยาบาล 

 2. จากการศึกษาวิจัย พบว่า ตวัแปรท่ี

นํามาศึกษาครัง้นีมี้คว

กลาง ดังนัน้จึงควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมี ทธิพลต่อ

ประสิทธิผลองค์การในด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 

หรือกลยทุธ์ท่ีใช้ในองค์การตามแนวคิดของ Gibson2  

เพิ่มเติม  เพ่ือจะได้นํามาพฒันาปรับปรุงให้หอผู้ ป่วยมี

ประสทิธิผลสงูสดุตอ่ไป 
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ผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  ต่อความรู้  ทศันคต ิ และพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่   ในแม่หลังคลอด 
 
อิสราวดี  สนิเจริญ       *  พย.บ 
นสุสรา  วิญญาณ      **  พย.บ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยักึ่งทดลอง (quasi experimental research) นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...  
จากอกแม่”   ต่อความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่   และเปรียบเทียบความรู้    ทศันคติ  และพฤติกรรม
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่   ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม  กลุม่ตวัอย่างได้แก่  แม่หลงัคลอดทกุคนท่ีมารับบริการพกัฟืน้หลงัคลอด 
ในหอผู้ ป่วยพิเศษสตูิ-นรีเวชกรรม   อาคารพทุธโสธรชัน้  6  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552  -  
วนัท่ี 15  กรกฎาคม  2552  จํานวน  80  ราย   โปรแกรม “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม่” แบ่งการดําเนินการเป็น 4 ระยะ  ระยะท่ี 1 เม่ือ
แรกรับย้าย 12 ชัว่โมงในแม่หลงัคลอดปกติ  และ 24 ชัว่โมง  ในแม่หลงัผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง  โดยสร้างสมัพนัธภาพกบัแม่
และครอบครัว  ให้คําแนะนําท่าในการให้นมท่ีถกูต้อง การให้ลกูดดูนมแม่อย่างถกูวิธีเป็นรายบคุคล  ระยะท่ี 2 ภายหลงัคลอด
ปกติ 12-24 ชัว่โมง  และหลงัผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง 24-48 ชัว่โมง ให้ความรู้ในเร่ืองกลไกการสร้างนํา้นม  ประโยชน์นมแม ่ 
ผลเสียของการให้อาหารอ่ืนเป็นรายบคุคลและรายกลุม่  ระยะท่ี 3 ภายหลงัคลอดปกติ 24-48 ชัว่โมง   และหลงัผ่าตดัคลอดทาง
หน้าท้อง 48-72 ชัว่โมง ค้นหาและแก้ไขปัญหาการให้นม  สอนและสาธิตการบีบเก็บนํา้นมแม่   แนะนําสถานท่ีช่วยเหลือเม่ือ
กลบัไปอยู่บ้าน  โดยใช้กระบวนการกลุม่ พร้อมทัง้มอบคู่มือการเลีย้งลกูด้วยนมแม่สําหรับแม่และครอบครัว และแนะนําการใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเม่ือกลับไปอยู่บ้าน ระยะท่ี 4  ติดตามเย่ียมบ้านทางโทรศัพท์ในแม่หลังคลอด 7 และ 14 วัน 
เพ่ือให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้  ทกุขัน้ตอนเน้นการสนบัสนนุแม่และครอบครัวในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ พดูคยุให้
กําลงัใจ   เสริมสร้างความมัน่ใจในการเผชิญปัญหา  ช่วยเหลือบรรเทาความไม่สขุสบายด้านร่างกายและจิตใจแก่แม่หลงัคลอด  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม ่  ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม  โดยใช้สถิติ pair t-test 
 ผลการวิจยัพบวา่  โปรแกรม  “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่  ชว่ยให้แมห่ลงัคลอดมีความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่เพ่ิมขึน้อยู่ในระดบัสงูทัง้หมด  ซึง่เป็นไปตามหลกัทฤษฎีเก่ียวกับความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรม  (KAP)  และเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ทัง้ก่อนจําหน่ายกลบับ้านและหลงัคลอด  
14  วนั  พบวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  (P < .01) 
 

คาํสาํคัญ : โปรแกรม “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่  ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมแมห่ลงัคลอด 
 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ด้านการพยาบาล  หอผู้ ป่วยพิเศษสติู-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ด้านการพยาบาล  ศนูย์สายใยรัก  “นมแม่”  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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2บทนํา 
 การเลีย้งลกูด้วยนมแม่นัน้  เป็นการเรียนรู้ท่ี
ย่ิงใหญ่ในชีวิตของแม่ กระทรวงสาธารณสขุได้รณรงค์
การส่งเสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ โดยสนบัสนนุให้
โรงพยาบาลของรัฐเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว  มีการส่งเสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน  โดยมีเป้าหมายคือ  ให้แม่เลีย้งลกู
ด้วยนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 เดือน ให้ได้
ร้อยละ 30 และให้ต่อไปควบคู่กบัอาหารเสริมตามวยั
จนลูกอายุ 2 ปี1  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราเห็น
ความสําคัญของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  มีผู้ นําการ
สง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล (มิสนม
แม่)  ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัวระดบัทอง และโรงพยาบาลอนามยัแม่และ
เดก็ดีเด่นระดบัเขต เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 มีการ
จัดตัง้ศูนย์สายใยรัก “นมแม่” ขึน้ เม่ือ 5 สิงหาคม  
2551  เพ่ือเป็นศนูย์กลางการส่งเสริมการเลีย้งลกูด้วย
นมแมใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ปัจจัย
สําคญัท่ีทําให้การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ระยะหลงัคลอด
เม่ือกลบัไปอยู่บ้านไม่ประสบผลสําเร็จ  เกิดเน่ืองจาก
แม่ขาดความรู้  ขาดทศันคติเชิงบวก ขาดความมัน่ใจ 
ขาดความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าว่า  “นมแม่ดีท่ีสุด”  
เม่ือเกิดปัญหาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขท่ี
ถูกต้องและถูกวิ ธี    นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงสู่
บทบาทการเป็นแม่ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ระดบั
การศึกษา อายุ  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
สถานภาพการสมรส  ลกัษณะของครอบครัว  ประสบการณ์

การดแูลลกู เป็นต้น   ดงันัน้ ถ้าโรงพยาบาลมีนโยบาย
สนบัสนนุการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ท่ีชดัเจน บคุลากรทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าแพทย์หรือพยาบาลจะต้องมี
ความรู้ท่ีจะให้คําแนะนําได้อย่างถกูต้อง  การจะให้นม
ผสมกับทารกจะต้องมีเหตุผลทางการแพทย์บ่งชีว้่า
จําเป็นจริง ๆ เท่านัน้   ถ้าแก้ปัญหาได้ตัง้แต่แรก คือ 
หากแม่ได้รับความช่วยเหลือและแนะนําท่ีถูกต้อง
ตัง้แต่แรกคลอดแล้ว การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ก็ไม่ใช่
เร่ืองยากท่ีจะทํากนัได้สําเร็จ3 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้ วิจัยจึง
ได้จัดทําโปรแกรมส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ขึน้ 
โดยใช้ช่ือว่า โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  เพ่ือ
เป็นแนวทางให้บุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ ป่วย
หลังคลอดได้ใช้ในการให้ความรู้ คําแนะนํา สอน  
สาธิต  และฝึกปฏิบัติการเลีย้งลูกด้วยนมแม่แก่แม ่    
หลังคลอด ตัง้แต่แรกรับย้ายหลังคลอดมาท่ีหอผู้ ป่วย
หลังคลอด  จนกระทั่งจําหน่ายกลับบ้าน  และมีการ
ติดตามเย่ียมทางโทรศพัท์หลงัคลอด 7  และ  14  วนั  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้เร่ืองการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่อย่างถกูต้องแก่แม่หลงัคลอด  เม่ือแม่ได้รับความรู้
อย่างถกูต้องแม่จะเกิดความมัน่ใจในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่   ส่งผลต่อทศันคติในเชิงบวกซึ่งจะทําให้แม่มี
พฤติกรรมในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะผู้วิจยัเช่ือว่า  โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่” 
ท่ีแม่หลังคลอดจะได้รับจะช่วยให้แม่หลังคลอดมี
ความมั่นใจในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่และสามารถ
เลีย้งลกูด้วยนมแมไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...
จากอกแม่”  ท่ีมีต่อความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรม
การเลีย้งลกูด้วยนมแม ่  ในแมห่ลงัคลอด 

 การวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้นําทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของโรเจอร์ส4  และ
ทฤษฎีของโอเรม5  ในเร่ืองของการพยาบาลระบบสนบัสนนุ
และให้ความรู้  (educative supportive nursing) มา
เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จาก
อกแม”่  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงันี ้

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความรู้   ทัศนคติ  
และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่  ในแม่หลงัคลอด  
ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่ 
 

 

ทฤษฎีความรู้ 
ทศันคติและ 
พฤติกรรมของ 
โรเจอร์ส 

ทฤษฎีการ
พยาบาลระบบ
สนบัสนนุและให้
ความรู้ของโอเรม 

ผลลัพธ์ 
- ความรู้ 
- ทศันคติ 
- พฤติกรรมการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม ่

 โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”
 ระยะที่ 1 
 -  สร้างสมัพนัธภาพ 

-  ให้ความรู้และคําแนะนํารายบคุคล   เก่ียวกบัท่าในการให้นม
ท่ีถกูต้องและการให้ลกูดดูนมแม่อย่างถกูวิธี 

 
 

ระยะที่ 2 
 

-  การให้ความรู้และคําแนะนําเป็นรายบคุคลและรายกลุม่
เก่ียวกบักลไกการสร้างนํา้นมประโยชน์นมแม่ และผลเสียของ
การให้อาหารอ่ืน 

 
 
 ระยะที่ 3 

-  ค้นหาและแก้ไขปัญหาการให้นม    
-  กระบวนการกลุ่มสอนและสาธิตการบีบเก็บนํา้นมแม่  แนะนํา
สถานท่ีช่วยเหลือเม่ือกลบับ้าน  และมอบคูมื่อการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ 

 
 
 ระยะที่ 4 
 -  ติดตามเย่ียมทางโทรศพัท์  7และ14วนั หลงัคลอด 
 

แผนภูม ิ 1  กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi 
experimental research) แบบกลุ่มเดียววดัผลก่อน
และหลงัการทดลอง (one group  pretest – posttest  
design ) เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...

จากอกแม่”  ต่อความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่  ในแม่หลงัคลอด  และเปรียบเทียบ
ความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่  ในแม่หลงัคลอด  ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม  
“อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรของการศึกษานี  ้ได้แก่ แม่หลัง
คลอดท่ีมาคลอดลูกท่ีโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา   
และพกัฟืน้หลงัคลอดท่ีหอผู้ ป่วยพิเศษสติู-นรีเวชกรรม  
อาคารพุทธโสธรชัน้ 6  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม  2552  ถึงวนัท่ี 15  
กรกฎาคม  2552  จํานวน  80  ราย  เป็นแม่คลอด
ปกติ  53 ราย  แม่ผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง  27 ราย    
เกณฑ์การคัดออกคือ  แม่หลังคลอดท่ีลูกอยู่ในหอ
ผู้ ป่วยทารกแรกเกิดป่วย 
 

ขัน้ตอนดาํเนินการวิจัย 
 1. การวิ จั ย นี ผ้่ านการพิ จา รณาจาก
คณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ทัง้นีผู้้ วิจัยพบแม่หลังคลอดเพ่ือขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจยั  อธิบายให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์และวิธีการวิจัย  โดยแม่หลังคลอด
สมคัรใจเข้าร่วมในการวิจยัโดยไม่มีข้อบงัคบัใด ๆ และ
สามารถยุติการเข้าร่วมในการทําวิจัยในช่วงใดก็ได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลกับผู้ วิจัย และไม่มีผลต่อการ
รักษาท่ีได้รับ 
 2. ประชุมชีแ้จงวัตถุประสงค์  แผนการ
พยาบาลโปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมลู แก่เจ้าหน้าท่ีหอผู้ ป่วยพิเศษสติู-นรีเวช
กรรม  อาคารพุทธโสธรชัน้ 6  โรงพยาบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 
 3. เร่ิมใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่” 
โดยเจ้าหน้าท่ีหอผู้ ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชกรรม  ให้

ความรู้ คําแนะนํา สอน สาธิตและฝึกปฏิบติัการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่  ตามแผนการพยาบาลโปรแกรม “อิ่ม
อุน่รัก...จากอกแม”่ ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้ วิจัยเข้าพบแม่หลังคลอดในวัน
แรกของการพกัฟืน้หลงัคลอดท่ีหอผู้ ป่วยพิเศษสติู-นรี
เวชกรรม จากนัน้ผู้ วิจัยสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
สว่นบคุคลของแม่หลงัคลอดและให้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม ่
 3.2 โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ระยะท่ี 1 เม่ือแรกรับย้าย 12 ชั่วโมงในแม่หลงัคลอด
ปกติ   และแรกรับย้าย  48  ชั่วโมง  ในแม่หลงัผ่าตดั
คลอดทางหน้าท้อง  โดยเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพกบัแม่
และครอบครัว  ให้คําแนะนําท่าในการให้นมท่ีถกูต้อง   
และการให้ลกูดดูนมแมอ่ยา่งถกูวิธีเป็นรายบคุคล 
 3.3 โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ระยะท่ี 2 เม่ือแมห่ลงัคลอดปกติ ภายใน 12-24 ชัว่โมง  
แม่หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  24-48 ชั่วโมง 
ดําเนินการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มในการให้
ความรู้และคําแนะนําการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ในเร่ือง
กลไกการสร้างนํา้นม  ประโยชน์นมแม่  ผลเสียของ
การให้อาหารอ่ืน 
 3.4 โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ระยะท่ี 3 เม่ือแมห่ลงัคลอดปกติ ภายใน 24-48 ชัว่โมง   
แม่หลงัผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 48-72 ชั่วโมง โดย
ค้นหาและแก้ไขปัญหาการให้นม  สอนและสาธิตการ
บีบเก็บนํา้นมแม่    แนะนําสถานท่ีช่วยเหลือเม่ือ
กลับไปอยู่บ้าน   โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทัง้
มอบคู่ มือการเลีย้งลูกด้วยนมแม่สําหรับแม่และ
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ครอบครัว และแนะนําการใช้  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั  เม่ือกลบัไปอยูบ้่าน 
 3.5 ก่อนจําหน่ายกลับบ้าน  แม่หลัง
คลอดจะได้รับการประเมินความรู้  ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ด้วยแบบสอบถาม
ชดุเดิม 
 3.6 โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ระยะท่ี 4  ติดตามเย่ียมบ้านทางโทรศัพท์ในแม่หลัง
คลอด 7 และ 14 วนั เพ่ือให้คําแนะนํา  แก้ไขปัญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ 
 3.7 หลงัคลอด 14 วนั แมห่ลงัคลอดจะ
ได้รับการประเมินความรู้  ทศันคติ และพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ โดยแบบสอบถามชดุเดิมท่ีได้รับ
กลบับ้านส่งกลบัมาทางไปรษณีย์   ในรายท่ีแม่ไม่ส่ง
แบบสอบถามกลบัผู้วิจยัจะติดตามทางโทรศพัท์ 
 ทุกขั น้ตอน  เ น้นการสนับสนุนแม่ และ
ครอบครัวในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ พดูคยุให้กําลงัใจ   
เสริมสร้างความมัน่ใจในการเผชิญปัญหา  ช่วยเหลือ
บรรเทาความไม่สขุสบายด้านร่างกาย   และจิตใจแก่
แมห่ลงัคลอด 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
 1. โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”   
ประกอบด้วยแผนการพยาบาล เร่ืองการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ และคู่มือการเลีย้งลกูด้วยนมแม่สําหรับแม่และ
ครอบครัว ท่ีผู้วิจยัจดัทําขึน้โดยประยกุต์เนือ้หารวมถึง
รูปแบบจากแผนการสอนสขุศึกษาโรงเรียนพ่อแม่ของ
กรมอนามยั    หนงัสือการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ความรู้...

สู่ปฏิบติั  ของ สาหรี  จิตตินนัทน์,  วีระพงษ์  ฉตัรา
นนท์และศิริภรณ์  สวัสดิวร7  และเอกสารจากการ
อบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันางานเลีย้งลกูด้วยนมแม ่  
ศนูย์ฝึกอบรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่  โรงพยาบาลศิริราช8  
นํามาเรียบเรียงให้เหมาะสม  สะดวกกบัการนํามาใช้ 
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  โดยผู้ทรงคณุวุฒิ  
จํานวน 3 คน  และนํามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ก่อนนําไปใช้ 
 2. แบบสอบถามความรู้  ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  แบง่เป็น 2 ตอน 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3 คน  และนําเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างจํานวน  30  คน  ตรวจสอบ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยคํานวณจากสูตรของ  
ครอนบาค  (cronbach’s  alpha  coefficient)  โดยมี
รายละเอียดของเคร่ืองมือแตล่ะตอนดงันี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคล  ได้แก่  อาย ุ 
อาชีพ   จํานวนการตัง้ครรภ์   จํานวนการมีลกู  ระดบั
การศึกษา รายได้เฉล่ียของครอบครัว  ลักษณะของ
ครอบครัว  ระยะเวลาลาพักหลังคลอด   การได้รับ
ความรู้หรือคําแนะนําเก่ียวกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
มาก่อน  ความพร้อมในการมีลกู  ความต้องการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่   และระยะเวลาท่ีตัง้ใจจะเลีย้งลกูด้วย
นมแม ่

 ตอนที่ 2 แบบวดัความรู้  ทศันคติ และ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  แบ่งออกเป็น  3  
สว่น  ดงันี ้

6  ส่วนที่  1  แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบั
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่  มีจํานวน  20  ข้อ  มีลกัษณะ
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เป็นแบบเลือกตอบ  ใช่  ไม่ใช่  มีค่าความเช่ือมัน่
เทา่กบั  .81 

 การแปลผลระดบัความรู้ ใช้ค่าเฉล่ียท่ีมี
ค่าตัง้แต่  1.00 – 2.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ
เบสท์9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีคํานวณได้กับเกณฑ์  
ดงันี ้
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.00-1.33  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีความรู้อยูใ่นระดบัต่ํา  
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.34-1.67  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.67- 2.00  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีความรู้อยูใ่นระดบัสงู 
 ส่วนที่  2  แบบสอบถามทศันคติเก่ียวกบั
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่  มีจํานวน 10 ข้อ  มีข้อคําถาม
เชิงบวก  7  ข้อ  ข้อคําถามเชิงลบ 3 ข้อ  มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale)  5 ระดบั   
ดงันีคื้อ  เหน็ด้วยอยา่งย่ิง   เหน็ด้วยปานกลาง  ไม่เห็น
ด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  มีค่าความเช่ือมัน่
เทา่กบั  .82 
 การแปลผลระดบัทศันคติ ใช้ค่าเฉล่ียท่ี
มีค่าตัง้แต่  1.00 – 5.00  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ
เบสท์ 9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีคํานวณได้กบัเกณฑ์  
ดงันี ้
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.00-2.33  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีทศันคติอยูใ่นระดบัต่ํา 
 

 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  3.68- 5.00  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีทศันคติอยูใ่นระดบัสงู 
 ส่วนที่  3  แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่  มีจํานวน 10 ข้อ  มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 
3 ระดบั คือ  ปฎิบติัเป็นประจํา ปฎิบติัเป็นบางครัง้   
และไมเ่คยปฏิบติั  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .85 
 การแปลผลระดบัพฤติกรรมใช้ค่าเฉล่ีย
ท่ีมีค่าตัง้แต่  1.00 – 2.00  โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของเบสท์9  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีคํานวณได้กบัเกณฑ์  
ดงันี ้
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.00-1.33  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัต่ํา 
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.34-1.67  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  1.67- 2.00  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัสงู 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง   
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี และหาค่า
ร้อยละ   
 2. ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้  ทศันคติ  และ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  วิเคราะห์โดยใช้
สถิติคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในช่วง  2.34-3.67  หมายถึง  
แมห่ลงัคลอดมีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้  ทศันคติ  
และพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ก่อนและหลัง
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 การใช้โปรแกรม  โดยใช้สถิติ  pair t-test  และนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตอนที่  2  ผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่น
รัก...จากอกแม่”   ต่อความรู้  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่   ในแม่หลัง
คลอด 

 

ผลการวิจัย 
 2.1 ความรู้  ทัศนคต ิ และพฤตกิรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่  ในแม่หลังคลอดก่อน
และหลังการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”   
ผลการศึกษาพบว่า   ก่อนการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก
...จาก อกแม่”  แม่หลงัคลอดมีความรู้  และทศันคติ

เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับปานกลาง (

 การศึกษาผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...
จากอกแม่”   ต่อความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการ
เ ลี ย้งลูกด้วยนมแม่   ในแม่หลังคลอด  นํา เสนอ
ผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ตอน  ดงันี ้
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

x = 

1.65, S.D. = .34  และ 
 ผลการศึกษาพบว่า แม่หลงัคลอดส่วนใหญ่
มีอายอุยู่ระหว่าง 18-35 ปี ร้อยละ 90   ส่วนมากเป็น
แม่ครรภ์แรก ร้อยละ 57.5  และมีลูกคนแรก ร้อยละ  
60   ส่วนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
ร้อยละ 60  ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลกูจ้าง  ร้อยละ 60   
รายได้ของครอบครัวส่วนมากอยู่ระหว่าง  10,000- 
20,000 บาท ร้อยละ 36.25   ลกัษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวขยาย ร้อยละ 68.8  ระยะเวลาพกัลาคลอด 
90 วัน ร้อยละ 46.3  เคยได้รับความรู้เร่ืองนมแม่มา
ก่อน ร้อยละ 85 ความรู้เร่ืองนมแม่ส่วนใหญ่ได้รับมา
จากแพทย์/พยาบาล ร้อยละ 50  มีร้อยละ 1.3 ท่ีได้รับ
ความรู้เร่ืองนมแม่จากสามี  ส่วนใหญ่ร้อยละ  98.8  
ของแม่หลงัคลอดมีความพร้อมในการมีลูก  มีความ
ต้องการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ร้อยละ  100  และร้อยละ 
55  ตัง้ใจเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะ
เวลานาน  6  เดือน 

x  = 3.67, S.D. = .29 ตามลําดบั)  
สําหรับพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อยู่ในระดบัต่ํา  

( = 1.28,  S.D. = .51) x

 หลังการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จาก
อกแม่”  ก่อนจําหน่ายกลบับ้าน  พบว่า แม่หลงัคลอด
มีความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

อยู่ในระดบัสงู  ( = 1.94, S.D. = .11 ; x x  =  3.79,  

S.D. =  .24  และ  = 1.74, S.D. =  .27 ตามลําดบั) x

 หลงัการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จาก
อกแม่”  และจําหน่ายกลับบ้าน  14  วันหลังคลอด    
พบวา่  แมห่ลงัคลอดมีความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรม

การเลีย้งลกูด้วยนมแม่อยู่ในระดบัสงู  ( x = 1.94,  

S.D. = .06  ;   =  3.77, S.D. = .12 และ x x  = 1.81,  
S.D. = .19 ตามลําดบั)  รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี  1 

 
 
 

 



วารสารกองการพยาบาล 

ตารางที่  1 ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม ่  
ในแมห่ลงัคลอดก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่  (N = 80) 

 
ประเมนิก่อนการใช้

โปรแกรม 
ประเมนิก่อนกลับบ้าน ประเมนิหลังคลอด 14 วัน 

 

x  S.D. ความหมาย x  S.D. ความหมาย x  S.D. ความหมาย 
- ความรู้ 
- ทศันคติ 
- 

1.65 
3.67 
1.28 

0.34 
0.29 
0.51 

ปานกลาง 1.94 
3.79 
1.74 

0.11 
0.24 
0.27 

สงู 1.98 
3.77 
1.81 

0.06 
0.12 
0.19 

สงู 
ปานกลาง สงู สงู 

พฤติกรรม ต่ํา สงู สงู 

 
 2.2 ผลการ เป รี ยบ เที ยบความ
แตกต่างของความรู้  ทัศนคต ิและพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่  ในแม่หลังคลอดก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่” ผล
การศึกษาด้านความรู้เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม ่ 

ก่อนจําหน่ายกลับบ้าน   และ  14 วันหลังคลอด  
เปรียบเทียบกนัก่อนการใช้โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จาก
อกแม่”  พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ      
(p < .001)  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้เร่ืองการเลีย้งลกูด้วยนมแม่  ในแม่หลงัคลอดก่อนและหลงัการใช้

โปรแกรม  “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่ 
 

x  S.D. D  S.D.d t P ความรู้เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 1.65 0.34 0.29 0.35 0.74 <.001* 
ก่อนกลบับ้าน 1.94 0.11     
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 1.65 0.34 0.33 0.34 0.85 <.001* 
หลงัคลอด  14  วนั 1.98 0.06     

 * p < .01 
 
 ผลการศึกษาด้านทัศนคติการเลีย้งลูกด้วย
นมแม่  ก่อนจําหน่ายกลบับ้านและ 14  วนัหลงัคลอด  
เปรียบเทียบกบัก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...

จากอกแม่”  พบว่าแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p < .01)  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  3 
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ตารางที่  3 เปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติการเลีย้งลกูด้วยนมแม่   ในแม่หลงัคลอดก่อนและหลงัการใช้
โปรแกรม  “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่ 

 

x  S.D. D  S.D.d t P ทัศนคตกิารเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 3.67 0.29 0.12 0.28 0.39 <.001 * 
ก่อนกลบับ้าน 3.79 0.24     
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 3.67 0.29 0.10 0.28 0.32 .002 * 
หลงัคลอด  14  วนั 3.77 0.12     

 * p  <  .01 
 
 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ ก่อนจําหน่ายกลบับ้าน และ 14  วนัหลงัคลอด  
เปรียบเทียบกบัก่อนการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จาก

อกแม่”  พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  4 

 
ตารางที่  4 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ ในแม่หลงัคลอดก่อนและหลงัการ

ใช้โปรแกรม “อิ่มอุน่รัก...จากอกแม”่ 
 

x  S.D. D  S.D.d t P พฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 1.28 0.51 0.46 0.57 0.73 <.001 * 
ก่อนกลบับ้าน 1.74 0.27     
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 1.28 0.51 0.54 0.54 0.89 <.001 * 
หลงัคลอด  14  วนั 1.81 0.19     

 * p  <  .01 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการ
วิจยั ดงันี ้
 1. โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ถกูพฒันาขึน้เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบติัการพยาบาลใน
การดแูลแม่หลงัคลอดท่ีไม่ประสบความสําเร็จในการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ อันเน่ืองมาจากแม่ขาดความรู้ 
ขาดทัศนคติเชิงบวก ขาดความมั่นใจ  ขาดความ
เช่ือมั่นว่า  “นมแม่ดีท่ีสุด”  ผู้ วิจัยได้จัดทําแผนการ
พยาบาลเร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยใช้ช่ือว่า
โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  เน้นการให้ความรู้
และให้คําแนะนําแบบเฉพาะราย การสร้างเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างแม่หลังคลอดและผู้ ดูแลแม่
หลงัคลอดกับบุคลากรทางการพยาบาล   การให้      
คําชีแ้นะตามปัญหาของแม่เป็นรายบุคคล   การ
ช่วยเหลือบรรเทาความไม่สุขสบายทัง้ด้านร่างกาย
และจิตใจ    การช่วยให้แม่มีทกัษะในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ในระยะหลงัคลอด   ช่วยให้เกิดการยอมรับและ
มีความตัง้ใจเลีย้งลกูด้วยนมแม่ มีการนํากระบวนการ
กลุ่มมาใช้เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างแม่
หลังคลอดด้วยกัน  พร้อมทัง้แนะนําถึงแหล่งให้
คําปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่เม่ือกลบัไปอยู่บ้าน ให้การสนบัสนนุโดยการพดูคยุ
ให้กําลังใจ  เสริมสร้างความมั่นใจ  ความรู้สึกท่ีดี
เก่ียวกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่แก่แม่หลงัคลอด  ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวผู้ วิจัยไ ด้ประยุกต์ใ ช้ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวข้องกับความรู้ ทัศนคติ  และพฤติกรรมของ       
โรเจอร์ส4 ท่ีกลา่ววา่การส่ือสารก่อให้เกิดผล  3  ประการ  

ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั  กล่าวคือ  เม่ือผู้ รับสารได้รับ
ข่าวสาร  เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จะก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองนัน้ และการเกิด
ความรู้ความเข้าใจนี ้  มีผลทําให้เกิดทศันคติต่อเร่ือง
นัน้ และสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีกระทําต่อ
เร่ืองนัน้ ๆ ตามมา และได้ใช้ทฤษฎีของโอเรม5  ใน
เร่ืองการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ 
(educative supportive nursing) ซึง่เป็นระบบการ
พยาบาลท่ีพยาบาลจะเป็นผู้ ใ ห้การช่วยเหลือใน
รูปแบบของการสอน (teaching) การชีแ้นะ (guiding 
another)  การสนบัสนนุ (supporting another)  และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมให้บุคคลได้พฒันา
ความสามารถ ท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการการ
ดแูลตนเอง นอกจากนัน้การมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
พยาบาลและผู้ ป่วยก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วขึน้ ซึง่จะนําไปสูก่ารปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีก่อให้เกิดการดแูลตนเองได้ 
 2. ผลการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...
จากอกแม่”  ต่อความรู้  ทัศนคต ิ และพฤตกิรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่  ในแม่หลังคลอด  
 2.1 ความรู้  ทัศนคต ิ และพฤตกิรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่  ในแม่หลังคลอดก่อน
และหลังการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”  
ผลการศกึษาพบวา่ โปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่” 
ช่วยให้แม่หลังคลอด  มีความ รู้   ทัศนคติ   และ
พฤติกรรมการเ ลี ย้งลูกด้วยนมแม่ เพิ่มขึ น้อยู่ ใน
ระดับสูงทัง้หมด  ซึ่ง เ ป็นไปตามหลักของทฤษฎี
เก่ียวกับความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP) ท่ีจะ
ทําให้ผู้ รับสารนัน้ ๆ  เกิดการเปล่ียนแปลงจากความรู้ 
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ไปสู่การเปล่ียนทัศนคติ และสุดท้ายจะนําไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดการกระทําในพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์4  ซึ่งแม่ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม  “อิ่มอุ่นรัก...จาก
อกแม่”  จะมีความมั่นใจในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
มากขึน้ และสามารถเลีย้งลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้  สอดคล้องกบัสอุารีย์  อ้นตระการ10  
ท่ีกลา่ววา่ กระบวนการทางสขุศกึษาสามารถสร้างแรง
สนบัสนนุท่ีนําไปสูเ่ป้าหมายในการดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับดวงกมล 
จนัทร์นิมิตร11  ท่ีพบว่า  กลุ่มผู้ ป่วยท่ีมีการจดักิจกรรม
สุขศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพท่ี
เกิดขึน้ได้อย่างถูกต้อง  และสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมจิต  หนเุจริญกลุ12  ท่ีพบว่าพยาบาลนอกจาก
จะสอนแนะนําแล้วยังคอยกระตุ้ นและให้กําลังใจ
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการคงไว้ซึ่งความพยายามในการดูแล
ตนเอง  ทัง้นีแ้ม่หลังคลอดยังได้รับคู่มือการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่สําหรับแม่และครอบครัวท่ีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ เ ม่ือกลับไปอยู่ บ้านได้  ซึ่ง
สอดคล้องกบัโอเรม5  ท่ีกลา่วว่า  การมีแหลง่ข้อมลูคือ
การมีเอกสารกลบับ้าน  หลงัจากสอนให้ความรู้แก่
ผู้ ป่วยแล้วจะทําให้ผู้ ป่วยเกิดความคิดริเร่ิม  และปฏิบติั
กิจกรรมดแูลตนเองอย่างต่อเน่ือง และยงัสอดคล้องกบั
การศึกษาของวารินทร์  บินโฮเซ็น13  ถึงผลของการใช้
คูมื่อการเรียนด้วยตนเอง  ต่อความรู้ ทศันคติ และการ
ปฏิบติัตนของผู้ ป่วยลมชกั พบว่าผู้ ป่วยท่ีได้รับคู่มือ
การเรียนด้วยตนเองจะมีคะแนนความรู้เร่ืองโรค  และ
การปฏิบัติตนสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนตามปกติ 
และการศกึษาของสะอาด มุง่สนิ14  ท่ีศกึษาเปรียบเทียบ

ความรู้และการปฏิบติัตวัของมารดาหลงัคลอด  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้คู่มือ   กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้และการปฏิบติัตวัถกูต้องมากย่ิงขึน้ 
 2.2 ผลการ เป รี ยบ เที ยบความ
แตกต่างของความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่  ในแม่หลังคลอดก่อน
และหลังการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่”   
พบว่าความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการเลีย้งลกูด้วย
นมแมห่ลงัการใช้โปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก...จากอกแม่” ทัง้
ก่อนจําหน่ายกลับบ้าน  และเม่ือจําหน่ายกลับบ้าน
แล้ว  14  วันหลังคลอด มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัย สําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01   ซึ่ งอาจเ ป็นผล
เน่ืองมาจากพืน้ฐานของแม่หลงัคลอดท่ีศึกษามีความ
พร้อมในการมีลกูอยู่แล้ว  (ร้อยละ  98.8)   และมีความ
ต้องการเลีย้งลกูด้วยนมแม่สงูถึงร้อยละ 100  ทัง้นีแ้ม่
หลงัคลอดร้อยละ  55  ยงัมีความตัง้ใจท่ีจะเลีย้งลกูด้วย
นมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย  6 เดือน  
จึงอาจเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้แม่หลังคลอดมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เร่ืองการเลีย้งลกูด้วยนมแม ่  
และเม่ือแม่หลงัคลอดได้รับความรู้  คําแนะนํา  การ
ช่วยเหลือสนับสนุนกําลังใจจากพยาบาล    และ
พยาบาลได้สอนในสิ่งท่ีแม่หลังคลอดต้องการเรียนรู้  
ทําให้แม่หลงัคลอดเกิดความไว้วางใจและนบัถือในตวั
พยาบาล  ซึง่จะช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้มาก
ขึน้สอดคล้องกบัโอเรม5  ท่ีกล่าวว่า  การสอนตาม
ความต้องการของบคุคลจะช่วยพฒันาความรู้และการ
ปฏิบัติ  และเม่ือแม่หลังคลอดได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง
เร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  ทําให้แม่หลังคลอดมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่สูงขึ น้
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แม้กระทัง่เม่ือจําหน่ายกลบับ้านไปแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
กบัประภาเพ็ญ  สวุรรณ15  ท่ีกล่าวว่าทศันคติเป็นสิ่งท่ี
เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละคน 
มิใช่เป็นสิ่งท่ีติดตวัมาแต่กําเนิด  เป็นสภาพทางจิตใจท่ีมี
อิทธิพลต่อการคิดและการกระทําของบุคคลเป็น     
อนัมาก  และมีความถาวรพอสมควร และสอดคล้องกบั
ออลพอร์ท16   ซึง่ได้กลา่วไว้ว่า ประสบการณ์มีสว่นช่วยใน
การสร้างทศันคติ และเป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนอง  
คือ  เม่ือมีทัศนคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใดก็พร้อมท่ีจะ
ตอบสนองต่อสิ่งนัน้ตามลกัษณะของทศันคติท่ีเกิดขึน้ 
และเม่ือแมห่ลงัคลอดมีทศันคติท่ีดี  แม่หลงัคลอดจึงมี
พฤติกรรมการเลี ย้งลูกด้วยนมแม่ ท่ีถูกต้องด้วย  
สอดคล้องกบัการศกึษาของสรุพงษ์ โสธนะเสถียร17  ท่ี
พบว่า การเพิ่มพูนความรู้  สร้างทัศนคติท่ีดีและเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม  ซึ่ง
เ ป็นไปตามทฤษฎีเ ก่ียวกับความรู้  ทัศนคติและ
พฤติกรรม  (KAP)  ของโรเจอร์ส4 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ด้านนโยบายและการปฏบัิต ิ
 1. ทีมสขุภาพผู้ รับผิดชอบงานการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ ควรทํางานเชิงรุกไปสู่หน่วยงานราชการ  
สถานประกอบการและชุมชน  ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้

กลุ่มอาสาสมคัรนมแม่ จดักิจกรรมส่งเสริมการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม ่   
 2. ทีมงานควรได้ รับการอบรมและฝึก
ปฏิบติัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เป็นประจําทกุปี  เพ่ือให้
มีความรู้ท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั      
 3. ผู้ ดําเนินงานในโครงการโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว  และมิสนมแม่ในหน่วยงาน
สาธารณสขุทกุแห่ง   สามารถนําโปรแกรม “อิ่มอุ่นรัก
...จากอกแม”่  ไปปรับปรุงให้เหมาะสมสําหรับนําไปใช้
ในหน่วยงานของตน 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้นานขึน้  เพ่ือติดตามการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
อยา่งน้อย  6  เดือน 
 2. ควรเก็บข้อมลูประสบการณ์ในการเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่ในแม่หลงัคลอดท่ีเคยมีลกูมาแล้วด้วย  
ว่ามีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วย
นมแม่แตกต่างจากแม่ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
เลีย้งลกูด้วยนมแมอ่ยา่งไร 
 3. ควรศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้  
ทัศนคติ  และพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ มากน้อยเพียงใด 
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ปัจจัยส่วนบุคคล  ความเครียด  และพฤตกิรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 
ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลในสังกัดสาํนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
 

สมบัต ิ ริยาพันธ์ * พย.ม.  (การพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต) 
นิยดา ภู่อนุสาสน์ ** กศ.ม.  (จิตวิทยาพฒันาการ) 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ความเครียดและ
พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลในสงักดัสํานกัการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  รวมทัง้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์และความสามารถในการร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพ  กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสงักัดสํานกัการแพทย์  กรุงเทพมหานคร จํานวน 381 คน  สุ่มแบบ
แบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling)  เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
ความเครียด  และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าจํานวน  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าไคสแควร์  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบเพ่ิมตวัแปรเป็นขัน้ตอน   

x ผลการศกึษาพบว่า  ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพกลุม่ตวัอย่าง โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (  = 3.74, S.D. = 
.84)   พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่าง  โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบั  

ปานกลาง  โดยด้านการพฒันาการรู้จกัตนเองมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ ( x  = 2.84, S.D. = .68)  และด้านการพฒันาและดํารงรักษา

ระบบสนบัสนนุทางสงัคมมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุ ( x  = 2.54, S.D. = .69)  ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ หนีส้นิ แผนกงานท่ีปฏิบตัิ  ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  โรคประจําตวั
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ ยกเว้น ตําแหน่งในการปฏิบัติงานมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .01)  ความเครียด มีความสมัพนัธ์ 
ทางลบกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = -.485)  ความเครียด หนีส้ิน และ
ตําแหน่งในการปฏิบตัิงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ ได้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (P < .001) โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ได้ ร้อยละ 26.0 เขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการดแูลตนเอง
ด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้   Z   =  -0.479 (ความเครียด) - 0.108  (หนีส้ิน) + 0.108 
(ตําแหนง่ในการปฏิบตัิงาน) 
 

คาํสาํคัญ  :  ปัจจยัสว่นบคุคล  ความเครียด  พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิต  พยาบาลวิชาชีพ 
*  อาจารย์ระดบั 7 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ 
**  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ระดบั 8 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ 
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บทนํา 
 วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาท
สําคญัต่อการให้การดแูลช่วยเหลือผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้าน
สุขภาพอนามัย  อันเป็นการทําหน้าท่ีเพ่ือตอบสนอง
ความเจ็บป่วยของบุคคล  ลักษณะงานดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบอยู่กับความเจ็บป่วย  ความทุกข์ทรมานและ
ความตาย ฯลฯ   ต้องพบปะบคุคลท่ีมีความทกุข์มาขอรับ
บริการ  บางครัง้ต้องทํางานแข่งกับเวลา  มีการอยู่เวร
ปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง  ต้องรับผิดชอบสงูต่อชีวิต
มนุษย์  มีโอกาสติดโรคจากผู้ ป่วยได้ง่าย ผลตอบแทน
น้อย โดยเฉพาะบคุลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐ  สภาพดังกล่าวล้วนเป็นสาเหตุทําให้ เกิด
ความเครียด  แก่พยาบาลเพิ่มมากขึน้ 
 โรงพยาบาลในสงักัดสํานักการแพทย์ เป็น
หน่วยงานในสงักัดกรุงเทพมหานคร  มีภารกิจหน้าท่ี
ในการให้บริการด้านสาธารณสขุแก่ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ  เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการ   และสภาพปัญหาเก่ียวกับสุขภาพของ
ประชาชน1    โดยเน้นถึงความสําคัญในด้านการ
จัดบริการสาธารณสุข  การวางระบบทิศทางใหม ่   
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2  จากการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดงักลา่ว  ทําให้แต่ละโรงพยาบาล
ต้องมีการปรับปรุงกลยทุธ์ทกุด้าน  ทัง้ด้านบริการ และ
การตลาด  เพ่ือให้หน่วยงานเป็นท่ีไว้วางใจ  เป็น
โรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
อ่ืน3  ทําให้ภาระงานของโรงพยาบาลมากขึน้ ในขณะ
ท่ีบคุลากรมีจํานวนเท่าเดิม  พยาบาลคือบคุลากรสว่น

ใหญ่ท่ี รับผิดชอบในภาระงานเหล่านี  ้  ส่งผลให้
พยาบาลต้องรับภาระงานมาก และหลายด้าน 
 ภาระงานท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
ระบบเพ่ือการปฏิรูประบบสขุภาพ  และการท่ีพยาบาล
ต้องพฒันาตนเองในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  จึงทําให้
พยาบาลมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดความเครียด4  และ
ความเครียดท่ีเกิดขึน้  จะส่งผลกระทบท่ีทําให้เกิดผล
เสียท่ีตามมาทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ  เพ่ือนร่วมงาน 
องค์กร ตลอดทัง้คณุภาพในการทํางาน จากการศกึษา
ของ Worthington5   ในเร่ืองความเครียด และความ
สนใจต่องานด้านการพยาบาล พบว่า การรับผิดชอบ
งานท่ีเพิ่มมากขึน้ ทําให้พยาบาลเกิดความเครียดได้ 
และเม่ือพยาบาลเกิดความเครียดจะทําให้เกิดความ
ผิดปกติในระบบหวัใจ และหลอดเลือด6  ขาดสมาธิ 
บกพร่องในการรับรู้  เกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป7 
เกิดปัญหาในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน8,9 
 องค์การอนามัยโลก  ได้ให้ความหมายของ
สุขภาพจิตว่า หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ
ของบคุคลท่ีสามารถแก้ปัญหา  สามารถปรับตวัและปรับ
จิตใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสงัคมท่ี
เป็นจริงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ  ซึ่งการท่ี
บคุคลจะมีสขุภาพจิตท่ีดี บุคคลจําเป็นต้องมีพฤติกรรม
การดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตท่ีดี  ซึ่งจินตนา ยนิูพนัธุ์10  
ได้กล่าวว่า การพิจารณาการดแูลตนเองด้านสขุภาพนัน้ 
อาจจําแนกโดยยึดลักษณะของผู้ มีสุขภาพจิตดีเป็น
สําคญัอนัได้แก่  ต้องเป็นบคุคลท่ีรู้จกัตนเอง ตระหนกัใน
คณุค่าของตนเอง มีความสามารถติดต่อส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
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เตรียมการเผชิญปัญหา พัฒนาระบบสนับสนุนทาง
สงัคม มีการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา และดแูลตนเอง
ด้านสขุภาพโดยทัว่ไป 
 ปัจจัย ท่ีน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสุขภาพจิต  ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล   ซึ่ง Orem11 กล่าวไว้ว่า ปัจจัย
ดงักล่าวซึ่งเป็นภูมิหลงัของบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดแูลตนเองของแตล่ะบคุคล 
 จากความสําคัญดังกล่าว จึงทําให้ผู้ วิจัยมี
ความสนใจว่า พยาบาลวิชาชีพมีความเครียด และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตอย่างไร  
รวมทั ง้ศึกษาว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล   ปัจจัย ด้าน
ความเครียด มีความสัมพันธ์ และร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพอย่างไร  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานีจ้ะเป็น
ข้อมูลพืน้ฐานและจําเป็นสําหรับผู้ บริหาร ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ    
มีการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตท่ีดีขึน้ ซึง่เป็นแนวทาง
สําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้พยาบาลวิชาชีพมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เ พ่ื อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับ
ความเครียด  และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสงักดั
สํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
          2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สว่นบคุคล ซึง่ได้แก่  อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบั

กา รศึกษา  ราย ไ ด้  หนี ส้ิ น  แผนกงาน ท่ีป ฏิบั ติ  
ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  ตําแหน่งใน
การปฏิบัติงาน  โรคประจําตัว และความเครียด กับ
พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพ   โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 
  3.  ศึกษาปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์  
พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพ   โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
        1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ  สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา รายได้ หนีส้ิน แผนกงานท่ี
ปฏิบัติ   ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  
ตํ าแหน่งในการปฏิบั ติ งาน   โรคประจําตัวและ
ความเครียด   มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล
ในสงักดัสํานกัการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
             2. ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อาย ุ สถานภาพ
การสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ หนีส้ิน แผนกงานท่ี
ปฏิบัติ ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  
ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน   โรคประจําตัวและ
ความเครียด  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์   กรุงเทพ-      
มหานคร 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  

 
 
 
 
       
 
 
    
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครั ง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research)  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 
ความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลในสังกัด
สํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ศกึษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์  และความสามารถในการร่วมกนัพยากรณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพ  ดําเนินการระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 - 
30   ตลุาคม   2552  ระยะเวลา   11   เดือน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน
สงักดัสํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 2,566 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง  คือ  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ในสงักัดสํานักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 
346 คน  กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากสตูรของ 
Yamane12  และเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมลูมีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10  ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมลูทัง้หมดเท่ากบั 381 คน ทําการสุม่ตวัอย่าง
แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified 
random sampling)  ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในสงักดัสํานกัการแพทย์  ทําการ
สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนอีกครัง้  จากกลุ่ม
ตวัอย่างในแต่ละโรงพยาบาลจําแนกตามแผนกต่าง ๆ 
หลงัจากนัน้สุม่อย่างง่าย (simple random sampling)  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ 
- สถานภาพการสมรส  
- ระดบัการศกึษา  
- รายได้  
- หนีส้นิ 
- แผนกงานท่ีปฏิบติั  
- ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  
 - ตําแหน่งในการปฏิบติังาน  
- โรคประจําตวั 

ความเครียด 

พฤตกิรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 
 - การพฒันาการรู้จกัตนเอง  
- การติดตอ่ส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ 
- การใช้เวลาอย่างมีประสทิธิภาพ 
- การเผชิญปัญหา 
- การพฒันาและดํารงระบบสนบัสนนุทาง
สงัคม 
- การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา 
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โดยวิธีการจับสลากกลุ่มตัวอย่างตามแผนกต่าง ๆ  
ของแตล่ะโรงพยาบาล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม
เร่ืองความเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  ประกอบด้วย 3 สว่น 
คือ 

 สว่นท่ี 1  แบบสอบถามข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล 
ได้แก่ อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา 
รายได้  หนีส้ิน  แผนกงานท่ีปฏิบัติ  ระยะเวลาการ
ทํางานในวิชาชีพพยาบาล  ตําแหน่งในการปฏิบติังาน 
โรคประจําตัว   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ 
 สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความเครียด  ซึ่งผู้ วิจัย
ดดัแปลงและพฒันามาจากแบบวดัระดบัความเครียด 
SOS (symptom of stress inventory) ของ ฐานา 
ธรรมคณุ13  ซึ่งได้ดดัแปลงมาจากแบบวดั SOS ของ 
Mueke  ประกอบด้วยคําถาม 65 ข้อ  เป็นมาตราสว่น
ในการประเมินค่า 5 ระดบั ได้แก่ ไม่มีเลย นาน ๆ ครัง้ 
บอ่ย บอ่ยมาก และบอ่ยมากท่ีสดุ  
 สว่นท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดแูลตนเอง
ด้านสุขภาพจิต  ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามของจินตนา          
ยนิูพนัธ์10   ประกอบด้วยคําถาม 60 ข้อ  เป็นมาตรา
สว่นประมาณค่า (rating scale) 4 ระดบั ได้แก่ เกือบ
หรือไม่เคยทําเลย ทําบางครัง้ ทําบ่อยครัง้ และทํา
ประจํา 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามความเครียด ผู้ วิจัยนําไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ทา่น  ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

และ นํ า แบบสอบถามมาป รับป รุ ง แ ก้ ไ ข ต าม
ข้อเสนอแนะ   แบบสอบถามความเค รียดและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ 
จิต  นําไปทดสอบหาความเช่ือมัน่(reliability)  ของ
แบบสอบถามกบัพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสงักดั
สํานกัการแพทย์  กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจยั จํานวน 30 คน  หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ได้
คา่ความเช่ือมัน่ .90 และ .94 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เม่ือได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการ พิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
ของกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยจัดทําหนังสือขออนุญาต
จากผู้ อํานวยการโรงพยาบาลในสงักดัสํานกัการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครทัง้ 9 แห่ง เพ่ือชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของ
การทําวิจยั และขอความร่วมมือ  แจกแบบสอบถาม
ให้พยาบาลวิชาชีพตามแผนกต่าง ๆ ให้ครอบคลมุทกุ
แผนกตอบและเก็บคืนหลงัจากตอบคําถามเสร็จ ได้รับ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 354 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 
92.91 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
         ผู้ วิจัยประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติดงันี ้
 1.  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล นํามาแจกแจง
ความถ่ี และคํานวณหาคา่ร้อยละ  
 2.  ข้อมลูความเครียด และพฤติกรรมการดแูล
ตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์
ด้วย คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บคุคล  และพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิต 
วิเคราะห์ด้วย คา่ไคสแควร์  
 4.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด 
และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิต 
วิเคราะห์ด้วย คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
  5. ศึกษาปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล
วิชาชีพ  ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน  (stepwise multiple regression analysis) 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล    

 

 พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่าง  ส่วนมากมีอาย ุ
30 ปี หรือต่ํากว่า  รองลงมาคืออายุ 31 – 40 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 35.0  และ 26.3  ตามลําดบั  สถานภาพ
การสมรสโสดมากท่ีสุดร้อยละ 55.4  รองลงมาคือ 
สมรส ร้อยละ 42.1  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 88.7  มีเพียงร้อยละ 11.3  ท่ีจบ
ปริญญาโทหรือสูงกว่า  ส่วนมากมีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ  51.4  ด้านหนีส้ิน
ส่วนมากไม่มีหนีส้ิน  รองลงมามีหนีส้ิน 100,001 – 
500,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.4  และ 23.7  

ตามลําดบั  กลุ่มตวัอย่างส่วนมากปฏิบติังานท่ีแผนก
ศัลยกรรมและอายุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ 
15 .3   ตามลําดับ   พยาบาลวิชาชีพส่วนมากมี
ระยะเวลาในการทํางาน 20 ปีขึน้ไป  ร้อยละ 30.5 
รองลงมาคือ 5 ปีหรือต่ํากว่า  ร้อยละ 26.6  มีเพียง
ร้อยละ 13.0  เท่านัน้  ท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน     
16 – 20 ปี  โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
พยาบาลประจําการคิดเป็นร้อยละ 85.9  ตําแหน่ง
ผู้ บริหารคิดเป็นร้อยละ 14.1  ด้านสุขภาพอนามัย  
พบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตวัคิด
เป็นร้อยละ  76.3  ส่วนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีโรค
ประจําตัว  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หัวใจ  มี
เพียงร้อยละ 3.1,  1.7  และ 0.8  ตามลําดบั 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับความเครียด  
 พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่าง  มีความเครียด

โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x =3.74, S.D.=.84) 
(ตารางท่ี 1)  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างมีอาการแสดงของความเครียด
ออกมาในลกัษณะ  การรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ 
คล่ืนไส้อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวหรือท้องร่วง  ปาก
แห้งคอแห้ง  ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ตกใจง่าย และ
แน่นหน้าอก  หายใจเร็วทัง้ ๆ  ท่ีไม่ได้ออกกําลงักาย 
โดยมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที่ 1  คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ 
 

x ตัวแปรที่ศกึษา                 S.D.    ระดับของตัวแปร 
 

ความเครียด       3.74             .84  มาก 
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 ตอนที่  3  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 
 พยาบาลวิชาชีพกลุม่ตวัอย่าง มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตรายด้านทุกด้าน  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  โดยด้านการพฒันาการรู้จกัตนเองมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ ( x  = 2.84,  S.D. = .68)  และด้าน
การพฒันาและดํารงรักษาระบบสนบัสนนุทางสงัคมมี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุ ( x  = 2.54, S.D. = .69)  เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า  พยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
ตวัอย่างมีพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตอยู่

ในระดบัปานกลางเช่นกนั  ( x  = 2.64, S.D. = .68) 
(ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตของพยาบาล 
 วิชาชีพ  รายด้านและโดยรวม 
 

       xพฤตกิรรมการดูแลตนเอง     S.D.  ระดับพฤตกิรรม 
              ด้านสุขภาพจติ       การดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 
 

รายด้าน 
        การพฒันาการรู้จกัตนเอง  2.84  .68  ปานกลาง 
        การติดตอ่ส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ 2.83  .66  ปานกลาง 
        การบริหารเวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ 2.79  .51  ปานกลาง 
        การเผชิญปัญหา   2.64  .73  ปานกลาง 
        การพฒันาและดํารงรักษาระบบ              2.54  .69  ปานกลาง 
        สนบัสนนุทางสงัคม 
        การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา             2.56  .67  ปานกลาง 
        การดแูลตนเองโดยทัว่ไป  2.75  .48  ปานกลาง 
 
                โดยรวม   2.64  .68  ปานกลาง  
 
 
 ตอนที่ 4  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 

  4.1  ปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่  อาย ุ สถานภาพ
การสมรส  ระดับการศึกษา  รายได้  หนีส้ิน  แผนก
งานท่ีปฏิบติั  ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  
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โรคประจําตวั ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูล
ตนเองด้านสุขภาพจิต   ยกเว้น  ตําแหน่งในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองด้านสขุภาพจิต  อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  
(ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล และพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิต 
 

2 P ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุ 12.796 .172 
สถานภาพการสมรส 4.890 .558 
ระดบัการศกึษา 6.320 .820 
รายได้ 5.522 .787 
หนีส้นิ 21.178 .131 
แผนกงานท่ีปฏิบติั 19.724 .539 
ระยะเวลาในการทํางาน 6.728 .875 
ตําแหน่งในการปฏิบติังาน 12.517    .006* 
โรคประจําตวั 14.334 .280 

        *p  < .05 
 
 4.2 ความเครียดมีความสมัพนัธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาล

วิชาชีพอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ( r = -.485, p < .01)  
(ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง ความเครียด กบัพฤติกรรมการดแุลตนเองด้านสขุภาพจิตของ 
 พยาบาลวิชาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศกึษา พฤตกิรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจติ 

                            
 

-0.485* 
 

ความเครียด 

           * p < .01 
 

ปีที ่36 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม  2552 39 



วารสารกองการพยาบาล 

 ตอนที่  5  การศึกษาความสามารถใน
การพยากรณ์  
  ความสามารถในการพยากรณ์จากการ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  สถานภาพการสมรส  
ระดับการศึกษา รายได้ หนีส้ิน  แผนกงานท่ีปฏิบัติ  
ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล  ตําแหน่งใน
การปฏิบติังาน โรคประจําตวั และความเครียด  พบว่า

ความเครียด  หนีส้ิน   ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน  
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  ได้ร้อยละ 26.0  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  (P <.05)  โดยความเครียด
และหนีส้นิมีความสมัพนัธ์ทางลบ สว่นตําแหน่งในการ
ปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองด้านสขุภาพจิต (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน 
 สขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ 
 

ตัวแปรทาํนาย       ค่าสัมประสทิธ์ิถดถอย   ค่าสัมประสทิธ์ิถดถอย      t              P                             
                                  ไม่ปรับมาตรฐาน  (b)             ปรับมาตรฐาน (B) 
 

คา่คงท่ี                3.825 15.938  .000* 
ความเครียด                      -.388     -.479                       -10.360  .000* 
หนีส้นิ                 -.039               -.108                  -2.337  .020* 
ตําแหน่งในการปฏิบติังาน            .211                .108    2.325  .021* 
             R = .510,   R2 = .260,    SE = .591,      F = 40.947,     Sig = .000* 
         *p  < .05 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการ
วิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ 
โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ก า ร แ พ ท ย์
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับมาก      
ซึง่ Frain และ Valiga14      ได้กลา่วว่า  ความเครียดใน

ระดับมากเป็นความเครียดท่ีมีความรุนแรงมาก  มี
อาการอยู่นานเป็นสัปดาห์  เป็นเดือนหรือเป็นปีเกิด
จากสาเหตุท่ีรุนแรง  หรือหลายสาเหตุพร้อม ๆ กัน  
เข้ามาคกุคามบุคคลอย่างต่อเน่ือง  เหตกุารณ์เหล่านี ้
จะ เ กิดขึ น้ ซํ า้  ๆ  บ่อย  ๆ   ทัง้ นี อ้าจอธิบายได้ว่า  
พยาบาลวิชาชีพท่ีทํางานในโรงพยาบาล  สงักดัสํานกั
การแพทย์  กรุงเทพมหานคร  ต้องมีการปรับวิธีการ
ทํางานใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายการพฒันาระบบ
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บริการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้   
นอกจากนีก้ารท่ีพยาบาลต้องเรียนรู้และพฒันาทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  อาจทําให้พยาบาล
ต้องเสียสละเวลาในการทํางานนอกเหนือจากงาน
ประจําท่ีรับผิดชอบแล้ว  ในบางครัง้ต้องทํางานนอก
เวลาโดยไม่ได้ค่าตอบแทน  ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจบุนัท่ีมีการระบาดของโรคท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
ในการให้การพยาบาลมาก่อน  เช่น โรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม ่ 2009  ซึง่พยาบาลได้ให้ความสําคญัว่า  
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้คกุคาม  เป็นอนัตรายต่อตนเอง  
และไม่อาจหลีกเ ล่ียงได้   จึงทําให้พยาบาลเกิด
ความเครียดในระดบัมากได้ ดงัคํากลา่วของ Lazarus  
และ Falkman15  ท่ีว่า  เม่ือบคุคลมีความมุ่งมัน่ผกูพนั 
(commitments) ให้ความสําคญักบัสถานการณ์นัน้ ๆ  
หากบคุคลมีการประเมินค่าทางปัญญาต่อสถานการณ์
นัน้ว่าเป็นสิ่งท่ีคกุคามอนัตราย  และสญูเสียต่อสวสัดิ
ภาพของตนจะทําให้เกิดความ เครียดในระดบัมากได้  
นอกจากนัน้ ปัจจัยด้านสถานการณ์ ท่ี ทําให้ เ กิด
ความเครียดเป็นความแปลกใหม่ของสถานการณ์ท่ี
บุคคลได้ประสบ  ทําให้ไม่สามารถบอกลักษณะ
ทิศทางของสถานการณ์นัน้ได้ว่ามีความรุนแรง  หรือ
เป็นอนัตรายต่อชีวิตมากน้อยเพียงใด  เม่ือประสบกบั
สถานการณ์ดงักล่าว  บุคคลจะมีการประเมินค่าทาง
ปัญญาว่า  สถานการณ์ท่ีแปลกใหม่นัน้  ทําให้เกิด
ความรู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อจิตใจ   พยาบาลจึง
ประเมินสถานการณ์นัน้ว่าเป็นความเครียด  โดย 
Worthington5  พบว่าสิ่ง ท่ีพยาบาลวิตกกังวลมาก
ท่ีสุด  ถึงร้อยละ 71 คือ ความกังวลในด้านสุขภาพ

และความปลอดภยัของตน  ความเครียดนอกจากจะมี
ผลตอ่สขุภาพและสขุภาพจิตท่ีเลวลงแล้ว  ยงัสง่ผลต่อ
การปฏิบติังาน คือทําให้เกิดการขาดงานบ่อย  เบ่ือหน่าย  
คณุภาพการปฏิบติังานลดลง  ความรับผิดชอบในงาน
ลดลง  ละเลยผู้ ป่วย ให้การพยาบาลผิดพลาด  มีการ
ลาออกโอนย้าย  หรือเปล่ียนงานเพิ่มขึน้16  ดังนัน้
ผู้บริหารควรเร่งแก้ไข  และให้ความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนเพ่ือช่วยลดความเครียดและป้องกันไม่ให้เกิด
ความเครียดในระดับมากท่ีเรือ้รังและรุนแรง  จนไม่
อาจแก้ไขได้  ซึ่งกรมสุขภาพจิต 17  ได้กล่าวไว้ว่า  
ความเครียดในระดับสูงกว่าปกตินัน้  จัดว่าเ ร่ิมมี
ความเครียดระดับท่ีค่อนข้างสูงและได้ รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมากจากปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิด
จากความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ในชีวิต   เ ป็น
สญัญาณเตือนว่าบคุคลนัน้กําลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤต
และความขัดแย้ง  ลักษณะอาการดังกล่าวจะเพิ่ม
ความรุนแรง  ซึ่งมีผลกระทบต่อการทํางาน  จําเป็น 
ต้องหาวิธีแก้ไขข้อขดัแย้งต่าง ๆ  ให้น้อยลง หรือหมด
ไปด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
  2. พฤติ ก ร ร มก า ร ดู แ ลตน เ อ ง ด้ า น
สุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  จากผล
การศึกษาพบว่า  ระดบัพฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน
สขุภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลในสงักดั
สํานักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัปาน

กลาง ( x  = 2.64, S.D. = .68)  จากผลการศึกษา
อธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ดแูลตนเองด้านสขุภาพ จิตได้ในระดบัหนึ่ง  ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 
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กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมสขุภาพของ
บคุลากรทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจิต  โดยมีการจดั
ให้บุคลากรได้ออกกําลงักายโดยการเต้นแอโรบิคเป็น
ประจํา  มีกิจกรรมกีฬาสีประจําปี รวมทัง้มีกิจกรรม
การตรวจร่างกายประจําปี ประกอบกับกลุ่มตวัอย่าง
เป็นพยาบาลวิชาชีพ  มีความรู้ในเร่ืองการดแูลสขุภาพ
ตน เองทั ง้ ด้ าน ร่ า งกายและ จิต ใจ เ ป็นอย่ า ง ดี  
สอดคล้องกับทิพย์ภา  บุ รี 1 8   ท่ีพบว่า  ความ รู้ มี
ความสัมพัน ธ์ทางบวก  กับการปฏิบั ติตน ด้าน
สขุภาพจิต  นอกจากนีก้ลุ่มตัวอย่างทัง้หมดอยู่ในวัย
ผู้ ใหญ่  มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา  สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มี
ความรับผิดชอบสงู  ซึ่งการดแูลตนเองนัน้จะมีการ
พฒันาตามวยั19   นอกจากนีจิ้นตนา ยนิูพนัธ์ 10  กลา่ว
ไว้ว่า   เม่ือบุคคลเกิดความทุกข์หรือความเครียด 
บคุคลมกัจะมีกิจกรรมท่ีลงมือกระทําด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  เพ่ือให้ตนเองมีความสุข  คลายจากความ
ทุกข์ หรืออยู่ในภาวะของการมีสขุภาพจิตดี กิจกรรม
ดังกล่าวถือเป็นแหล่งประโยชน์ท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้  เป็นพฤติกรรมท่ี
บุคคลกระทําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประคบัประคองจิตใจ  
ให้บุคคลมีความพึงพอใจ  มีความสุข  ซึ่งกิจกรรม
ดงักลา่วประกอบด้วย  การพฒันาการรู้จกัตนเอง  การ
ติดตอ่ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เวลาอย่างมี
ประสทิธิภาพ  การเผชิญปัญหา  การพฒันาระบบการ
สนับสนุนทางสงัคม  การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  
และการดูแลตนเองโดยทั่วไป  สอดคล้องกับเม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตราย

ข้อพบว่า เม่ือพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างเกิดความ
วิตกกงัวล จะมีวิธีการท่ีจะช่วยให้ตนเองสบายใจขึน้ได้
ด้วยตนเอง แสวงหาเวลาส่วนตัวเพ่ือทํากิจกรรมท่ี
พอใจและมีความสขุ และทํากิจกรรมท่ีทําให้ตนเองมี
ความสุขด้วยตนเอง  ด้วยเหตุผลดังกล่าวพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างจึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสขุภาพจิตอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน
สขุภาพจิตเป็นรายด้าน  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิตทกุ
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุดคือ  ด้านการพัฒนาการรู้จักตนเอง  

( x = 2.84, S.D. = .67)  ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจท่ีจะดําเนินชีวิต
หรือทํางานในปัจจบุนัและในอนาคตให้ดีขึน้  ถึงแม้ว่า
ปัจจบุนัสิ่งท่ีหวงัจะยงัไม่เป็นไปตามท่ีหวงั  และมกัจะ
มีการพิจารณาทบทวนตนเองอยู่เสมอ  เพ่ือให้ทราบ
ว่าอุปนิสยัท่ีแท้จริงของตนเองเป็นอย่างไร  ประกอบ
กับงานด้านการพยาบาลเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต
มนษุย์  พยาบาลต้องซ่ือสตัย์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ต้อง
ตระหนักรู้ในตนเองอยู่เสมอ  เพราะถ้าพยาบาลขาด
การตระหนักรู้ในตนเอง  อาจนํามาซึ่งความเสียหาย
ในชีวิตของมนษุย์ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล  กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้าน
สุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลใน
สัง กัดสํ า นักการแพท ย์  ก รุ ง เทพมหานคร           
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาย ุ 
สถานภาพ  การสมรส  ระดบัการศกึษา รายได้ หนีส้ิน  
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แผนกงานท่ีปฏิบติั  ระยะเวลาในการทํางาน  และโรค
ประจําตัว  ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิต ยกเว้น ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิต   สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา         
ยูนิพันธ์1 0   ท่ีพบว่า   อายุ ไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตของ
ประชาชนไทยภาคกลาง  ในทํานองเดียวกนั ภณัฑิลา  
อิฐรัตน์20  พบว่าอาย ุ รายได้ของครอบครัวและระดบั
การศึกษาของผู้ ป่วยโรคประสาท  ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านสขุภาพจิต  ทัง้นีอ้าจ
อธิบายได้ว่า  พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
มีลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลใกล้เคียงกัน  กล่าวคือ มี
อายุอยู่ในช่วงวัยทํางาน  เป็นโสด  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ไม่มีหนีส้ิน  ระยะเวลาในการทํางาน
มากกว่า  20 ปี   ไม่ มี โรคประจําตัว   จากความ
คล้ายคลึงกันของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
อาจเ ป็นผลให้ ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว   ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สขุภาพจิตในเชิงสถิติ  สว่นตําแหน่งในการปฏิบติังาน
ท่ีสงูขึน้  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง
ด้านสุขภาพจิต  ทัง้นีอ้าจอธิบายได้ว่า  ตําแหน่งใน
การปฏิบัติงานท่ีสูงขึน้อาจทําให้พยาบาลวิชาชีพมี
ความเพียบพร้อมและความสมบรูณ์แบบของชีวิตด้าน
ต่างๆมากขึน้ ทําให้มีเวลาและสามารถท่ีจะดูแล
ตนเองด้านสขุภาพจิตได้มากขึน้ 
 

  4. การศึ กษาความ สัม พัน ธ์ ระห ว่ า ง  
ความเครียด  กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิต  ผลการศึกษาพบว่า  ความเครียดมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสขุภาพจิต (r = -0.485 , P <.01)  นัน่คือหาก
ระดับความเครียดน้อยลงเท่าใด   ก็จะ ย่ิงทําให้
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตมากขึน้
เทา่นัน้  สอดคล้องกบั สมจิต หนเุจริญกลุ21 ท่ีกลา่วว่า 
การคุกคามของความเครียดในระดับท่ีพอเหมาะจะ
กระตุ้นให้บคุคลพฒันาและปฏิบติัการดแูลตนเอง  ถ้า
หากบคุคลมีอารมณ์เครียด  และตกใจกลวัมากเกินไป  
อาจจะขัดขวางต่อความสามารถในการเ รียน รู้  
ตัดสินใจ   และกระ ทําการดูแลตนเอง   ดังนั น้
ผลการวิจยัจึงพบว่า  พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างมี
ความเครียดมาก  และมีพฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน
สขุภาพจิตปานกลาง 
 6. ความสามารถในการพยากรณ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคล และความเครียดต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตใจ  จากการศึกษา
พบว่าความเครียด   หนีส้ิน  และตําแหน่งในการ
ปฏิบติังานเป็นตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัอธิบายความ
ผนัแปรของพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสขุภาพจิต
ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างได้  ร้อยละ 26.0  
นั่นคือเม่ือพยาบาลวิชาชีพมีความเครียดและหนีส้ิน  
จะลดระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสขุภาพจิต
โดยรวม  และตําแหน่งในการปฏิบติังานท่ีสูงขึน้  จะ
เพิ่มระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต
โดยรวม  อธิบายได้ว่า  เม่ือบุคคลมีความเครียด
เกิดขึน้  พลงัความเครียดจะกระตุ้นให้บุคคลคิดและ
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พิจารณา  มีความสนใจ  มีความต่ืนตวั  กระตือรือร้น  
และดึงพลงังานภายในร่างกายออกมาใช้เพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง   ทัง้ นี ก้ารคุกคามของ
ความเครียดในระดับท่ีพอเหมาะจะกระตุ้นให้บุคคล
พัฒนาและปฏิบัติการดูแลตนเอง  และหากบุคคลมี
อารมณ์เครียดและตกใจกลัวมากเกินไป  อาจจะ
ขดัขวางต่อความสามารถในการเรียนรู้  ตดัสินใจและ
กระทําการดูแลตนเอง21  สําหรับภาวะหนีส้ิน  อาจ
สง่ผลให้เงินท่ีต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนลดลงและอาจ
ทําให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายก่อให้เกิดความเครียด
ตามมา  สอดคล้องกบั Brown และ Moberg22  ท่ี
กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดว่าเกิดจากความ
ยุง่ยากทางการเงิน  การมีหนีส้ินมาก  สว่นตําแหน่งใน
การปฏิบติังานท่ีสงูขึน้จะทําให้พฤติกรรมดูแลตนเอง
ด้านสขุภาพจิตดีขึน้ด้วย  สอดคล้องกบั Newstrom 
และ Davis23  ท่ีกล่าวว่าความเครียดจะเกิดขึน้อย่าง
มากกับงานท่ีก่อให้เกิดอันตรายและถูกกดดันด้วย
เวลาอันจํากัด    ตําแหน่งพยาบาลประจําการจะมี
ลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบติัการให้การพยาบาลกบัผู้ ป่วย  
ซึ่งมีความเส่ียงทัง้ในด้านการติดโรค  เส่ียงต่อการถูก
ฟ้องร้อง  บางครัง้ต้องทํางานแข่งกับเวลาอันจํากัด 
สว่นตําแหน่งผู้บริหาร  จะเน้นงานทางด้านการบริหาร
จดัการภายในหอผู้ ป่วย  เป็นงานท่ีก่อให้เกิดอนัตราย
น้อย  อีกทัง้ตําแหน่งในการปฏิบติังานท่ีสงูขึน้จะทําให้
มีรายได้เพิ่มมากขึน้ มีความสมบรูณ์แบบของชีวิตมาก
ขึน้ จึงสามารถท่ีจะหนัมาดูแลตนเองด้านสขุภาพจิต
ได้มากขึน้ ดังนัน้ตําแหน่งในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึน้  

จึงทําให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สขุภาพจิตดีขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ   
 1.  ควรวางแผนส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร  มีการผอ่นคลายความเครียด  และมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตท่ีดีขึ น้  
โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต  
ด้านการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  และการพัฒนา
และดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสงัคม  ซึ่งอาจจะ
ทําได้โดยจดักิจกรรมสงัสรรค์  ร่ืนเริงภายในหน่วยงาน  
หรือจดัโปรแกรมการพกัผ่อนในต่างจงัหวดัโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงานคนใหม่ ๆ   นอกจากนีใ้นด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาควรมีการจดัโครงการอบรมธรรมะ
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ   อาจทําได้โดยการนิมนต์
พระสงฆ์มาบรรยายให้ความรู้   หรือนําพยาบาล
วิชาชีพไปฝึกอบรม  และปฏิบัติธรรม  ณ สถานท่ี
ปฏิบัติธรรมหรือวัดต่าง  ๆ   ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
พยาบาลมีสขุภาพจิตท่ีดีขึน้ด้วย 
  2.  ในการศกึษาวิจยัตอ่ไป  ควรมีการศกึษาหา
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเองทางด้านสขุภาพจิต  ของพยาบาลวิชาชีพได้ดี
ท่ีสดุ  
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ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอาํนาจต่อความสามารถ 
ในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

สมคดิ  ปุณะศิริ*  พย.บ. 
จนิต์จุฑา  รอดพาล** พย.ม. (การพยาบาลผู้สงูอาย)ุ 
สมคดิ  ตรีราภี***  พย.ม. (การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช) 
วริาวรรณ  จันทมูล**** พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งการทดลอง (quasi-experimental research) แบบ one group pretest-posttest 
design  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจต่อความสามารถในการดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง  โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลงัอํานาจของ Gibson กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
หอผู้ ป่วยอายรุกรรมชายและหอผู้ ป่วยอายรุกรรมหญิง  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  จํานวน 30 คน  โปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจ ประกอบด้วย  1) การพฒันาการรับรู้ภาระการดแูล  2) การตระหนกัคณุค่าในตนเองของผู้ดแูล  3) การพฒันา
ศกัยภาพในการดูแล  และ 4) การพัฒนาความมุ่งมัน่ในการดูแล ใช้เวลา 3 สปัดาห์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประกอบด้วย  แบบประเมินความสามารถของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ซึง่ได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนือ้หาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 5 ท่าน และนําไปใช้กบัผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 30 คน พบว่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.78  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์จํานวน  ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ  t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า  ค่าเฉลี่ยความสามารถในการดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองด้านร่างกายทัง้โดยรวม
และรายด้าน และความสามารถในการดแูลด้านจิตสงัคม  หลงัการเสริมสร้างพลงัอํานาจสงูกว่าก่อนการเสริมสร้างพลงัอํานาจ 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 การเสริมสร้างพลงัอํานาจทําให้ผู้ดแูลมีความสามารถในการดแูลผู้ ป่วยด้านร่างกายและ
การดแูลด้านจิตสงัคมเพ่ิมขึน้ จงึควรนํารูปแบบโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจมาพฒันาแนวทางการดแูลผู้ ป่วย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ดแูลโดยเน้นท่ีการรับรู้ความสามารถ การตระหนกัในคณุค่าของตนเอง ทําให้เกิดศกัยภาพและความมุ่งมัน่
ในการดแูลท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 

คาํสาํคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ ผู้ดแูล ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ความสามารถในการดแูล 
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บทนํา 
 โรคหลอดเลือดสมอง  (cerebrovascular 
disease or stroke)  เป็นโรคทางระบบประสาทท่ีเกิด
จากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง  โดยเกิด
จากการตีบตนัท่ีหลอดเลือดสมอง  หรือจากการมีลิ่ม
เลือดหลุดจากท่ีอ่ืน  เช่น  จากหัวใจและจากหลอด
เลือดท่ีบริเวณคอมาอดุตนัหลอดเลือดสมอง  หรือจาก
การแตกของหลอดเลือดสมอง  ทําให้มีการคั่งของ
เลือดและการทําลายเนือ้สมองในบริเวณนัน้ๆ 1  ทําให้
กดเบียดสมองส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียงทําให้สมองบางส่วน
ขาดเลือดและได้รับออกซิเจนน้อยลง  เกิดภาวะสมอง
ตายไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้ตามปกติ2  หากไม่เสียชีวิต
จะมีความพิการ  ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการดูแลระยะ
ยาว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายท่ีมีการสูญเสียการ
ทํางานของสมองอย่างมาก  ความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ ป่วย  รวมทัง้ครอบครัวและคน
รอบข้างซึ่งต้องรับภาระในการดูแลระยะยาว  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานในเร่ืองกิจวัตร
ประจําวัน  การดูแลป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน  
รวมทัง้การฟืน้ฟสูภาพร่างกายและจิตใจของผู้ ป่วย 
 จากสถิติกระทรวงสาธารณสขุระบุว่าคนไทย 
12 ล้านคน  มีความเส่ียงต่อความพิการจากหลอด
เลือดสมองแตกหรือตีบตัน  โดยมีผู้ เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองวนัละ 126 คน หรือชัว่โมงละ 5 คน  
ทัง้นีท่ี้เหลือ ร้อยละ 80  จะมีความพิการ  แต่ละปีมีคน
ไทยท่ีเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต 150,000 คน  ซึง่ต้องเสีย
ค่าใ ช้จ่ ายในการดูแลอย่างมาก  และผู้ ป่ วย ท่ี มี

ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ต้องกลบัเข้ามารักษาซํา้ใน
โรงพยาบาลส่งผลกระทบต่อประเทศในการท่ีต้อง
รับภาระในรักษาดแูลต่อเน่ืองในระยะยาว ซึ่งแต่ละ
รายใช้เวลาพักฟื้นนานและเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 
100,000 บาทต่อปี  จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั
รัฐบาลมีงบประมาณท่ีจํากดั การรับรักษาผู้ ป่วยไว้ใน
โรงพยาบาลจะสัน้เข้า  ส่งผลให้แนวโน้มของการดแูล
ตนเองท่ีบ้านมีจํานวนมากขึน้3 

 ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทําให้ผู้ ป่วยต้อง
ได้รับการดูแล  ความช่วยเหลือและพึ่งพาผู้ อ่ืน  ซึ่ง
หมายถึงสมาชิกในครอบครัวในการดูแล  ป้องกัน  
ฟืน้ฟสูมรรถภาพของผู้ ป่วยให้ดีขึน้  โดยการช่วยเหลือ
ดูแลนัน้จะต้องเป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ตามมา หรืออาจจะทํา
ให้เกิดความพิการท่ีรุนแรงขึน้จนทําให้ต้องเป็นบุคคล
ท่ีต้องพึ่งพาไปตลอด  ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคญัท่ี
จะช่วยดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับ
การตอบสนองความต้องการ  สามารถกลบัคืนสู่ชีวิต
ตามปกติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่เป็นปัญหาทางสงัคม4

การเข้ามารับบทบาทใหม่ของครอบครัวต้องมีการ
เรียนรู้และปรับบทบาทให้เหมาะสม  ทําให้ครอบครัวมี
ความต้องการหลายประการ  เช่น  ความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสภาพความเจ็บป่วย  การ
ดําเนินของโรค  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วย  
ความต้องการช่วยเหลือให้คําแนะนําความรู้ในการ
ดูแลให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ ป่ วย      
อปุกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะช่วยเหลือในการ
ดแูลผู้ ป่วย 
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วารสารกองการพยาบาล

 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยาเป็นโรงพยาบาล
ศนูย์ขนาด 472 เตียง  จากสถิติในปีงบประมาณ 2551  
พบว่ามีผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 984 ราย  
ผลของโรคหลอดเลือดสมองก่อให้เกิดความพิการ 
ผู้ ป่วยช่วยเหลือตนเองได้น้อย เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ตามมา เช่น แผลกดทบั ข้อยดึติด สําลกัอาหารเกิดปอด
อกัเสบ ติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคซึมเศร้า ซึ่ง
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ ป่วยและญาติขาดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ ท่ีถูกต้อง  ทําให้เพิ่ม
ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล  จํานวนวนันอนผู้ ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเฉล่ีย 10 วนั  และกลบัเข้ามารับ
การรักษาซํา้ในโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนท่ี
สามารถป้องกนัได้  ทําให้เสียค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ ป่วย
เป็นจํานวนมาก จากปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง   โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
(empowerment) ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีส่งเสริมให้
บคุคลได้รับความรู้เพ่ือเพิ่มพนูความสามารถ  มีความ

มัน่ใจท่ีจะควบคมุสถานการณ์  ซึง่ความรู้สกึเหลา่นีจ้ะ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองท่ีจะเป็นผู้ดูแล
ผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการประเมิน
สถานการณ์การดูแลในทางท่ีดี  การเสริมสร้างพลัง
อํานาจแก่ผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยทัง้ด้านร่างกาย  
และความสามารถในการดูแลด้านจิตสงัคม  ส่งผลให้
ผู้ ป่วยและครอบครัวมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

คาํถามการวิจัย 
 การใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจของ
ผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อความ 
สามารถในการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือไม ่
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เ พ่ื อศึ กษาผลของการ ใ ช้ โป รแกรมการ
เสริมสร้างพลังอํานาจต่อความสามารถในการดูแล
ของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอาํนาจ 
     ขัน้ตอนที่ 1  การพฒันาการรับรู้ภาระการดแูล   
     
     
     

ขัน้ตอนที่ 2  การตระหนกัคณุค่าในตนเองของผู้ดแูล 
ขัน้ตอนที่ 3  พฒันาศกัยภาพในการดแูล 
ขัน้ตอนที่ 4  การพฒันาความมุ่งมัน่ในการดแูล 

ความสามารถในการดูแลของ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ความสามารถในการดูแลด้านร่างกาย
- การดแูลทําความสะอาดร่างกายและเปล่ียน
เสือ้ผ้า 

- การดแูลการขบัถ่ายปัสสาวะและอจุจาระ 
- การดแูลการหายใจ 
- การดแูลให้อาหารทางสายให้อาหาร 
- การดแูลเร่ืองการเคลื่อนไหวร่างกาย 
-   การดแูลจดัสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภยั 
ความสามารถในการดูแลด้านจติสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 วารสารกองการพยาบาล 

วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาครัง้นี  ้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(quasi-experimental research)  แบบ one group 
pretest-posttest design  เพ่ือศึกษาผลการใช้
โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจต่อความสามารถ
ในการดูแลของผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ดําเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
2552 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ผู้ดแูล
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเป็นผู้ดูแลหลกัและเป็น
บุคคลในครอบครัว  ในหอผู้ ป่วยอายุรกรรมชายและ
อายุรกรรมหญิง  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา    
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด คือ   
1) เป็นผู้ดแูลหลกั ดแูลผู้ ป่วยมากท่ีสดุทัง้ท่ีอยูโ่รงพยาบาล
และเม่ือจําหน่ายผู้ ป่วยกลบัไปอยู่บ้าน  2) เป็นบคุคล
ในครอบครัวและอยู่ร่วมบ้านเดียวกบัผู้ ป่วย  3) ไม่ได้
รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน  4) เต็มใจและสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุม่ได้ทัง้ 4 ครัง้ ระหว่างเดือนมิถนุายน
ถึงเดือนกันยายน 2552  ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
ทัง้สิน้ 30 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย    

1.  แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล  ซึง่ได้แก่  
อาย ุ เพศ  อาชีพ  โรคประจําตวั 

2. โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจผู้ดแูล
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  พฒันามาจากโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ ดูแลผู้ ป่วยจิตเวชของ 
สมคิด  ตรีราภี5  ซึง่ใช้แนวคิดของ Gibson (1995) ได้รับ
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

จํานวน 5 ท่าน  และนําไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 30 คน  
ได้ค่าความเท่ียงเท่ากบั .89 ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
คือ 1 ) การพฒันาการรับรู้ภาระการดแูล  2) การ
ตระหนักคุณค่าในตนเองของผู้ ดูแล  3) การพัฒนา
ศกัยภาพในการดแูล  และ 4) การพฒันาความมุ่งมัน่
ในการดแูล  

3.  แบบประเมินความสามารถของผู้ ดูแล
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   ปรับมาจากแบบประเมินของ
วิราวรรณ   คล้ายหิรัญ6   ซึง่ประกอบด้วย  ความสามารถ
ในการดูแลด้านร่างกาย ได้แก่  การดูแลทําความสะอาด
ร่างกายและการเปลี่ยนเสือ้ผ้า  การดูแลการขับถ่าย
ปัสสาวะและอจุจาระ  การดแูลการหายใจ  การดแูลการให้
อาหารทางสายให้อาหาร  การดูแลการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย  การดแูลจดัสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภยั  และ
ความสามารถในการดแูลด้านจิตสงัคม  จํานวน 25 ข้อ  
แบ่งระดับการปฏิบัติเป็น 3 ระดับ  คือ  ไม่ได้ปฏิบัติ  
ปฏิบติับางครัง้  ปฏิบติัทกุครัง้  เกณฑ์การให้ความหมาย
คะแนนเฉล่ีย มีดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย < 1.5  หมายถึง  ความสามารถใน
การดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยอยูใ่นระดับต้องปรับปรุง  

คะแนนเฉล่ีย 1.5-2.5  หมายถึง  ความสามารถ
ในการดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยอยูใ่นระดับพอใช้    

คะแนนเฉล่ีย >2.5  หมายถึง  ความสามารถใน
การดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยอยูใ่นระดับดี    

ทดสอบความเช่ือมั่นกับผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองท่ีมีคณุสมบติัเดียวกบักลุ่มตวัอย่าง
ในหอผู้ ป่วยอายรุกรรมชาย  จํานวน  30  คน  พบว่ามี
คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .78 
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 วารสารกองการพยาบาล

 การพทิักษ์สทิธิและจริยธรรมการวจัิย 
การวิจยันีผ้่านการพิจารณาและได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกบัการวิจยัในมนษุย์
ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  ทัง้นีค้ณะผู้ วิจัย
พบผู้ดแูลผู้ ป่วยเพ่ือขออนญุาตและขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการวิจัย อธิบายให้ทราบถึงวตัถุประสงค์
และวิธีการวิจัย โดยผู้ ดูแลผู้ ป่วยสมัครใจเข้าร่วมใน
การวิจัยโดยไม่มีข้อบงัคับใด ๆ  และสามารถยุติการ
เข้าร่วมการทําวิจัยในช่วงใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตผุลกบัผู้วิจยั และไมมี่ผลตอ่การรักษาท่ีได้รับ   
 วธีิการดาํเนินการ 
 1. เตรียมการทดลอง  

1.1 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อํานาจผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการดําเนินการทดลอง  และแบบประเมิน
ความสามารถของผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการทดลอง   

1.2 ประชุมชีแ้จงผู้ ดําเนินการวิจัยทัง้   
4 คน เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั  ลกัษณะของกลุม่
ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการทดลอง  และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการทดลอง  
 2. ดาํเนินการทดลอง  

2.1 

  2.2 วัดความสามารถในการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนเร่ิมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจ  
  2.3 ดําเนินการทดลองตามโปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ดงันี ้
  ขัน้ตอนที่ 1  การพัฒนาการรับรู้ภาระการ
ดูแล  เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจัดให้ผู้ดูแลกล่าวถึง
ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดจากการดูแล และอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับผู้ ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเพ่ือให้ผู้ดแูลรับรู้ภาระการดแูล 
 ขัน้ตอนที่ 2 การตระหนักคุณค่าในตนเอง
ของผู้ดูแล  เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจัดให้ผู้ ดูแลกล่าวถึง
เหตุผลท่ีต้องรับหน้าท่ีผู้ ดูแล อภิปรายแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับความสําคัญของ
ผู้ ป่วยและความสําคญัของตนเองท่ีมีต่อผู้ ป่วย เพ่ือให้
ผู้ดแูลยอมรับภาระการดแูลอยา่งเตม็ใจ 
 ขัน้ตอนที่ 3  การพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแล เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจัดให้ผู้ ดูแลอภิปราย
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  รวมทัง้
วางแผนการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกัน
และนําแผนไปปฏิบติัเพ่ือให้ผู้ดแูลสามารถปฏิบติัการ
ดูแลผู้ ป่วยได้ทัง้ทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้อง
เหมาะสมมากย่ิงขึน้   

พบกลุ่มตวัอย่าง  ผู้วิจยัแนะนําตวั
อธิบายถึงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยและ
อธิบายขัน้ตอนโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ขัน้ตอนที่ 4  การพัฒนาความมุ่งม่ันใน
การดูแล  เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจดัให้ผู้ดแูลอภิปราย
วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึน้จากการดแูลผู้ ป่วยตามแผนการ
ดแูล  และร่วมกนัปรับแผนการดแูลให้มีประสิทธิภาพ
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รวมถึงการสนบัสนนุให้กําลงัใจเพ่ือให้ผู้ดแูลมุ่งมัน่ใน
การดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตอ่ไป 
 3. ประเมนิผลการทดลอง  
 วดัความสามารถในการดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองหลงัสิน้สุดโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ  
 การวเิคราะห์ข้อมูล       
 1.  ข้อมลูส่วนบคุคลนํามาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี หาคา่เฉล่ียร้อยละ 
 2.  ข้อมูลความสามารถในการดูแลของ
ผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  นํามาวิเคราะห์โดย 
 2.1 คํานวณหาค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 2.2  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ ป่ วยโรคหลอดเ ลือดสมอง  ก่อนและหลังการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจ  โดยใช้สถิติ pair t-test กําหนด
ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ มีจํานวน 30 
คน  เป็นเพศหญิง 16 คน เพศชาย 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 
53.3 และ 46.7  ตามลําดบั  สว่นมากอายรุะหว่าง 46 - 50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 26.7  สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ  83.3    นบัถือ
ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 80.0   ระดบัการศึกษาส่วนมากจบ
ประถมศึกษา ร้อยละ 46.7   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30 และ 
26.7 ตามลําดบั กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากมีโรคประจําตวั

เป็นความดนัโลหิตสงู  รองลงมาคือ โรคเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสงู คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ 26.7 
ตามลําดบั  
 2. ผลการเสริมสร้ างพลังอํ านาจต่อ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
 2.1  ความสามารถของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้ป่วยด้านร่างกาย  ในภาพรวมหลงัการได้รับการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ  ผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแลผู้ ป่วย

ด้านร่างกายอยู่ในระดบัดี  ( x =2.76, S.D. = .25)  ซึง่
มากกวา่ก่อนได้รับการเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยด้านร่างกายอยู่

ในระดบัพอใช้  ( x  = 1.69, S.D. = .26) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่  
  1)  การดแูลทําความสะอาดร่างกาย
และเปล่ียนเสือ้ผ้า  หลังได้รับการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ   ผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการดูแลทําความสะอาด

ร่างกายและเปล่ียนเสือ้ผ้าอยู่ในระดบัดี ( x =  2.84, 
S.D. = .18)  ซึง่มากกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลงั
อํานาจท่ีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการดแูลอยู่ใน

ระดบัพอใช้ ( = 1.94, S.D. = .23)  x

  2) การดูแลการขบัถ่ายปัสสาวะ
และอุจจาระ  หลังได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
ผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะและ

อจุจาระ อยู่ในระดบัดี ( x = 2.71, S.D. = .27)  ซึง่
มากกวา่ก่อนได้รับการเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีคะแนน
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เฉล่ียการดูแลการขบัถ่ายปัสสาวะและอจุจาระอยู่ใน

ระดบัพอใช้ (

 

x =1.73, S.D. = .20)  
  3) การดแูลการหายใจ หลงัได้รับ
การเสริมสร้างพลงัอํานาจ  ผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแล

การหายใจ อยู่ในระดบัดี ( x = 2.56, S.D. = .38)  ซึ่ง
มากกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลงัอํานาจท่ีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการดแูลการหายใจอยู่ในระดบั

ต้องปรับปรุง ( x =1.25, S.D. = .31)  
  4) การดแูลให้อาหารทางสายให้
อาหาร  หลงัการได้รับการเสริมสร้างพลงัอํานาจ  
ผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการดแูลให้อาหารทางสายให้อาหาร 

อยู่ในระดบัดี ( x =  2.88, S.D. = .22)  ซึง่มากกว่า
ก่อนได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจท่ีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการดแูลให้อาหารทางสายให้อาหาร 

อยูใ่นระดบัพอใช้  ( x =1.62, S.D. = .28)  
  5) การดูแลเร่ืองการเคล่ือนไหว 
หลังได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจ  ผู้ดูแลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

ดแูลเร่ืองการเคล่ือนไหว อยู่ในระดบัดี ( x =  2.83,  
S.D. = .18)  ซึง่มากกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลงั
อํานาจท่ีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดแูลเร่ืองการ

เคล่ือนไหว อยูใ่นระดบัพอใช้  ( x =1.80, S.D. = .24)  
    6) การดแูลจดัสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
และปลอดภัย  หลังการได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

และปลอดภยั อยู่ในระดบัดี  ( x =  2.73,  S.D. = .28) 
ซึ่งมากกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจท่ี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการดแูลจดัสิ่งแวดล้อม

ให้สะอาดและปลอดภยั อยู่ในระดบัพอใช้  ( x =1.78, 
S.D. = .28)  
 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดูแล
ด้านร่างกายของผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอํานาจทัง้โดยรวม
และรายด้าน  พบว่า แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ี .05 (ตารางท่ี 1) 
   2.2 ความสามารถของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้ป่วยด้านจิตสังคม หลังได้รับการเสริมสร้าง
พลังอํานาจ  ผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีค่า
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแลด้านจิตสงัคม 

อยูใ่นระดบัดี ( x =2.68, S.D. = .26)  ซึง่มากกว่าก่อน
ได้รับการเสริมสร้างพลังอํานาจท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการดูแลด้านจิตสังคม อยู่ในระดับ 

พอใช้ ( = 1.72, S.D. = .16) x

 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดูแล
ด้านจิตสงัคมของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลัง อํานาจ  พบว่า 
แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความสามารถในการดแูลของผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 ก่อนและหลงัการเสริมสร้างพลงัอํานาจ 
 

ความสามารถในการดูแล 
ของผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

ก่อนการเสริมสร้างพลัง
อาํนาจ 

หลังการเสริมสร้างพลังอาํนาจ ตัวแปร 

x  S.D. x  S.D. 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ ระดับ 

1.69 .26 พอใช้ 2.76 .25 ดี  การดูแลด้านร่างกาย .000 
     - การดแูลทําความสะอาดร่างกายและ  
        

1.94 .23 พอใช้ 2.84 .18 ดี 
เปล่ียนเสือ้ผ้า 

.000* 

     - การดแูลการขบัถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ 1.73 .20 พอใช้ 2.71 .27 ดี .000* 
     - การดแูลการหายใจ 1.25 .31  2.56 .38 ดี ปรับปรุง .000* 
     - การดแูลให้อาหารทางสายยาง/ให้อาหาร 1.62 .28 พอใช้ 2.88 .22 ดี .000* 
     - การดแูลเร่ืองการเคล่ือนไหว 1.80 .24 พอใช้ 2.83 .18 ดี .000* 
     - การดแูลจดัสิง่แวดล้อมให้สะอาดและ 
       

1.78 .28 พอใช้ 2.73 .28 ดี .000* 
ปลอดภยั 

1.72 .16 พอใช้ 2.68 .26 ดี .000* การดูแลด้านจติสังคม 

          *p < .05   
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง  จากผลการวิจยัพบว่า ความสามารถใน
การดูแลด้านร่างกายและด้านจิตสังคมของผู้ ดูแล
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ  แตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผู้ดูแลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ

เสริมสร้างพลงัอํานาจ  มีคะแนนเฉล่ียความสามารถ
ในการดแูลด้านร่างกายและด้านจิตสงัคมสงูกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจ  ท่ีเป็น
เช่นนีเ้น่ืองมาจากโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ
นอกจากจะมีการให้ความรู้วิธีการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแล้ว ยังสร้างความตระหนักในคุณค่า
ตนเองของผู้ดแูลทําให้เกิดการยอมรับบทบาทในฐานะ
ของผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเต็มใจ  
การพัฒนาศักยภาพโดยการสอนร่วมกับสาธิตการ
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ปฏิบติักิจกรรม ทําให้ผู้ดแูลเกิดความมุ่งมัน่  เกิดพลงั
อํานาจท่ีจะดูแลผู้ ป่วย  ความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญของ
กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจ

ความสามารถในการดูแลของผู้ ดูแลผู้ ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองด้านจิตสังคม  เ ป็นเ ร่ือง ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการยอมรับและเข้าใจสภาพจิตใจ 
อารมณ์ของผู้ ป่วย ซึ่งผู้ดแูลส่วนใหญ่ให้ข้อมลูตรงกนั
ว่าเข้าใจสภาพจิตใจผู้ ป่วยว่ารู้สึกอย่างไรเม่ือต้องอยู่
ในสภาพแบบนี  ้  ทําให้เกิดการยอมรับการแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ ของผู้ ป่วยได้  และเน่ืองจากผู้ดูแลใน
การศึกษานีเ้ป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ ป่วย  ความ
ผูกพันจึงเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการยอมรับได้
อย่างดี  สอดคล้องกบัการศกึษาของยพุาพิน  ศิรโพธ์ิงาม

7 
นอกจากนัน้  การท่ีผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแล
ด้านร่างกายเพิ่มขึน้ภายหลงัการได้รับการเสริมสร้าง
พลัง อํานาจ   อาจเ น่ืองมาจากในกระบวนการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจ  ผู้ดแูลจะได้รับความรู้และการ
ฝึกทกัษะการดแูลด้านร่างกาย  ร่วมกบัการพฒันาการ
รับรู้ภาระการดูแล  ทําให้ผู้ ดูแลรับรู้ว่าการดูแลใน
ชีวิตประจําวนัของผู้ ป่วยเป็นความจําเป็นพืน้ฐานของ
มนษุย์   การช่วยเหลือทําได้ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน    ไม่
เป็นปัญหาท่ีอนัตรายและเส่ียงต่อชีวิตผู้ ป่วย    จึงช่วย
ให้ผู้ ดูแลผู้ ป่วยให้การดูแลผู้ ป่วยด้วยความเต็มใจ   
และให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างดี 
เม่ือได้รับความรู้ร่วมกับการสาธิตผู้ ดูแลจึงสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเม่ือผู้ ดูแลมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง    ทําให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติได้
สม่ําเสมอ

9  
ท่ีพบว่า  ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ ป่วยและผู้ ดูแล  
จะก่อให้เกิดความเข้าใจ  ความเห็นใจ  และความ
สงสารท่ีผู้ดแูลมีตอ่ผู้ ป่วย  ความรู้สกึนีจ้ะเป็นแรงจงูใจ
ท่ีจะทําให้ผู้ ดูแลมีความตัง้ใจและเต็มใจในการดูแล
ผู้ ป่วย 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรม
การสร้างเสริมพลงัอํานาจผู้ดแูลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีได้พฒันาขึน้ ทําให้ผู้ดแูลมีความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง และมีทักษะเก่ียวกับวิธีการดูแลผู้ ป่วย  มี
การพฒันาความสามารถในการดแูลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง  รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดแูล
ได้อย่างเหมาะสมทัง้ทางด้านร่างกายและจิตสังคม  
โดยผู้ดแูลเป็นผู้ ได้รับประสบการณ์ทัง้หมดด้วยตนเอง
โดยเรียนรู้จากปัญหา กําหนดเป้าหมายและวางแผน
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึง่ช่วยให้ผู้ดแูลได้ปรับตวัและ
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  การท่ีผู้ดูแลได้รับการเตรียมความ
พร้อมเก่ียวกับความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง และ
ฝึกทกัษะในการดแูลผู้ ป่วยอย่างถกูต้อง  ช่วยให้ผู้ดแูล

8 
ในส่วนการดูแลการหายใจ  แม้คะแนน

ความสามารถในการดูแลจะเพิ่มขึน้แต่ยัง ถือว่า
ความสามารถของผู้ดแูลยงัปฏิบติัได้น้อยเม่ือเทียบกบั
เร่ืองอ่ืน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากเป็นกิจกรรมการดูแลท่ี
ผู้ ดูแลคิดว่าเป็นหน้าท่ีของพยาบาล สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิราวรรณ  คล้ายหิรัญ6  ท่ีพบว่าผู้ดแูล
ขาดความรู้ความสามารถเร่ืองการดูแลการหายใจ  
เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีอนัตรายและเสี่ยงต่อชีวิตผู้ ป่วย  
ทําให้ผู้ดแูลกลวัและขาดความมัน่ใจในการดแูล 

ปีที ่36 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2552 55 



 

ปีที ่36 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2552 56 

วารสารกองการพยาบาล 

สามารถดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการปฏบัิตกิารพยาบาล 

1.1 พยาบาลควรประเมินศักยภาพของ
ผู้ ดูแลในการดูแลผู้ ป่วย ให้ความสนใจรับฟังปัญหา
ของผู้ดแูล และสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการดแูล  โดย
เลือกวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของผู้ ป่วย
ขณะอยู่โรงพยาบาลและมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบติัจริง 

1.2 พยาบาลควรให้ความสําคัญกับการ
สนบัสนนุทางอารมณ์แก่ผู้ดแูล  โดยเร่ิมตัง้แต่การสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ ดูแลกับพยาบาล  การ
แสดงออกท่ีให้ผู้ดูแลเห็นว่า พยาบาลมีความห่วงใย 
และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ  เข้าใจและเห็นใจ
ปัญหาของผู้ดูแล  ให้กําลงัใจเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้

ระบายความรู้สึกต่าง ๆ เก่ียวกบัการดแูล และให้การ
ช่ืนชมผู้ดแูลตามความเหมาะสม   

2.  ด้านการศึกษาพยาบาล  ควรจัดให้มี
การศึกษาพยาบาลโดยสอดแทรกแนวคิดเก่ียวกับ
ความเจ็บป่วยและผลกระทบต่อครอบครัวโดยเฉพาะ
ผู้ดแูล  ในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและความสามารถในการ
ดแูล  เพ่ือส่งเสริมการดแูลแบบองค์รวมทัง้บุคคลและ
ครอบครัว 
  3.  ด้านการบริหารการพยาบาล  ควร
กําหนดให้การเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ ดูแลเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในมาตรฐานการดูแลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
 4.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป   
ควรทําการศึกษาถึงผลการใช้โปรแกรมการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจต่อความสามารถของผู้ดูแลในระยะยาว   
และนําโปรแกรมสร้างเสริมพลงัอํานาจไปใช้กบัผู้ดแูล
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังอ่ืน ๆ 
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การพฒันาแนวปฏบิัตทิางคลินิกสาํหรับบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล 
ในการดูแลผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่  2009 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

เอือ้มพร  ธรรมวจิติรกุล* พย.บ. 
ณัทกร  พงศ์พีรเดช** พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้) 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจยัเชิงพฒันา (developmental research)นี ้  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล  ในการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009  
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  และศกึษาผลของการนําแนวปฏิบตัิทางคลนิิกฯ ไปใช้  กระบวนการพฒันาใช้กรอบการพฒันาแนวปฏิบตัิ
ทางคลนิิกของสภาวิจยั ด้านการแพทย์และสาธารณสขุแหง่ชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC)  กลุม่ตวัอย่างเลือกแบบเจาะจง 
แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ผู้ ท่ีใช้แนวปฏิบตัิทางคลนิิกท่ีปฏิบตัิงานในหนว่ยงานผู้ ป่วยนอก และหอผู้ ป่วยแยกโรค 1, 2 และหอผู้ ป่วย
แยกโรคเด็ก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ประกอบด้วย  พยาบาลวิชาชีพ 60 คน  พนกังานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 44 คน  คนงาน  6 คน   รวม 
110 คน   2)  ผู้ ป่วยท่ีสงสยัว่าติดเชือ้หรือมีผลการตรวจยืนยนัว่าติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ท่ีมารับบริการใน
หน่วยงานผู้ ป่วยนอก   หอผู้ ป่วยแยกโรค 1, 2  และหอผู้ ป่วยแยกโรคเด็ก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม  
2552  ถงึวนัท่ี 25 กรกฎาคม  2552  จํานวน 152 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยัประกอบด้วย แผนการอบรมให้ความรู้ 
และคู่มือการปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิก ฯ แบบวดัความรู้  และแบบบนัทกึการ
สงัเกตการปฏิบตัิฯ  ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่านได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา(content validity index 
[CVI])เท่ากับ .94 .96 และ 1 ตามลําดบั      การหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัความรู้ใช้สตูร คเูดอริชาร์ดสนัเท่ากับ .95  การหา
ความเช่ือมัน่ของการสงัเกต (interrater reliability) เทา่กบั 1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ  paired  t-test  
และ chi-square 
 ผลการศกึษาพบวา่  แนวปฏิบตัิทางคลนิิก ฯ ท่ีได้พฒันาขึน้ มีเนือ้หาแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 แนวปฏิบตัิ
ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะปอดอกัเสบจากการติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่และสว่นท่ี 2 แนวปฏิบตัิในการดําเนินการในการ
ป้องกนัควบคมุการแพร่กระจายเชือ้ แบง่เป็น 3 ด้านหลกั  คือ  1) ด้านนโยบาย  2) ด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม และ 3) ด้าน
การปฏิบตัิ ผลการนําไปใช้พบวา่บคุลากรของกลุม่งานการพยาบาลสว่นใหญ่เห็นวา่แนวปฏิบตัิทางคลนิิกมีความเป็นไปได้ใน
การนําไปใช้อยูใ่นระดบัมาก   การใช้แนวปฏิบตัิมีผลต่อคา่เฉล่ียคะแนนความรู้ท่ีเพ่ิมขึน้ของกลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่อย่างมีนยัสําคญั 
 

*   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ทางสถิติ (p<.001)  ด้านการปฏิบตัิพบว่าการปฏิบตัิของบคุลากรกลุม่งานการพยาบาลมีสดัสว่นการปฏิบตัิท่ีถกูต้องเพ่ิมขึน้ทกุ
ด้านหลงัการใช้แนวปฏิบตัิทางคลนิิก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.001)   
 ผลจากการศึกษาเสนอให้มีการนําแนวปฏิบตัิทางคลินิกไปใช้อย่างทัว่ถึง  และควรมีการศึกษาติดตามผลของ
การใช้แนวปฏิบตัิ และความคงอยูข่องการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิตอ่ไป 
 

คาํสาํคัญ : แนวปฏิบตัิทางคลินิก ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่ 2009  บคุลากรของกลุม่งานการพยาบาล  การดแูลผู้ ป่วย  การ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ 

 

บทนํา 
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่  2009  เป็นโรค

ไข้หวดัใหญ่ท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ชนิด  เอ  เอช 1 
เอ็น 1  A (H1N1)  แพร่กระจายเชือ้ระหว่างคนสูค่นและจดั
ได้ว่าเป็น “โรคติดต่ออบุติัใหม่” (emerging infectious 
diseases) 1 การแพร่กระจายของเชือ้นีเ้กิดจากการสมัผสั
ทางตรงกับฝอยละอองท่ีออกมาจากการไอ จาม และ
สมัผสัทางอ้อมกบัสารคดัหลัง่ นํา้มกู นํา้ลายท่ีติดออกมา
กับอุปกรณ์ท่ีใช้เช็ดหรือรองรับสิ่งขับออกจากร่างกาย
ผู้ ป่วย   ซึ่งอาการและอาการแสดงจะมีอาการไข้ ร่วมกับ 
ไอ เจ็บคอ คดัจมกู ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตวั บางราย
อาจพบอาการอาเจียนและถ่ายเหลวร่วมด้วย ถ้าหากมี
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรงจะมีอาการ
ทางปอดร่วมด้วย ได้แก่ หายใจตืน้ หายใจลําบาก การ
หายใจถูกกด และบางรายอาจพบอาการเปล่ียนแปลง
ความรู้สกึตวัด้วย 2  องค์การอนามยัโลกได้ยกระดบัการ
ระบาดของเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ขึน้เป็น
ระดับ 4  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 2  ซึ่งการระบาด
ดงักล่าวก่อให้เกิดความกงัวลว่าอาจเกิดการระบาดใหญ่
แพร่กระจายไปทั่วโลก  ดังเช่นท่ีเคยเกิดมาแล้วในอดีต    
ได้ 1   ดงันัน้การเตรียมรับสถานการณ์การระบาด และให้
การดูแลผู้ ท่ี ติ ดเ ชื อ้  โดยไม่ ให้ เ กิ ดอันตรายจาก

ภาวะแทรกซ้อน และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้สูบ่คุลากร
และผู้ รับบริการ ด้วยโรคอ่ืนท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาล 
ยอ่มเป็นสิง่ท่ีท้าทายอยา่งย่ิงตอ่การบริหารจดัการ  

โรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลจังหวัด
ขนาด 500 เตียง ให้บริการผู้ ป่วยทกุประเภท   ในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมามีผู้ ป่วยท่ีสงสยัและป่วยด้วยการติดเชือ้ไวรัสไข้หวดั
ใหญ่  ทัง้ ไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล   ไข้หวดันก  และไข้หวดั
สายพันธุ์ ใหม่ 2009  มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก  โดย
นับตัง้แต่เร่ิมมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม ่
2009 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั  (เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 ถึง
เดือนกรกฏาคม 2552)  มียอดผู้ใช้บริการทัง้ในแผนกผู้ ป่วย
นอก และแผนกผู้ ป่วยในด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกชนิด
ทัง้หมด 10,480 ราย   ซึ่งในจํานวนนีเ้ป็นผู้ ป่วยท่ีมีผล
ยืนยันว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 
จํานวน 10 ราย 5  การมีผู้ ป่วยท่ีสงสัย และป่วยด้วยโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพ่ิม
มากขึน้ ย่อมเส่ียงต่อการแพร่กระจายเชือ้ในโรงพยาบาลได้
สงู ในขณะท่ีโรงพยาบาลยงัไม่มีแนวปฏิบติัท่ีจําเพาะ และ
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วย และ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
ทําให้ผู้ ป่วยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลด้วยอาการของ
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และผู้ ท่ีป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สาย
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พนัธุ์ใหม่ 2009  ได้รับการดแูลปะปนกบัผู้ ป่วยกลุ่มอ่ืน  ๆอีก
ทัง้บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลมีการปฏิบัติ ท่ี
หลากหลาย ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   ผู้ ป่วยไม่ได้รับ
การแยก และการบริการ ณ จุดเดียว  ส่งผลให้การบริการ
ล่าช้า ผู้ ป่วยต้องใช้เวลาในการรับบริการในโรงพยาบาลนาน 
และปะปนกบัผู้ ป่วยโรคอ่ืน ๆ   ท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาล 
ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ต่อผู้ ป่วยกลุม่อ่ืนและบคุลากร
ผู้ ให้บริการผู้ ป่วย  ซึ่งพบว่ามีบุคลากรสุขภาพท่ีให้บริการ
ผู้ ป่วยมีอาการป่วยท่ีคาดว่าได้รับเชือ้จากการปฏิบติังานจน
ต้องพกัรักษาตวัไม่สามารถปฏิบติังานตามปกติได้จํานวน   
3 คน6   และการนําแนวปฏิบติัของกระทรวงสาธารณสขุ7 มา
ใช้   ยงัมีข้อจํากดัในบางเร่ืองเน่ืองจาก เป็นข้อแนะนําท่ีกว้าง 
บางส่วนยังขาดส่วนขยายรายละเอียดในการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาลศรีสะเกษ   อีกทัง้ยงัขาด
ส่วนของการดูแลผู้ ป่วยปอดอักเสบท่ีสอดคล้องกับสภาพ
บริบทและส่วนท่ีนําไปปฏิบติัสําหรับบุคลากรผู้ปฏิบติังาน
ในกลุม่งานการพยาบาล  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยการนํา
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ มาสร้างเป็นแนวปฏิบติั จะช่วยในการ
ตดัสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพ เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วย และ
การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ ท่ีเหมาะสมสําหรับสภาวะใด
สภาวะหนึ่ง 8  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ได้ตระหนกัถึงปัญหาในการดแูลผู้ ป่วยจากภาวะแทรกซ้อน 
และการป้องกนั   การแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม ่2009   โดยให้ความสําคญักบัการมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน
จากหลกัฐานความรู้เชิงประจกัษ์   ท่ีสามารถนําไปปฏิบติัได้
ตามบริบทของโรงพยาบาลศรีสะเกษ  จึงได้ดําเนินการ
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับบุคลากรของกลุ่มงาน

การพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ขึน้  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับบุคลากรของกลุ่มงานการ
พยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ในโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ ป่วยท่ีสงสัย และป่วยด้วยโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 
 

วัตถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ

บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย

และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์

ใหม ่2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 2.  เพ่ือศกึษาผลของการนําแนวปฏิบติัทาง
คลินิกสําหรับบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล ใน
การดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษไปใช้
ในทางปฏิบติั 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก

สําหรับบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดแูล
ผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สาย
พันธุ์ ใหม่ 2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ใช้กรอบการ
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกของสภาวิจยัด้านการแพทย์ 
และสาธารณสขุแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National 
Health and Medical Research Council : NHMRC)9   
มาเป็นแนวทางในการวิจยั ตามแผนภมิู 1  
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แผนภูม ิ1  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

วัสดุและวธีิการ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพฒันา (developmental 
research)  เพ่ือพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
บคุลากรของกลุ่มงานการพยาบาล ในการดแูลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม ่2009  ในหน่วยงานผู้ ป่วยนอก และหอผู้ ป่วยแยก
โรคโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ดําเนินการระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2552  ถงึเดือนสงิหาคม 2552 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ 1) บคุลากร
ของกลุ่มงานการพยาบาลทุกคนท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  และดแูลผู้ ป่วยท่ีมีอาการของ
ไข้หวดัใหญ่ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ   พนกังาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้   และคนงาน  2) ผู้ ป่วยท่ีสงสยัว่าติด
เชือ้/ผู้ ป่วยท่ีมีผลการตรวจยืนยนัว่าติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่ 2009  ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล   
ศรีสะเกษ 
              กลุ่มตัวอย่าง  เลือกแบบเจาะจง (purposive  
sampling)  แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้  
 1.  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก 
คือ บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน
แผนกผู้ ป่วยนอก  หอผู้ ป่วยแยกโรค 1 แยกโรค 2   
และหอผู้ ป่วยแยกโรคเด็ก  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย   พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  60 คน 
พนักงานผู้ ช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 44 คน  คนงาน 
จํานวน  6 คน   รวมทัง้หมด 110 คน 

ร่างแนวปฏิบติั 

ปรึกษาผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (public hearing) 

ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิ 

  นําไปทดลองใช้ 

  ประเมินผล   แนวปฏิบติั 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

การตัง้ข้อกาํหนดต่าง ๆ 
1. กําหนดปัญหา  หวัข้อการพฒันาแนวปฏิบติั 
    ทางคลนิิก 
2. กําหนดทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลนิิก 
3. กําหนดวตัถปุระสงค์และกลุม่เป้าหมายผู้ใช้ 
    แนวปฏิบติัทางคลนิิก 
4. กําหนดผลลพัธ์การใช้แนวปฏิบติั 
5. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็นหลกัฐานเชิง 
    ประจกัษ์ทางวิทยาศาสตร์ 
6. กําหนดร่างแนวปฏิบติั บนหลกัฐานทาง 
    วิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุ โดยพิจารณา 
    ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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 2.  ผู้ ป่วยท่ีสงสัยว่าติดเชือ้หรือมีผลการ
ตรวจยืนยนัว่าติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
ท่ีมารับบริการในหน่วยงานผู้ ป่วยนอก   หอผู้ ป่วยแยกโรค 
1  แยกโรค 2  และหอผู้ ป่วยแยกโรคเด็ก โรงพยาบาล        
ศรีสะเกษ  ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2552  ถึงวนัท่ี 25 
กรกฎาคม  2552   จํานวน 152 คน  
 วธีิดาํเนินการ 
 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009  โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีขัน้ตอนการ
ดําเนินการ ดงันี ้ 
 ขั ้นตอนที่  1  กําหนดประเด็นปัญหา 
ขอบเขต  และหัวข้อของการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิก  โดยปรึกษากับผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 
ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ 
พยาบาลควบคุมการติดเชือ้  หวัหน้าหอผู้ ป่วยทุกหอ
ผู้ ป่วยท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการผู้ ป่วยไข้หวัดใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009  เพ่ือเสนอปัญหาจากการปฏิบติัท่ี
หลากหลายท่ีพบในการดูแลผู้ ป่วยไข้หวัดใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ 2009  และผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ป่วยและ
ผู้ ปฏิบัติงาน   พร้อมกับร่วมกําหนดและขอความ
เหน็ชอบหวัข้อการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม ่2009  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 ขัน้ตอนที่ 2  กําหนดทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิก  โดยหวัหน้าทีมทําหนงัสือเรียนเชิญ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาแนวปฏิบัติ  รวม

ทัง้หมด 7 คน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา
และคณะกรรมการในการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิก
สําหรับบคุลากรของกลุม่งานการพยาบาลในการดแูล
ผู้ ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เสนอต่อ
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ  
 ขัน้ตอนที่ 3  กําหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก  โดย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
เพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ ใช้
แนวปฏิบติัทางคลนิิก   
 ขัน้ตอนที่ 4  กําหนดผลลัพธ์จากการใช้
แนวปฏบัิตทิางคลนิิก  คณะกรรมการพฒันาแนวปฏิบติั
ทางคลินิก ได้ร่วมกําหนดผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ อนัเป็นผล
จากการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับบคุลากรของกลุ่ม
งานการพยาบาล  ในการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื อ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่  2009 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ   ได้แก่  

   4.1 บุคลากรของกลุ่มงานการ

พยาบาลสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วยและป้องกัน

การแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่ 2009 ได้

ถกูต้องตามแนวปฏิบติั 

 4.2 บุคลากรของกลุ่มงานการ

พยาบาล  มีความรู้ในการดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการ

แพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009   

 4.3 ผู้ ป่วยและญาติมีความรู้ในการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 
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 ขัน้ตอนที่ 5  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็น

หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์  และประเมิน

คุณภาพข้อมลูท่ีได้จากการสืบค้น  โดยกําหนดคําท่ีใช้ใน

การสืบค้น แหล่งข้อมูลและคัดเลือกหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

สรุปสาระสําคญัของข้อแนะนํา และทําการประเมินคณุภาพ

ของหลกัฐานโดยใช้เกณฑ์ของสภาวิจัยด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC) 9  นํามา

จดัเรียงลําดบัความน่าเช่ือถือของข้อมลูเพ่ือกําหนดร่างแนว

ปฏิบติับนหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุ   นํามาทําเป็น

ฉบบั “ร่าง” แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับบุคลากรของกลุ่ม

งานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่ วยและป้องกันการ

แพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009  โดย

หลกัฐานความรู้เชิงประจกัษ์ท่ีนํามาพฒันาเป็นแนวปฏิบติั

ฉบบัร่าง ได้มาจาก   แนวทางปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ 

หรืออาจติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ชนิด A(H1N1) 

ของกระทรวงสาธารณสุข6   แนวปฏิบัติในการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่

สํ าหรับสถานพยาบาล ของประเทศออสเตรเลีย 10            

แนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย      

เชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ในโรงพยาบาล

    

 

11,12    การ

ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่   

ในสถานพยาบาล  สําหรับผู้ ป่วยรายท่ีสงสัยว่ามีการติด   

เชือ้ไวรัสชนิด A(H1N1)  ขององค์การอนามัยโลก2          

แนวปฏิบติัในการวางแผนในการเตรียมรับการระบาดของ

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  และข้อปฏิบติัในการใช้

อุปกรณ์ป้องกัน ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 

สหรัฐอเมริกา 13,14,15 

 ขัน้ตอนที่ 6  กําหนดร่างแนวปฏิบัต ิ        

บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด จัดพิมพ์ร่างแนว

ปฏิบติั  หลงัจากนัน้จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นกบัผู้ ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้อง หรือผู้ปฏิบติัการพยาบาลได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจในคําแนะนําการ

ปฏิบติัท่ีจะกําหนดไว้ในแนวปฏิบติัทางคลินิก  ซึ่งแบ่ง

ระดับของข้อเสนอแนะตามความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ท่ีกําหนดขึน้โดยสถาบนัโจแอนนา บริกส์

(The Joanna Briggs Institute[JBI])16  ร่วมกนัจดัทํา

แผนการเผยแพร่และแผนการส่งเสริมการนําแนว

ปฏิบัติทางคลินิกไปใช้   พร้อมกับพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

ขัน้ตอนที่ 7  ตรวจสอบคุณภาพของแนว

ปฏิบัติท่ีได้หลงัจากผ่านขัน้ตอนท่ี 6 หลงัจากนัน้ ส่งให้

ผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 5 ท่าน คือ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้าน

ระบาดวิทยา 1 ทา่น  อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญด้านการพยาบาล

ด้านการควบคมุการติดเชือ้ 2 ท่าน  นกัวิชาการชํานาญ

การด้านการควบคมุโรค 1 ทา่น และพยาบาลควบคมุการ

ติดเชือ้ 1 ท่าน  ตรวจสอบความถกูต้องเชิงเนือ้หาและ

ภาษา ก่อนจะนําแนวปฏิบติัไปทดลองใช้ปฏิบติัจริง 

 ขัน้ตอนที่ 8  ประเมินผลการใช้แนว
ปฏิบัติ  และประเมินประสิทธิผลหลังการใช้แนว
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ปฏิบติัทางคลินิก  โดยประเมินความเป็นไปได้ในการ
ใช้แนวปฏิบติั และศกึษาผลของการปฏิบติั นําผลลพัธ์
ท่ีได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบติัอีกครัง้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการดาํเนินการวจัิย   
 1.1 แผนการฝึกอบรม/ให้ความรู้  
ประกอบด้วย 1)  แผนการฝึกอบรมให้ความรู้สําหรับ
กลุ่มบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มท่ี 1 คือ พยาบาลวิชาชีพ มี
เนือ้หาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พันธุ์ ใหม่  สถานการณ์การระบาด  อุบั ติ การณ์
ต่างประเทศ-ในประเทศ หนทางการแพร่กระจายเชือ้ 
อาการแสดงของโรค  กลุม่เส่ียงต่อการติดเชือ้ การดแูล
ผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่  หลกัการป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้  การใช้อปุกรณ์ป้องกนั  และการล้าง
มือ และกลุ่มท่ี 2 คือ  พนกังานผู้ช่วยเหลือคนไข้และ
คนงาน  มีเนือ้หาเก่ียวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่  หนทางการแพร่กระจายเชือ้ 
อาการแสดงของโรค  กลุม่เส่ียงตอ่การติดเชือ้ หลกัการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้  การใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
และการล้างมือ  การอบรมใช้วิธีบรรยาย การประชมุ
กลุ่มย่อย และมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกัน  การ
สาธิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใส่อุปกรณ์
ป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ (fit test)  โดยมี
การให้บคุลากรสาธิตย้อนกลบั ในเร่ืองของการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินหายใจ  ใช้เวลาในการฝึกอบรม  กลุ่มละ        
3 ชัว่โมง  2) แผนการให้ความรู้สําหรับกลุม่ผู้ ป่วยและ
ญาติ ใช้เวลาในการสอนทฤษฎี และสาธิต ครัง้ละ      

30 นาที  ในจดุคดักรอง หน่วยงานผู้ ป่วยนอก และใน
หอผู้ ป่วยแยกโรค เนือ้หาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่  สถานการณ์การระบาด 
อาการและอาการแสดงของโรค  กลุ่มเส่ียงต่อการติด
เชือ้  และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้   สขุวิทยาในการไอ  การใช้หน้ากากอนามยัและ
การล้างมือ  ส่ือการสอน  ใช้การบรรยายประกอบแผ่น
พบั และไวนิล 

  

    1)  

 1.2 คู่มือการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ
ใหม่ 2009  มีเนือ้หาครอบคลุมในเร่ือง การดูแล
ผู้ ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่  และหลักในการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2009  ซึ่งพฒันามาจากหลกัฐานความรู้เชิงประจกัษ์      
ท่ีได้มาจากแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข    
แนวปฏิบัติของประเทศออสเตรเลีย  แนวปฏิบติัของ
องค์การอนามยัโลก  และแนวปฏิบติัของศนูย์ควบคมุ
และป้องกนัโรค  สหรัฐอเมริกา ท่ีมีข้อแนะนําเก่ียวกบั
การดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
 2.1 แบบเก็บข้อมูลในบุคลากรทางการ
พยาบาลผู้ใช้แนวปฏบัิตทิางคลนิิก  ประกอบด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นข้อมลูทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา  ได้แก่  เพศ  อาย ุ ตําแหน่ง
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ 
ประวติัการได้รับการอบรม  
    2) แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการ
ใช้แนวปฏิบัตทิางคลินิก  มีลกัษณะเป็นคําถามปลาย
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ปิดและปลายเปิด ประกอบด้วยคําถามเร่ือง ความสะดวกใน
การใช้ แนวปฏิบั ติ   ความชัดเจนของแนวปฏิบั ติ 
ความสามารถในการนําไปปฏิบติัได้  ความมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ข้อเสนอแนะการปฏิบติัสามารถเข้าใจได้ง่าย มี
การระบทุางเลือกสําหรับการจดัการกบัแต่ละสถานการณ์   
ปัญหา  อปุสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้แนวปฏิบติั 
ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามความเป็นไปได้ของ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกันการติดเชือ้
สแตฟฟิลโลค็อกคสัออเรียสท่ีดือ้ต่อยาเมธิลซิลลินใน
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี17  ผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน  ได้ค่าดชันี
ความตรงตามเนือ้หา (content validity index [CVI]) เท่ากบั  
.94   
  3) แบบวัดความรู้  แบ่งเป็น 2 ชุด คือ          
1) แบบวดัความรู้สําหรับพยาบาล  2) แบบวดัความรู้สําหรับ
พนักงานผู้ ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้   
ลักษณะแบบวัดความรู้เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
จํานวน  20  ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน  ประกอบด้วยข้อ
คําถามเก่ียวกบั ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009  การดูแลผู้ ป่วยและหลักการในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน       
5 ท่าน  ได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา (content validity 
index [CVI]) เท่ากบั .96  หลงัจากนัน้นํา ไปทดลองใช้กบั
บคุลากรของกลุม่งานการพยาบาล  โรงพยาบาลน่าน  จํานวน 
10 คน  นํามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร  คูเดอร์-            
ริชาร์ดสนั 20 (Kuder-Richardson 20 :KR-20)  ได้ค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั .95        

    

   2.2 

    4) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัต ิ
สํ า ห รั บบุ ค ล า ก ร ข อ ง กลุ่ ม ง า นก า รพย าบ าล 
ประกอบด้วย  วัน  เวลาท่ีสัง เกต   รหัสบุคลากร  
ตําแหน่ง และกิจกรรมการปฏิบติัในเร่ืองการดแูลผู้ ป่วย 
และการปฏิบติัในการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ การสวม
อุปกรณ์ป้องกัน การล้างมือ  บันทึกการปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกิจกรรมท่ีได้จากการ
สงัเกต   แบบบนัทกึการสงัเกตผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน  ได้ค่าดชันี
ความตรงตามเนือ้หา  (content validity index [CVI]) 
เท่ากับ 1  จากนัน้นําไปทดลองใช้สังเกตการ
ปฏิบติัการดแูลและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  ในกลุ่มบคุลากรของกลุ่ม
งานทางการพยาบาล    โรงพยาบาลน่าน    โดย
พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
สงัเกตการปฏิบติั 1 ท่าน 10 เหตกุารณ์  ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ในการสงัเกต (interrater reliability)  เทา่กบั 1   

แบบวัดความรู้สําหรับผู้ป่วยและ
ญาติ ลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบถกู หรือผิด จํานวน 
10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ประกอบด้วยข้อคําถาม
เก่ียวกับ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่
2009 หลกัการปฏิบติัในการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ สขุ
วิทยาในการไอ การใช้หน้ากากอนามยั และการล้างมือ ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวุฒิ
จํานวน 5 ท่าน   ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา 
(content validity index [CVI]) เท่ากบั .96   ทดลอง
ใช้กับผู้ ป่วยและญาติท่ีมาใช้บริการท่ีจุดคัดกรอง
ไข้หวดัใหญ่  โรงพยาบาลน่าน จํานวน 10 คน  และหา
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ค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สตูรคเูดอร์-ริชาร์ดสนั 20 (Kuder-
Richardson 20 : KR-20)  ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .95 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ โดยการ
แจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ  และคา่เฉล่ีย  
 2.  ข้อมลูความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติ
ทางคลนิิกไปใช้ในทางปฏิบติั  นํามาจดักลุม่ข้อมลูแจกแจง
ความถ่ี  และคํานวณคา่ร้อยละ 
 3. เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของกลุม่ตวัอย่าง
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก
โดยสถิติ  paired t - test 
 4. เปรียบเทียบสัดส่วนการปฏิบัติของ
บุคลากรทางการพยาบาลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ก่อนและหลังการทดลองใช้แนวปฏิบัติโดยใช้สถิติ chi-
square   
 

ผลการวิจัย 
 1.  ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลนิิก  รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษา  วตัถปุระสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย  ผลลพัธ์  คําจํากัดความและขัน้ตอน
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก  2) เนือ้หาสาระ 
สําคญัของแนวปฏิบติัทางคลินิก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
สว่นท่ี 1 แนวปฏิบติัในการดแูลผู้ ป่วยปอดอกัเสบจาก
การติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ และส่วนท่ี 2  
แนวปฏิบัติในการดําเนินการในการป้องกันควบคุม
การแพร่กระจายเชือ้  โดยสว่นท่ี 2 แบ่งเป็น 3 ด้านหลกั 
คือ  ด้านนโยบาย  ด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมและ

ด้านการปฏิบัติ  แนวปฏิบัติท่ีได้ครอบคลมุการ
ปฏิบติังานทัง้ในแผนกผู้ ป่วยนอก  หอผู้ ป่วยแยกโรค
1,2  และหอผู้ ป่วยแยกโรคเด็ก  ในเร่ืองของการจดัการ
จุดคัดกรองไข้หวัดใหญ่ และการปฏิบัติในการดูแล
ผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ตลอดจนการป้องกนั
การแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  
3) ภาคผนวก ได้แก่ การแบง่ระดบัความน่าเช่ือถือและ
คุณภาพ และข้อเสนอแนะท่ีนําไปสู่การปฏิบัติของ
หลักฐานอ้างอิง แหล่งหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ 
คู่มือการดูแลผู้ ป่วยและการป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  แบบสอบถาม
ความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  แบบวัดความรู้  
แบบสงัเกตการปฏิบติั  และรายนามผู้ทรงคณุวฒุิ 
 2.  ผลการนําแนวปฏิ บัติทางคลิ นิก
สาํหรับบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009  โรงพยาบาล    
ศรีสะเกษไปใช้ นําเสนอข้อมลูเป็น 4 สว่นตามลําดบั
ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง
ผู้ใช้แนวปฏิบติัทางคลนิิก 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 
88.18 อายเุฉล่ีย 33.26 ± 6.71 ปี  เป็นพยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ 54.54  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  
ร้อยละ 40.0 และคนงาน ร้อยละ 5.45  ระดับ
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การศึกษาพบว่าส่วนมากปริญญาตรี ร้อยละ 59.09  
รองลงมา อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร/เทียบเท่า   
ร้อยละ 29.09   ระยะเวลาปฏิบติังานโดยเฉล่ีย 12.50 
± 6.64 ปี  ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.09  ได้รับการอบรม
ความรู้ เ ก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยและป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 
 ส่วนที่ 2 ความเป็นไปได้ในการนําแนว
ปฏิบติัทางคลินิกสําหรับบคุลากรทางการพยาบาล ใน
การดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ไปใช้ในหน่วยงานผู้ ป่วยนอก
และหอผู้ ป่วยแยกโรค 1, 2 และหอผู้ ป่วยแยกโรคเดก็ 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของกลุ่มงาน
การพยาบาลมีความคิดเห็นว่า แนวปฏิบติัทางคลินิก

สําหรับการดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  มีความเป็นไปได้ใน
การนําไปใช้อยู่ในระดับมากทุกข้อรายการ  โดย
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสามารถเข้าใจง่าย  มีความ
เป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมากถึง ร้อยละ 
80.90  รองลงมา ได้แก่ มีความชดัเจน  สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานอยู่ในระดับ
มาก  ร้อยละ 75.45, 73.63 และ 62.72 ตามลําดบั    
ในขณะท่ี ความสะดวกในการนําไปปฏิบติัอยู่ในระดบั
มากร้อยละ  57.27 ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่ม ท่ี เห็นว่า   
ความสะดวกในการนําไปปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 42.73  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละความคิดเหน็ตอ่ความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบติัทางคลนิิกไปใช้ ของบคุลากร  
                  กลุม่การพยาบาลผู้ทดลองใช้แนวปฏิบติัทางคลนิิก (n=110) 
 

ระดับความคดิเหน็ 
มาก ปานกลาง น้อย 

ความเป็นไปได้ 
ในการนําแนวปฏบัิตทิางคลินิกไปใช้ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.  มีความสะดวกในการนําไปปฏิบติั          63 57.27 47 42.73 0 0.00 

2.  มีความชดัเจน  83 75.45 27 24.55 0 0.00 

3.  สามารถนําไปปฏิบติัได้ 81 73.63 29 26.37 0 0.00 

4.  มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  69 62.72 41 37.28 0 0.00 

5.  ข้อเสนอแนะการปฏิบติัสามารถเข้าใจง่าย    89 80.90 21 19.10 0 0.00 
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 ส่วนที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของ
กลุม่ตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติั  
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรู้
ก่อนและหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของ
กลุม่ตวัอย่าง พบว่า กลุม่พยาบาลวิชาชีพมีค่าคะแนน
ของความรู้เพิ่มขึน้หลังได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้
จากค่าคะแนนเฉล่ีย 12.68 เป็น 17.63  ในกลุม่ของ

พนกังานผู้ช่วยฯ และคนงาน หลงัได้รับการฝึกอบรมมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เพิ่มขึน้จาก 9.26 เป็น 17.5 
เช่นเดียวกับกลุ่มของผู้ ป่วยและญาติ หลังได้รับการ
สอน พบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เพ่ิมขึน้จาก 9.20 
เป็น 17.38  ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .001   ดงัแสดงในตาราง 2 

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของกลุม่ตวัอยา่งในภาพรวม ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติั 
 

กลุ่มตัวอย่าง การทดลองใช้
แนวปฏิบัต ิ(N) x      S.D.   t P คะแนนเตม็ 

ก่อน 20 12.68 1.72 
20 17.63 0.93 

23.368 .000* กลุ่มพยาบาลวชิาชีพ(N=60) 
หลงั 
ก่อน 20 9.26 1.46 กลุ่มพนักงานผู้ช่วยฯ  / คนงาน        

( N  =  5 0 ) 20 17.5 0.73 
47.697 .000* 

หลงั 

ก่อน 20 9.20 1.52 กลุ่มผู้ป่วยและญาต ิ (N=152) 
 20 17.38 0.89 

74.520 .000* 
หลงั 

         * p  < .001 
 
 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบสดัสว่นการปฏิบติั
ของบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลตามแนว
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติัทางคลนิิก  
 ผลการศึกษา จากการสังเกตจํานวนครัง้ของ
เหตุการณ์ท่ีปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิก จํานวน 
342 เหตกุารณ์ ในกลุม่บคุลากรของกลุม่งานการพยาบาล  
ในหน่วยงานผู้ ป่วยนอกและหอผู้ ป่วยแยกโรค 1, 2 และหอ

ผู้ ป่วยแยกโรคเด็ก ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552  ถึง
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2552  จํานวน 110 คน  พบวา่ บคุลากร
ของกลุ่มงานการพยาบาลมีสัดส่วนของการปฏิบัติท่ี
ถกูต้องตามแนวปฏิบติัเพิ่มขึน้ภายหลงัการนําแนวปฏิบติั
ไปใช้  จากเดิมสัดส่วนการปฎิบัติท่ีถูกต้องร้อยละ 25.1 
เป็น  ร้อยละ 88.9  ซึง่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .001  ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสดัสว่นการปฏิบติัท่ีถกูต้องก่อนและหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติัทางคลนิิก 
 สําหรับบคุลากรทางการพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่ 
 สายพนัธุ์ใหม ่ 2009 
 

 
ระยะของการสังเกต 

จาํนวนครัง้ของการสังเกต     
การปฏบัิต ิ

สัดส่วนการปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 
(

P 
ร้อยละ) 

342 86/342(25.1) ก่อน 

342 304/342(88.9) 
.001* 

หลัง 

          * p < .001 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1.  การพัฒนาแนวปฏิบัตทิางคลินิกสาํหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
และป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวัดใหญ่สาย
พันธ์ุใหม่ 2009 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในครัง้นี ้ 
จดัทําขึน้โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย  ทีมสห
สาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางคลนิิก และ
เป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วย  แนวปฏิบัติ
พัฒนาขึน้มาจากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์
อย่างเป็นระบบตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีค้นพบ มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่าง
ความเห็นของผู้ปฏิบติักบัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จึงทํา
ให้แนวปฏิบติัทางคลินิกมีคณุภาพ  น่าเช่ือถือ18  และ
บคุลากรเกิดความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ  นอกจากนัน้  
การท่ีผู้ บริหารให้ความสําคัญร่วมเป็นทีมนําในการ
ร่วมพฒันาและร่วมปฏิบติั สง่ผลให้บคุลากรเกิดความ
ตระหนัก มีทศันคติท่ีดี ให้ความร่วมมือในการพฒันา
และการนําแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้19 ประกอบกบั

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009  ทําให้เกิดการต่ืนตัว และให้ความสําคัญ
ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาด  ซึ่ง
โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้ และป่วยมาใช้
บริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้มีการติด
เชือ้ในกลุ่มบุคลากร ทําให้บุคลากรเกิดการต่ืนตัว 
เหล่านีจ้ึงอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
ยอมรับต่อการนําแนวปฎิบติัทางคลินิกท่ีได้พฒันาขึน้
ไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 การท่ีแนวปฏิบัติทางคลินิกจัดทําให้อยู่
ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย  และเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
ถือว่าเป็นกลยทุธ์หนึ่งในการเผยแพร่และส่งเสริมการ
นําแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้20  ประกอบกบัการใช้
วิธีการท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบติั  เช่น  การจดัประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย  
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  การจัดทําแผ่นป้าย
ประกาศ  ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  คือผู้ ใช้แนวปฏิบติั  
ซึ่งการใช้วิธีท่ีหลากหลาย  ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย
ทําให้การเผยแพร่แนวปฏิบติัทางคลนิิกประสบผลสําเร็จ21 
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 การจัดอบรมบุคลากรผู้ ใช้แนวปฏิบัติ
ทางคลนิิก  มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ เข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิด
การเรียนรู้  จนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
ค่อนข้างถาวร ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมให้ความรู้จึงมีความสําคญัต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและยงัมีผลในการจูงใจ 
ให้เ กิดการเ รียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตาม
วตัถปุระสงค์22  และเน่ืองจากบคุลากรส่วนใหญ่เป็น
พยาบาลวิชาชีพถึงร้อยละ 54.54  ซึง่ในจํานวนนีจ้บ
การศกึษาระดบัปริญญาโท 2 คน  นบัว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ทําให้มีความเข้าใจ และนําแนว
ปฏิบติัไปใช้ได้ดี  และพบว่ากลุ่มผู้ ใช้แนวปฏิบติัส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากกว่าคร่ึง คือ
ร้อยละ 59.09  และเคยได้รับการอบรมเก่ียวกบัการ
ดแูล และการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ถึงร้อยละ 89.09 จากการประชมุ
กลุ่มย่อยท่ีกลุ่มงานการพยาบาลและงานควบคมุการ
ติดเชือ้จัดขึน้ในช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่  และในการประชุมซ้อมแผนเพ่ือรับการ
ระบาดของโรคท่ีโรงพยาบาลศรีสะเกษจัดขึน้ก่อนมี
การพฒันาแนวปฏิบติั และจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีออกมา
อย่างต่อเน่ืองในช่วงของการระบาดของโรค  ทําให้
บุคลากรมีความรู้พืน้ฐานอยู่บ้าง  เม่ือมีการจดัอบรม
ให้ความรู้บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล และใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติทาง
คลินิก  ทําให้บุคลากรมีความเข้าใจ มั่นใจในการ
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีถกูต้องมากขึน้  เป็นการส่งเสริม

และกระตุ้ นใ ห้ เ กิดการปฏิบัติตามหลักฐานเ ชิง
ประจักษ์ในงานประจํา อนัจะนําไปสู่การปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัทางคลินิกท่ียัง่ยืน23    ดงัการศกึษาท่ีพบว่า
การใช้วิธีการอบรมให้ความรู้หลายวิธีร่วมกันในการ
กระตุ้นและสง่เสริมในการปฏิบติัของบคุลากรช่วยเพิ่ม
การปฏิบติัในการล้างมือมากกว่าการใช้เพียงวิธีเดียว24  
และมีรายงานการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบท่ี
พบว่า การใช้กลยทุธ์เดียวในการเผยแพร่และส่งเสริม
การปฏิบัติ  มีผลทําให้เกิดการกระตุ้ นในการปฏิบัติ
เพิ่มขึน้ แต่ผลท่ีมีนัน้คงอยู่ในระยะสัน้ ซึ่งการใช้กล
ยทุธ์อ่ืนร่วมด้วยจะช่วยให้มีผลการปฏิบติัอยา่งยัง่ยืน25  
ซึ่งความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเนือ้หาแนวปฏิบัติ
ของผู้ ใช้แนวปฏิบติัเป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากท่ีต้องคํานึงถึง 
เน่ืองจากจะส่งผลให้เกิดการนําแนวปฏิบติัไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการบริการ และได้ผลลพัธ์ตามท่ีตัง้
ไ ว้   ดังการศึกษาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีการนําแนวปฏิบติัในการป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้วัณโรคในโรงพยาบาล  ของศูนย์
ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาไปใช้แต่พบว่าไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร ซึ่งอุปสรรคเกิดจากการท่ีบุคลากรสุขภาพ
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัดงักลา่ว24  
 2. ผลการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก
สาํหรับบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009  โรงพยาบาล    
ศรีสะเกษไปใช้ในทางปฎบัิต ิ  
 2.1 ความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบติั
ทางคลินิก  บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการใช้แนวปฎิบติั
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ทางคลินิกส่วนใหญ่เห็นว่า  มีความเป็นไปได้ในการ
นําไปใช้ในระดบัมาก  โดยเฉพาะข้อเสนอแนะการปฏิบติั
สามารถเข้าใจง่าย   มีความชดัเจน  สามารถนําไปปฏิบติั
ได้ และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการ
พฒันาแนวปฏิบติัท่ีได้จากหลกัฐานเชิงประจักษ์  ทําให้
ได้แนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเป็นบริบทของโรงพยาบาล      
ศรีสะเกษ   จึงทําให้บุคลากรเห็นว่ามีประโยชน์ในการ
นําไปใช้ ประกอบกบัการใช้ภาษาในเนือ้หาแนวปฏิบติัท่ี
สามารถส่ือให้บุคลากรเข้าใจได้ง่าย  จึงมีความชัดเจน
มากขึน้ในการนําไปใช้  และจากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบติัก่อนจดัทําเป็นแนวปฏิบติั  ทํา
ให้ผู้ปฏิบติั ได้มีส่วนร่วมตดัสินใจในความเป็นไปได้ท่ีจะ
นําไปใช้ในงานประจําท่ีปฏิบัติอยู่ จึงเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดบัมาก  ในขณะท่ีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความสะดวกในการนําไปปฏิบติัในระดบั
มาก ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีเห็นว่าอยู่ในระดบัปานกลาง  
เน่ืองจากยงัมีข้อจํากดัในเร่ืองอตัรากําลงัท่ีมีจํากดัทัง้
ในหน่วยงานผู้ ป่วยนอกและหน่วยงานผู้ ป่วยใน  การ  
ดึงอัตรากําลังมาใช้ในจุดคัดกรอง และห้องแยกโรค  
จึงเกิดปัญหาทําให้เกิดการขาดแคลนอัตรากําลัง       
อีกทัง้บคุลากรในกลุ่มนีย้งัต้องปฏิบติังานในจดุสมัผสั
เชือ้เป็นเวลานานครัง้ละ 1 เดือน  ก่อนเปล่ียนไป
ปฏิบติังานในหน่วยงานเดิมท่ีไม่ได้สมัผสัเชือ้ และหลงั
เปล่ียนหน่วยงานต้องมีการหยุดงานระยะหนึ่งเพ่ือ
สงัเกตอาการ และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้  ทําให้
บุคลากรมีความวิตกกังวล  เกิดความลําบาก ซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีท้าทายต่อการวางแผนบริหารจัดการเป็น
อย่างย่ิง  นอกจากนัน้ในส่วนของโครงสร้างด้าน

อาคารสถานท่ี ยงัต้องมีการบริหารจัดการให้ถูกหลกั
ของการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ใน
โรงพยาบาลเพ่ือรองรับ และให้บริการผู้ ป่วย  ซึ่ง
จําเป็นต้องใช้เวลา และการประสานความร่วมมือกับ
หลายหน่วยงานและบคุลากรทกุระดบั 
 2.2  ความรู้และการปฏิบติั  ภายหลงั
การนําแนวปฏิบติัไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์  
พบวา่  คะแนนความรู้ของบคุลากรของกลุม่การพยาบาล
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยในกลุม่พยาบาล 
เพิ่มจาก 12.68 คะแนน เป็น 17.63 คะแนน กลุม่พนกังาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน เพิ่มจาก 9.26 คะแนน เป็น 
17.5 คะแนน  กลุม่ผู้ ป่วยและญาติ เพิ่มจาก 9.20  คะแนน 
เป็น 17.38  คะแนน  เน่ืองจากเนือ้หาในการสอน และ
วิธีการสอนได้ใช้วิธีการบรรยายประกอบส่ือ มีการสาธิต
ประกอบในสว่นของการใช้อปุกรณ์ป้องกนัในกลุม่ของ
พยาบาล และกลุ่มของพนักงาน  ผู้ ช่วยเหลือคนไข้
และคนงาน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ท่ี
ถูกต้อง  ทําให้บุคลากรเกิดทักษะ  ซึ่งนํามาสู่การ
ปฏิบติั22   สําหรับผลการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยและญาติ  
โดยทีมพยาบาลท่ีจดุคดักรอง ซึ่งเน้นการให้ความรู้ใน
เร่ืองอาการ และอาการแสดง การป้องกันการติดเชือ้
และการแพร่กระจายเชือ้  สขุวิทยาในการไอ และการ
ล้างมือท่ีถกูต้อง  โดยการจดักลุ่มย่อยสอน มีการเปิด
โอกาสให้ซกัถามและตอบข้อคําถาม ทําให้ผู้ ป่วยและ
ญาติเกิดการรับรู้ในเ ร่ืองท่ีสอน  เกิดความเข้าใจ
กระจ่างขึน้จากความรู้เดิมท่ีได้รับจากส่ือต่าง ๆ  สง่ผล
ให้คะแนนความรู้ของผู้ ป่วยและญาติเพิ่มสูงขึน้หลัง
การสอน 
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 การเปรียบเทียบสดัส่วนการปฏิบติัของ
บุคลากรของกลุ่มการพยาบาลตามแนวปฏิบัติ ก่อน
และหลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติั พบว่า สดัสว่นการปฏิบติั
ถกูต้องเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 25.1  เป็น ร้อยละ 88.9   ทัง้นี ้
เน่ืองจากการมีแนวปฏิบติัใช้ในหน่วยงาน ช่วยให้บุคลากรมี
ความรู้  ความเข้าใจในเนือ้หาแนวปฏิบติั ทําให้มัน่ใจในการ
ปฏิบัติมากขึน้  สอดคล้องกับการศึกษาในหน่วยงาน
วิกฤติของโรงพยาบาล 3,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึงปี ค.ศ. 1992 พบว่า หลงัจาก
มีแนวปฏิบัติใช้ในหน่วยงาน  บุคลากรมีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชือ้วณัโรคในโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้อย่างมี
นยัสําคญั25  ประกอบกบั การพบว่ามีบคุลากรป่วยด้วย
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  จากการปฏิบัติงาน  
จํานวน  3  ราย6  ทําให้บคุลากรเกิดความต่ืนตวั  อยากได้รับ
ความรู้และ แนวปฏิบติัท่ีชัดเจน   เม่ือนําเสนอแนวปฏิบติัท่ี
ได้พัฒนาขึน้มา จึงเกิดการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบัติ  ประกอบกับผู้บริหารโรงพยาบาลเห็นความสําคัญ
และเป็นผู้ นําในการปฏิบติักิจกรรมตามแนวปฏิบติั  ส่งเสริม 
กระตุ้นการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงให้การสนบัสนนุ ใน
เร่ืองอปุกรณ์ป้องกนั และปรับปรุงสถานท่ีในการให้บริการ   มี
นโยบายในเร่ืองจดุคดักรองท่ีเหมาะสม ชดัเจนตามแนวปฏิบติั  
มีการวางแผนสร้างห้องแยกสําหรับผู้ ป่วยเพิ่มเติม  จดัการดู
สิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภยัต่อการแพร่กระจายเชือ้   ซึ่ง
เอือ้ต่อการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีได้พฒันาขึน้   ทําให้
สดัสว่นการปฏิบติัท่ีถกูต้องเพิ่มขึน้  ดงัมีการศกึษาท่ีพบว่า

การนําแนวปฏิบติัมาใช้จะมีผลดีกบัหน่วยงาน ซึง่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทัง้ผู้ บริหารและทีมบุคลากร
สขุภาพ จึงจะสามารถทําให้แนวปฏิบติัท่ีนํามาใช้เกิด
ประสิทธิผลได้24  สว่นท่ียงัปฏิบติัไม่ได้ตามแนวปฏิบติั
ในบางข้อ  เช่น ในเร่ืองของการใช้ออกซิเจนในเด็กท่ีมี
ภาวะปอดอักเสบจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่
2009  เน่ืองจากการขาดอุปกรณ์การแพทย์บาง
ประเภทท่ีอยู่ในระหว่างการจัดซือ้  จึงยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ และโครงสร้างของสถานท่ีท่ียังไม่สามารถ
แก้ไขได้  จงึไมเ่อือ้ตอ่การปฏิบติั  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ

บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009  ไปใช้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ 
ควรประเมินความพร้อมของหน่วยงานเก่ียวกับ 
สถานท่ี อปุกรณ์ ผู้ดแูล และกลุม่ผู้ ป่วยก่อนเสมอ 

2.  การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
บุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วย
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 ไปใช้  ต้องมีการติดตาม ดแูล กํากบั นิเทศ
อยา่งตอ่เน่ือง  จงึจะเกิดผลลพัธ์ตามท่ีต้องการ และใน
การทําวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาติดตามผลของการใช้
แนวปฏิบติั และความคงอยูข่องการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ตอ่ไป 
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การพฒันาแนวปฏบิัตทิางคลินิกสาํหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหาร
ยาแก่ผู้ป่วย  โรงพยาบาลแพร่ 
 
สดุารัตน์ สธุราพนัธ์* คม. (การบริหารการพยาบาล) 
ธนาวรรณ แสนปัญญา** พย.ม. (การพยาบาลผู้สงูอาย)ุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงพฒันา (developmental research) นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับการป้องกนั
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย โรงพยาบาลแพร่   โดยใช้กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบตัิทางคลินิกของสภา
วิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NHMRC)   และกรอบมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
คณุภาพโรงพยาบาลเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยของ JACHO  ทีมพฒันาแนวปฏิบตัิทางคลินิก คดัเลือกแบบเจาะจง จากสหสาขา
วิชาชีพ จํานวน 13 คน กลุ่มประเมินความเป็นไปได้ของแนวปฏิบตัิทางคลินิก เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานบริหารยาแก่
ผู้ ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ อย่างน้อย 1 ปี จํานวน 303 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตัิ
ทางคลนิิกสําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย และแบบรายงานอบุตัิการณ์ความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยา วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาท่ีพัฒนาขึน้มีเนือ้หา
สาระสําคญัของแนวปฏิบตัิทางคลินิก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยและจริยธรรม 2) การประเมิน

ผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาทางยา 3) การจดัการเพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 4) การให้�ความรู�เร่ืองการ
ป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 5) การดแูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือป้องกนัการความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา และ 6) 
การพฒันาคณุภาพการบริการ การทดลองใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิก พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบตัิสว่นใหญ่เห็นว่า มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบตัิตามทกุองค์ประกอบ และมีความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิกว่า มีความเหมาะสมกบัการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่
ยุง่ยากซบัซ้อน สามารถป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย มีความพงึพอใจในการใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิก และมี
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในระดบัมากท่ีสดุ และมีความเห็นว่า เนือ้หาชดัเจน เข้าใจง่าย มีความเป็นไปได้ในการใช้จริง และระบุ
ทางเลือกสําหรับการจดัการแต่ละสถานการณ์ ในระดบัมาก สว่นอบุตัิการณ์ความคลาดเคล่ือนจากการบริหารยา ภายหลงัการนํา
แนวปฏิบตัิทางคลนิิกไปใช้ในการบริหารยา พบวา่ ไมพ่บอบุตัิการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาระดบัรุนแรง (ระดบัE) 

 
คาํสาํคัญ  แนวปฏิบตัิทางคลนิิก  การป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา อบุตัิการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 

 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ 
** พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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บทนํา 
 ความปลอดภยัของผู้ ป่วยขณะพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
และเป็นหนึ่ งในคุณภาพของการให้บ ริการตาม
มาตรฐานโรงพยาบาล ท่ีประกอบด้วยระบบงาน
สําคัญคือ ระบบการควบคุมป้องกันการติดเชือ้ และ
ระบบยาท่ีปลอดภัย  ซึ่งความคลาดเคล่ือนทางยา 
(medication error) เป็นปัญหาสําคญัท่ีพบในกระบวนการ
ให้ยาในสหรัฐอเมริกามีรายงานการเสียชีวิตท่ีเกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล ถึง 98,000 
ราย1  สําหรับในประเทศไทยระบบรายงานในแต่ละ
โรงพยาบาลยังมีความแตกต่างกัน  ไม่สามารถ
พิจารณาข้อมลูท่ีเป็นจริงได้ แตป่ระมาณการเกิดความ
คลาดเคล่ือนไมแ่ตกตา่งจากในต่างประเทศ2 นบัตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การพัฒนาคุณภาพตาม
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ได้กล่าวถึงความเส่ียงและความปลอดภยัของผู้ ป่วยจึง
ทําให้แต่ละโรงพยาบาลดําเนินการพฒันาระบบท่ีสร้าง
ความปลอดภยัแก่ผู้ ป่วยอย่างจริงจงั โดยเฉพาะระบบ
ยาของโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นระบบบริการหลักของ
โรงพยาบาลท่ีต้องประสานการทํางานร่วมกนัระหว่าง
สหวิชาชีพ3 
 กระบวนการให้ยาประกอบด้วยขัน้ตอนการ
สั่งใช้ยา การบันทึกข้อมูลการสั่งจ่ายยา การจ่ายยา 
การบริหารยาและการติดตามการใช้ยา4 โดยพยาบาล
เป็นบุคลากรสุขภาพท่ีอยู่ปลายสุดของกระบวนการ  
ใช้ยา ซึ่งเป็นผู้ดแูลให้ยาถึงตวัผู้ ป่วยโดยตรง มีหน้าท่ี
บริหารยาท่ีเร่ิมจากตรวจสอบความถูกต้องของยาท่ี 

สง่ต่อมาจากเภสชักร ตรวจสอบประวติัการแพ้ยาของ
ผู้ ป่วย ประเมินอาการผู้ ป่วยก่อน ขณะและหลงัให้ยา 
รายงานแพทย์ผู้ รักษาเม่ือพบอาการผิดปกติท่ีไม่อาจ
ให้ยา หรือผู้ ป่วยรับยาไม่ได้   พยาบาลจึงเป็นปราการ
ด่านสดุท้ายในการสกดัโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือน
ทางยาท่ีจะเกิดกบัผู้ ป่วยได้  ทัง้นี ้บทบาทสําคญัของ
พยาบาลในระบบยาคือ การดกัจบัปัญหาท่ีมาจากจดุ
อ่ืนในกระบวนการใช้ยาและการป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดจากความคลาดเคล่ือนในการให้ยาแก่ผู้ ป่วย5  
ดังนัน้พยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจทัง้ใน
ระบบยาของโรงพยาบาล การใช้ยาท่ีถูกต้อง   มี
ความสามารถในการจัดการความเส่ียง  มีแนวทาง
การปฏิบัติ ท่ีชัดเจนบนพืน้ฐานของหลักฐานเชิง
ป ร ะ จั ก ษ์ ท่ี ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ทั น ส มั ย  ร ว มทั ้ง ก า ร
ประสานงานท่ีดีกับบุคลากรในระบบยาทัง้หมด 
เพ่ือให้สามารถจัดระบบงาน และดําเนินการให้เกิด
ความปลอดภยักบัผู้ ป่วยได้6, 7, 8., 9,10 
 โรงพยาบาลแพร่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด 438 เตียง ผ่านการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลรอบท่ี 2 และผ่านการ
ประเ มินคุณภาพบริการพยาบาลจากสภาการ
พยาบาล  ดังนัน้โรงพยาบาลแพร่จึงมุ่งเน้นคุณภาพ
บริการ  เน้นความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ ซึ่งระบบ
ยาท่ีปลอดภยัเป็นระบบท่ีดําเนินการด้วยความร่วมมือ
ของสหสาขาวิชาชีพอยา่งจริงจงั  เพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภยั
จากการได้รับยา พยาบาลเป็นบคุคลสําคญัในการนํา
ยาตามแผนการรักษาสู่ผู้ ป่วย  ซึ่งต้องมีระบบงานท่ี
รัดกมุ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัตามเป้าหมาย ตัง้แต่



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2552 78 

ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โรงพยาบาลแพร่ได้พยายาม
พฒันาระบบยาให้สามารถส่งมอบบริการท่ีมีคณุภาพ
แก่ผู้ ป่วยมากท่ีสดุ ทัง้การปรับระบบการจดัหา จดัเก็บ
ทัง้ในคลงัใหญ่ คลงัย่อย การเบิกจ่าย และการบริหาร
ยาผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง มีคู่มือ แนวทางการปฏิบติัใน
การให้ยา การนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้เพ่ือลด
ความคลาดเคล่ือนทางยาท่ีจะเกิดขึน้ เป็นผลให้มี
ระบบยาท่ีมีมาตรฐานในระดับหนึ่ง   แต่เน่ืองจาก
บริการด้านยาเป็นระบบท่ีปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมใน
หลายสาขาวิชาชีพทีมสหสาขาวิชาชีพจึงต้องให้ความ
ร่วมมือ ประสานงาน ส่ือสารกันอย่างชัดเจน จึงเป็น
ระบบท่ีต้องใช้การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้รับรู้
ความคิดเห็น การปฏิบติัท่ีต้องทําต่อเน่ืองกนั   และท่ี
สําคัญโรงพยาบาลแพร่ยังพบอุบัติการณ์ความ
คลาดเคล่ือนทางยาในระดบัอนัตรายต่อผู้ ป่วยอยู่ โดย
พบความคลาดเคล่ือนจากการบริหารยาระดบั E ในปี 
2548จํานวน 5 ครัง้ ในปี 2549 จํานวน 5 ครัง้ และใน
ปี 2551 จํานวน 6 ครัง้ ตามลําดับ11  จากการค้นหา
สาเหตุพบว่าเกิดจากการไม่ตรวจสอบประวติัการแพ้
ยาท่ีบันทึกไว้แล้ว   ยืมยาผู้ ป่วยอ่ืนมาใช้ทําให้ไม่ได้
ตรวจสอบบันทึกการแพ้ยา การรับยาท่ีจ่ายมาผิด
เน่ืองจากลายมือในแผนการรักษาไม่ชดัเจนและไม่ได้
ตรวจสอบซํา้ การจดัยาและบริหารยาไมมี่การตรวจสอบ
และไม่ใช่บุคคลเดียวกันในการเตรียมยาและบริหาร
ยา การขาดความรู้ในเร่ืองขนาดของยา การผสมยา 
การคํานวณขนาดยาท่ีผิดพลาดโดยไมมี่การทวนซํา้ ซึง่
ความคลาดเคล่ือนดงักลา่วเป็นเร่ืองสืบเน่ืองกนัระหว่าง
บุคลากรและระบบงาน  ทัง้การส่ือสาร  สัมพันธภาพ

ระหว่างทีม  การถกูรบกวนขณะปฏิบติังาน  การขาด
ความรู้ ความตระหนกัถึงความปลอดภยัของบริการท่ี
ให้แก่ผู้ ป่วย  ดังนัน้การบริหารยาในหน่วยงานของ
กลุ่มงานการพยาบาลจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา
เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารยาท่ีมีความปลอดภัย
ย่ิงขึน้ 
 จากประเดน็ดงักลา่ว ผู้วิจยัในฐานะผู้บริหาร
สงูสดุขององค์กรพยาบาล จึงสนใจพฒันาแนวปฏิบติั
ทางคลินิกสําหรับป้องกันการเกิดความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เป็นการพัฒนา
แนวปฏิบติัทางคลินิกด้วยการใช้การค้นคว้าหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ เพ่ือให้พยาบาลผู้ปฏิบติัได้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานใช้ในการตัดสินใจ  บริหารยาได้อย่าง
ปลอดภัย เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแพร่  
สง่ผลตอ่อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือนจากการบริหาร
ยาลดลง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายระดับรุนแรงกับ
ผู้ใช้บริการตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เ พ่ื อพัฒนาแนวป ฏิบั ติทา งคลิ นิ ก
สําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา
แก่ผู้ ป่วยโรงพยาบาลแพร่ 
 2. เพ่ือศกึษาผลของการนําแนวปฏิบติัทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วย  โรงพยาบาลแพร่ไปใช้ในทาง
ปฏิบติั 
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ข้อจาํกัดของการวิจัย 
 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
ป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วยนี ้
ได้มีการนําไปใช้จริงในทุกหน่วยบริการของกลุ่มงาน

การพยาบาลและวัดผลท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้ การ
นํ า ไป ใ ช้ ขยายผลอาจ ต้อ ง ติดตามผลการลด
อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่
ผู้ ป่วยตอ่เน่ืองในระยะยาว 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนที่ 2 การนําแนวปฏบิตัิ
ทางคลินิกไปใช้ 

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมนิ
ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏบิตัิ

ก ินิทางคล

ขัน้ตอนที่ 1 การพฒันาแนวปฏบิตัทิางคลินิก 
1. กําหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและขอบเขตการ

ดําเนินงาน 
2. กําหนดทีมพฒันาในการยกร่างแนวปฏิบติัทาง

คลินิก  
3. กําหนดวตัถปุระสงค์  กลุม่เป้าหมาย และผลลพัธ์

ทางสขุภาพของการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก 
4. ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ี

ดีท่ีสดุ  
5. ยกร่างแนวปฏิบติัทางคลินิก  
6. เสนอร่างแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนั

ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย 

จัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเก่ียวกับ 

การดูแลผู้ป่วย 
1. การพิทกัษ์สทิธิผู้ ป่วยและจริยธรรม 
2. การประเมินผู้ ป่วย 
3. การจดัการเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือน  
4. การให้�ความรู�เร่ืองการป้องกนัความ

คลาดเคล่ือน  
5. การดูแลอย่างต่อเ น่ืองเ พ่ือป้องกันการความ

คลาดเคล่ือน  

- ความเป็นไปได้ในการนําแนว  
  ปฏบิตัทิางคลินิกไปใช้ 
- อุบตักิารณ์ความคลาดเคล่ือนใน 
การบริหารยาแก่ผู้ป่วย   

การบริหารยาผู้ป่วย 

แนวปฏบิตัทิางคลินิกสาํหรับการป้องกันความ

คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย 
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิจยันี ้เป็นการวิจยัเชิงพฒันา (developmental 
research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วย โรงพยาบาลแพร่ โดยใช้กรอบ
แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัย
ด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย (NHMRC)12  และกรอบมาตรฐานการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเก่ียวกับ
การดแูลผู้ ป่วยของ JACHO13  ดําเนินการระหว่างเดือน
มกราคม – กนัยายน 2552 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ผู้พฒันาแนวปฏิบติัทางคลนิิก  ประชากร
ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและแนวปฏิบัติทาง
คลนิิกประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล
แพร่ ได้แก่ แพทย์  เภสชักร  และพยาบาลวิชาชีพ   
คดัเลือกเป็นกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงโดยเป็นตวัแทน
ของแพทย์ 1 คน เภสชักร 1 คน สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
เป็นตัวแทนสาขาการพยาบาลและผู้ บริหารการ
พยาบาลจํานวน 11 คน รวมเป็นกลุ่มทีมพัฒนาแนว
ปฏิบติัทางคลนิิก จํานวน 13 คน 
 กลุ่มผู้ปฏิบติั ประชากรท่ีเป็นผู้ประเมินการ
ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ผู้ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่ จํานวน 404 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกําหนด กล่าวคือ 
เป็นผู้ ปฏิบัติงานบริหารยาในหอผู้ ป่วยและหน่วย
บริการพยาบาล ทํางานในโรงพยาบาลแพร่ไม่น้อย

กว่า 1 ปี จํานวน 315 คน ซึ่งสามารถเข้าร่วมประเมิน
การใช้แนวปฏิบติัทางคลนิิกจํานวนทัง้สิน้ 303 คน 
 แหล่ งใ ห้ ข้ อมูลอุบั ติ การณ์ความความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา ได้แก่ รายงานอบุติัการณ์
ความคลาดเคล่ือนทางยาของโรงพยาบาลแพร่  และ
รายงานความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาของ    
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่  ระหว่าง
ปีงบประมาณ  2548-2552 
 วธีิการดาํเนินการ  

การศึกษานี  ้ได้ประยุกต์ขัน้ตอนการพัฒนา
แนวปฏิบติัทางคลินิกของ  NHMRC12  12  ขัน้ตอน มา
กําหนดเป็นขัน้ตอนการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิก 3 
ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ประกอบด้วย  กิจกรรมการพัฒนาแนว
ปฎิบติัทางคลนิิก  6 กิจกรรม ดงันี ้
 กิจกรรมที่  1 กําหนดปัญหาท่ีต้องการ
แก้ไขและขอบเขตการดําเนินงาน ผู้ วิจัยเลือกเร่ืองท่ีมี
ความสําคญัต่อหน่วยงานและเฉพาะเจาะจง พิจารณา
จากประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัท่ีมีความ
หลากหลาย (high variation) มีจํานวนมาก (high 
volume) มีความเส่ียงสงู (high risk) และผลลพัธ์ท่ี
เกิดอันตรายสูงต่อผู้ ป่วย  นํามากําหนดหัวข้อการ
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย  โดยได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจากทีมผู้ บริหารของกลุ่ม
งานการพยาบาล และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
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 กิจกรรมที่ 2 กําหนดทีมพฒันาในการ
ยกร่างระบบและแนวปฏิบติัทางคลนิิก  ผู้วิจยัประสานงาน
กบับคุลากรทางสขุภาพท่ีเก่ียวข้องเป็นรายบคุคลเพ่ือ
ปรึกษา และเชิญร่วมเป็นทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิก  และได้รับการตอบรับด้วยความสมัครใจ   
แต่งตัง้บุคลากรเข้าร่วมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วยโดยผู้ อํานวยการโรงพยาบาลแพร่ 
ซึ่งทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกประกอบด้วย  
แพทย์ 1 คน  เภสชักร 1 คน  และพยาบาลวิชาชีพ 11 คน 
รวมทัง้สิน้ 13 คน 
 กิจกรรมที่  3 กํ าหนดวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ทางสุขภาพของการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิก โดยทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิก 
และผู้วิจยัร่วมกนักําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีมีความชดัเจน 
สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย และกําหนดผลลพัธ์ท่ีจะ
เกิดจากการให้การดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 4 ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
หาหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีดีท่ีสุด โดยทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกและผู้ วิจัยร่วมประชุมวางแผนการ
สืบค้นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐาน
ความรู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง  พร้อมทัง้ กําหนดระดับความ
น่าเ ช่ือถือและคุณภาพของหลักฐานความรู้เ ชิง
ประจกัษ์ (level of evidence) ทัง้นีใ้ห้ครอบคลมุตาม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล
เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยของ  JACHO13 

 กิจกรรมที่  5 ยกร่างแนวปฏิบัติทาง
คลินิก ทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกและผู้ วิจัย
ดําเนินการรวบรวมข้อสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ี
ได้รับการคดัเลือกและประเมินคุณภาพของหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ พิจารณาทําการยกร่างแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วย  โดยกําหนดเนือ้หาสาระสําคัญ 
ของแนวปฏิบติัทางคลินิก จดัเป็นหมวดหมู่ 6 องค์ประกอบ  
นํายกร่างให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 คน  ซึง่เป็นแพทย์ 
1 คน  เภสัชกร 1 คน  และอาจารย์พยาบาล 1 คน 
ประเมินความตรงตามเนือ้หา (content validity)  
ปรับปรุง เ นื อ้หาของแนวปฏิบัติทางคลิ นิกตาม
ข้อเสนอแนะ 
 กิจกรรมที่ 6 เสนอร่างแนวปฏิบติัทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วย ต่อหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ ป่วย 
และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฎิบติัเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
โดยแบ่งการพิจารณาตามเนือ้หาสาระของแนวปฏิบติั
ทางคลินิกทัง้ 6 องค์ประกอบ ดําเนินการประชมุรับฟัง
ความคิดเห็น  5 ครัง้ ๆ ละ 50-70 คน จนครบจํานวน
พยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้ 303 คน ใช้เวลาครัง้
ละประมาณ 2 ชัว่โมง ระยะเวลารวมทัง้สิน้ 5 วนั นํา
ผลการรับฟังความคิดเห็นมาประชุมร่วมกันเพ่ือ
ปรับแก้แนวปฏิบติัทางคลินิกตามความเห็น ร่วมสรุป
และจัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสมบูรณ์ พร้อม
จัดทําคู่มือการบริหารยา  ซึ่งเป็นรายละเอียดความรู้
ในการบริหารยาเคมีบําบัด  ยาท่ีมีความเส่ียงสูงท่ี
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พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัต้องการให้ขยายความให้เกิด
ความเข้าใจย่ิงขึน้ 
 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนการนําแนวปฏิบัติ
ไปใช้ ผู้วิจยัได้จดัประชมุหวัหน้างาน หวัหน้าหอผู้ ป่วย 
และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฎิบัติ เพ่ือให้รับทราบการใช้
แนวปฏิบัติทางคลินิกอย่างเป็นทางการ โดยอธิบาย
วตัถปุระสงค์ของแนวปฏิบติัทางคลินิก กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลพัธ์ รายละเอียดเนือ้หาสาระสําคญัของแนวปฏิบติั
ทางคลินิก และคู่มือการบริหารยา มีการนิเทศการใช้
แนวปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือรับทราบปัญหาอปุสรรคจาก
การใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกทกุหน่วยงาน ๆ ละ 1 ครัง้
ต่อเดือน ระยะเวลาของการนําแนวปฎิบติัทางคลินิกไป
ใช้ระหวา่งเดือนเมษายน ถงึกนัยายน 2552 
 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนการประเมินผลลัพธ์
ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ผู้ วิจัยรวบรวม
ข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาในระหว่างการนําแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้ 
จากแบบรายงานอบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วยทกุเดือน และสอบถามความเป็นไป
ได้ในการนําแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้จากพยาบาล
วิชาชีพผู้ปฎิบติั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย  
 1. แบบสอบถามความเป็นไปได้ใน
การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกัน
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย
โรงพยาบาลแพร่ ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป
ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ 

อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในโรงพยาบาลแพร่ การ
ได้รับการเสริมความรู้เร่ืองการบริหารยา ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นข้อคําถามแบบให้เลือกตอบและเติม
คําหรือข้อความในช่องวา่ง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นไป
ได้ในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย
โรงพยาบาลแพร่ ประกอบด้วย รายการเนือ้หาสาระ
ของแนวปฏิบติัทางคลินิก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
พิทักษ์สิทธิผู้ ป่วยและจริยธรรม การประเมินผู้ ป่วยท่ี
ได้รับการรักษาทางยา การจัดการเพ่ือป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา การให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา การ
ดูแลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนใน
การบริหารยา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร มี
ลกัษณะเป็นคําถามปลายปิดให้เลือกตอบ 2 คําตอบ
คือ เป็นไปได้ และเป็นไปไมไ่ด้ 
 ตอนที่  3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย โรงพยาบาล
แพร่ ปรับจากแบบสํารวจความเป็นไปได้ของการใช้
แนวปฏิบัติทางคลินิกของฉวีวรรณ ธงชัย และพิกุล 
นนัทชยัพนัธ์14  ใช้สอบถามความคิดเห็นของพยาบาล
ผู้ปฏิบัติต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกว่า สามารถ
นําไปใช้ได้ง่าย เนือ้หาชดัเจนเข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ระบสุถานการณ์ทางเลือก สามารถป้องกนั
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา เป็นไปได้ในการ
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ใช้จริง และความพึงพอใจในการใช้ มีลกัษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ เห็น
ด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด จํานวน 7 ข้อ  และ  
ข้อคําถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก  การ  
แปลผลระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ของบุญชม     
ศรีสะอาด15  ดงันี ้
 คา่เฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00  หมายถึง 
ความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ  
  คา่เฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50  หมายถึง 
ความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกอยู่ในระดับ
มาก 
  คา่เฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50  หมายถึง 
ความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50  หมายถึง 
ความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกอยู่ในระดับ
น้อย 
  คา่เฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50  หมายถึง 
ความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก อยู่ในระดบั
น้อยท่ีสดุ 
 2. แบบรายงานอุ บัติ การณ์ความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา ใช้แบบรายงาน
อุบัติการณ์ ท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาของ
โรงพยาบาลแพร่ใช้ในการรายงานอุบัติการณ์ความ
คลาดเคล่ือนทางยาทุกเดือน เป็นแบบกรอกรายการ 

ประกอบด้วย รายการความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึน้ 
จํานวนครัง้ของการเกิด  ระดับความรุนแรงของ
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึน้  9 ระดับ  (A-I)  ตาม
NCCMERP,199816  และรายละเอียดเหตกุารณ์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (content analysis) 
 2. ข้อมลูประเมินความเป็นไปได้ของ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิก วิเคราะห์โดย
แจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละ 
 3. ข้อมูลความคิดเห็นต่อการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิก วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนใน
การบริหารยา วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีจํานวน
ครัง้ของการเกิดอบุติัการณ์ 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่1. ลักษณะของแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนใน
การบริหารยาแก่ผู้ป่วย 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกัน
ความคลาดเค ล่ือนในการบ ริหารยาแ ก่ผู้ ป่ วย 
พัฒนาขึน้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสหสาขา
วิชาชีพ ซึ่งเป็นแพทย์ เภสชักร และพยาบาลวิชาชีพ 
ร่วมเป็นทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก  ส่วนใหญ่
อายุ 30-40 ปี ร้อยละ61.54 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  ร้อยละ  92.31  ส่วนใหญ่มีระยะเวลา    
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การทํางาน  6-10  ปีขึน้ไป  ร้อยละ  46.15  และไม่มี
ประสบการณ์การพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกมาก่อน 
ร้อยละ 69.23 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการป้องกัน
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา โรงพยาบาลแพร่ 
ท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่ วไป ประกอบด้วย 
รายช่ือทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีปรึกษา 
วตัถปุระสงค์ ขอบเขต ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการ
ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก กลุ่มเป้าหมาย คําจํากัด
ความและขัน้ตอนการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลนิิก 
 ส่วนที่ 2 เนือ้หาสาระสําคัญของแนว
ปฏิบัติทางคลินิก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มี
รายละเอียดดงันี ้
  2.1 ด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
และจริยธรรม ประกอบด้วย ผู้ ป่วยทกุรายท่ีได้รับการ
รักษาจะได้รับการประกนัคณุภาพและความปลอดภยั
ในการบริหารยา ได้รับการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบัสิทธิ
ท่ีควรได้รับกลา่วคือ ได้รับการประเมิน ได้รับการบนัทึก
เอกสารท่ีถกูต้องเหมาะสม ได้รับข้อมลูความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการรักษา ได้รับการประเมินผลและสิทธิในการ
ปฏิเสธท่ีจะไมรั่บการรักษาท่ีเหน็วา่ไมเ่หมาะสม 
  2.2  ด้านการประเมินผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาทางยา  ประกอบด้วย  1) การประเมิน
ผู้ ป่วยก่อนการบริหารยา ได้แก่ การซักประวัติเร่ืองยาท่ี
ได้รับ ประวติัการแพ้ยา ผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา ทบทวนยาท่ีนํามารวมทัง้อาหารเสริม 
ประเมินปัจจัยทางด้านร่างกายท่ีมีผลต่อการให้ยา 

สอบถามความเข้าใจเร่ืองการใช้ยาของผู้ ป่วยและ
ผู้ดแูล บนัทึกผลการประเมินทัง้ประวติัการใช้ยาทัว่ไป
และประวติัการแพ้ยา 2) ประเมินผู้ ป่วยขณะบริหารยา 
ได้แก่  ความลําบากในการกลืน อาการปวดขณะให้ยาฉีด 
อาการบวมแดงบริเวณท่ีฉีดยา อาการคล่ืนไส้อาเจียน  เป็น
ต้น  3) การประเมินผู้ ป่วยหลงัการบริหารยา ได้แก่ การ
ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลงัให้ยา 30 นาที และ
การเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงค์สําหรับการบริหาร
ยาท่ีมีความเส่ียงสงู 
  2.3 ด้านการจัดการเพ่ือป้องกัน
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา  ประกอบด้วย  
1)  การรับแผน การรักษา  รวมทัง้การคัดลอกแผน  
การรักษา  2)  การตรวจสอบแผนการรักษา  3)  การ
เตรียมยา  4)  การให้ยา ทัง้กรณีการให้ยาทัว่ไป  ยาท่ี
ผสมสารนํา้ทางหลอดเลือดดํา  ยาท่ีมีความเส่ียงสูง  
และยาเคมีบําบดั  รวมทัง้การปฏิบติักรณีการให้ยาผิด  
และ  5)  การจดัเก็บยา 
  2.4 ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 
ประกอบด้วย  การให้ความรู้เก่ียวกับบริหารยาแก่
บคุลากรสขุภาพ ทัง้ความรู้เร่ืองยาทัว่ไป ยาท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มยาท่ีต้องระมดัระวงัในการใช้ 
เทคนิคการบริหารยา การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
บริหารยา และระบบการบริหารยาของโรงพยาบาล
แพร่ ส่วนความรู้เก่ียวกับยาของผู้ ป่วยและผู้ ดูแล 
ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับยาท่ีใช้ในปัจจุบัน และยาท่ี
ผู้ ป่วยต้องนํากลบัไปใช้ท่ีบ้าน 
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  2.5 ด้านการดูแลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 
ประกอบด้วย การสงัเกตอาการและอาการข้างเคียงท่ีเกิด
ภายหลงัได้รับยา ผลกระทบท่ีอาจเกิดตามมา การหยุด
ให้ยา การปฏิเสธการรับยา การแจ้งเตือนแพทย์กรณีท่ีมี
การได้รับยาซํา้ซ้อน ยาท่ีมีปฏิกิริยาต่อกัน หรือการให้
ยาเป็นระยะเวลานาน และการลงบนัทกึ 
  2.6 ด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ  ประกอบด้วย  การกําหนดหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบในการหาสาเหตกุารเกิดความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยา  การแก้ไขจัดการ  การรายงาน
อุบัติการณ์ การติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกอย่างต่อเน่ือง  และการประสานความร่วมมือ
กบัทีมสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความปลอดภยั 
 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
แหล่งหลักฐานเชิงประจักษ์  การจัดระดับความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจักษ์ การจดัระดบัของ
ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ คู่มือการบริหารยา และ
แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบติัทาง
คลนิิก 
 ส่วนที่ 2 ความเป็นไปได้ในการนําแนว
ปฏิ บัติทางคลิ นิกสําห รับการป้อง กันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยไปใช้
ในทางปฏบัิต ิ

 2.1 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.35 
อายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 37.95 ระดบัการศึกษา
สงูสดุปริญญาตรี ร้อยละ 95.71 สว่นมากปฏิบติังานท่ี
หอผู้ ป่วย ร้อยละ 65.35 ระยะเวลาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลแพร่ 10-15 ปี ร้อยละ 35.97  และเคย
ได้รับความรู้เร่ืองการบริหารยา ร้อยละ82.51 
 2.2 ความเป็นไปได้ในการนําแนว
ปฏิ บัติทางคลิ นิกสําห รับการป้องกันความ
คล าด เ ค ล่ื อน ในก า รบ ริ ห า ร ย าแ ก่ ผู้ ป่ ว ย 
โรงพยาบาลแพร่ไปใช้ในทางปฏบัิต ิ
 การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบติั
ตามองค์ประกอบของแนวปฏิบัติทางคลินิก พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติตามทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
ด้านการดูแลอย่ างต่ อ เ น่ื อ ง เ พ่ื อ ป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด ร้อยละ 94.60 รองลงมาคือ  การ
พฒันาคุณภาพบริการ การประเมินผู้ ป่วยท่ีได้รับการ
รักษาทางยา การพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยและจริยธรรม การ
จดัการเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 
และการ ใ ห้ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการ ป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา (ร้อยละ92.60, 90.42, 
87.10, 86.29 และ 85.00 ตามลําดบั) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพท่ีประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทาง

คลนิิกจําแนกตามองค์ประกอบของแนวปฏิบติัทางคลนิิก  (n=303) 
 

องค์ประกอบแนวปฏบัิตทิางคลนิิก เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. การพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยและจริยธรรม 264 87.10 39 12.90 
2. การประเมินผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาทางยา 274 90.42 29 9.58 
3. การจดัการเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 261 86.29 42 13.71 
4. การให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 258 85.00 45 15.00 
5. การดแูลอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 287 94.60 16 5.40 
6. การพฒันาคณุภาพบริการ 281 92.60 22 7.40 

 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะองค์ประกอบ
ท่ีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่า
ข้อปฏิบติัมีความเป็นไปได้ในการปฏิบติัมากท่ีสดุ 10 
อันดับแรก  ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพบริการโดย
กําหนดบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลผู้ประสานงานการ
พัฒนาระบบยาในแต่ละหอผู้ ป่วย ร้อยละ 98.68  
รองลงมาคือ การดูแลต่อเน่ืองโดยสงัเกตอาการและ
อาการข้างเคียงท่ีเกิดกบัผู้ ป่วยหลงัการบริหารยาถ้าไม่
มัน่ใจหยดุยาแจ้งแพทย์ ร้อยละ98.35  กรณีให้ยาเคมี
บําบัดผิดต้องรายงานหัวหน้าเวรหรือแพทย์ทันที 
สงัเกตอาการและบนัทกึรายงาน ร้อยละ 98.02  ให้ยา
อยา่งถกูต้องตามหลกัการควบคมุการติดเชือ้ aseptic 
 technique ร้อยละ 97.69  ไม่นํายาท่ีบรรจใุนภาชนะ
ท่ีไม่มีฉลาก หรือฉลากไม่ชดัเจนมาใช้  ร้อยละ 97.69  
เตรียมยาอยา่งถกูต้องตามหลกัการควบคมุการติดเชือ้ 

ร้อยละ 97.36 หากผู้ ป่วยปฏิเสธยา ต้องหาสาเหตแุละ
แนวทางแก้ไข กรณีมีอาการข้างเคียงรายงานแพทย์
เพ่ือปรับวิธีการรักษา ร้อยละ 96.70  มีการเก็บยาตาม
มาตรฐานยาแต่ละชนิด โดยปฏิบัติตามแนวทางการ
จดัเก็บยาตามเอกสารเร่ืองยาโรงพยาบาลแพร่ ร้อยละ 
96.37เฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์ในการบริหารยาท่ี
มีความเส่ียงสงู  (high alert drugs  :  HAD)  ร้อยละ 
96.37  และให้ยาถกูวิถีทาง (right route)  โดยทวนสอบ
กบัแผนการรักษาของแพทย์ ร้อยละ 96.04 ตามลําดบั 
 ส่วนรายข้อของแนวปฏิบัติทางคลินิก  ท่ี
พยาบาลวิชาชีพกลุม่ตวัอยา่งให้ความเหน็วา่ข้อปฏิบติั
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจํานวนน้อยท่ีสุด 10 
อันดับ  ได้แก่ ก่อนให้ยาเคมีบําบัดแต่ละครัง้ต้อง
ตรวจสอบยา จํานวนยาท่ีให้ คํานวณพืน้ท่ีร่างกาย 
ร้อยละ 64.36 การตรวจสอบแผนการรักษาของแพทย์
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ทกุเวร  โดยพยาบาล 2 คน  ทําการตรวจสอบรายการ
ยาในใบ MAR  (medication administration record) 
กบั doctor order sheet  ร้อยละ 66.01  การใช้  
infusion pump  ในการให้ยา  HAD  ท่ีหยดทางหลอด
เลือดดํา  และตรวจสอบการตัง้เคร่ือง  โดยพยาบาล    
2 คน  ร้อยละ 73.27 กรณีรับทางโทรศพัท์ทวนช่ือเต็ม
ของผู้ ป่วยและแผนการรักษาท่ีพยาบาลเขียนและให้
แพทย์เซ็นช่ือกํากบัใน 24 ชม. ร้อยละ 73.60 ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับยา ได้แก่ช่ือการค้า ช่ือสามัญ ข้อบ่งชี ้
ฯลฯ ร้อยละ 73.60 กรณีการให้ยา HAD ต้องมีการ 
double check  โดยพยาบาลคนท่ี 1 อ่านช่ือยาและ
ขนาดยา คนท่ี 2 ทวนกับแผนการรักษาของแพทย์ 
ร้อยละ 74.92 พยาบาลต้องปฏิบติัตามแนวทางการใช้
ยาเคมีบําบดัทกุครัง้ ร้อยละ 74.92  การเตรียมยามี
แนวทางการคํานวณยา โดยเฉพาะในเด็กเลก็ ร้อยละ 
75.91 ติดโปสเตอร์ข้อมูลของตัวทําละลายและ
ปริมาตรท่ีใช้ผสมยาตามแนวทางของเภสชักร ร้อยละ  
77.23  และบริเวณเตรียมยาสะอาด เป็นสดัสว่น แสง
สว่างเพียงพอ สงบ อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไป ร้อยละ 
77.89 ตามลําดับ   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวปฎิบัติทาง

คลินิกองค์ประกอบท่ี 3  การจดัการเพ่ือป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา 
 2.3 ความคิดเห็นต่อการใช้แนว
ปฏิ บัติทางคลิ นิกสําห รับการป้อง กันความ
คล าด เ ค ล่ื อน ในก า รบ ริ ห า ร ย าแ ก่ ผู้ ป่ ว ย 
โรงพยาบาลแพร่ 
 พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วยในระดับมากถึง
มากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.25 – 4.60) โดยเห็นว่าแนว
ปฏิบติัทางคลินิกมีความเหมาะสมกบัการนําไปใช้ได้ง่าย 
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน สามารถป้องกันความคลาดเคล่ือนใน
การบริหารยาแก่ผู้ ป่วย มีความพึงพอใจในการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิก และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในระดบั

มากท่ีสดุ ( x x= 4.60 S.D. = 0.73,  = 4.58 S.D. = 

0.71, x x= 4.57 S.D. = 0.71 และ = 4.53 S.D. = 0.75 
ตามลําดับ) และมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติทางคลินิก
เนือ้หาชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเป็นไปได้ในการใช้จริง 
และระบทุางเลือกสําหรับการจดัการแต่ละสถานการณ์ ใน

ระดบัมาก ( x x= 4.41 SD = 0.90, = 4.40 SD = 0.89  

และ x = 4.25 SD = 1.02 ตามลําดบั) ดงัตารางท่ี 2
 
ตารางที่  2 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีต่อการใช้แนวปฏิบติั

ทางคลนิิก (n=303) 
 

ความคดิเหน็ 
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ข้อคาํถาม 
x  S.D. 

ความหมาย 

1. 4.60 0.73 ความเหมาะสมกบัการนําไปใช้ได้ง่าย ไมยุ่่งยากซบัซ้อน มากท่ีสดุ 
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2. 4.41 0.90 เนือ้หาชดัเจน เข้าใจง่าย มาก 

ตารางที่  2 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเหน็ของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีต่อการใช้แนวปฏิบติั
ทางคลนิิก (n=303)  (ตอ่) 
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ข้อคาํถาม 
x  S.D. 

ความหมาย 

3. 4.53 0.75 มีประโยชน์ตอ่หน่วยงาน  มากท่ีสดุ 

4. 4.25 1.02 มาก ระบทุางเลือกสําหรับการจดัการแตล่ะสถานการณ์ 
5. 4.58 0.71 มากท่ีสดุ สามารถป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย 
6. 4.40 0.89 มาก มีความเป็นไปได้ในการใช้จริง 
7. 4.57 0.71 ความพงึพอใจในการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก มากท่ีสดุ 

 
 ส่วนที่ 3 อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยา 
 ผลการศึกษาพบว่า อบุติัการณ์ความคลาด
เคล่ือนในการบริหารยาก่อนการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกในไตรมาสท่ี 1 มีจํานวนรายงานอุบัติการณ์ 
234 ครัง้ โดยเป็นความรุนแรงระดบั 3 หรือ C มาก
ท่ีสดุ 110 ครัง้ และเป็นความรุนแรงระดบั 5 หรือ E 2 
ครั ง้  ในไตรมาสท่ี  2  มี จํานวนครั ง้ของรายงาน
อบุติัการณ์ 186 ครัง้ พบเป็นความรุนแรงระดบั3 หรือ 

C มากท่ีสดุ 114 ครัง้ และเป็นความรุนแรงระดบั 5 
หรือ E 1 ครัง้ ภายหลงัการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกใน
ไตรมาสท่ี 3 และ 4 ความรุนแรงระดบั 3 หรือ C ลดลง
เป็น 107 และ 101 ครัง้ ตามลําดบั  และไม่พบความ
รุนแรงระดบั 5 หรือ E (ตารางท่ี 3) จากการตรวจสอบ
รายงานข้อมูลอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาพบว่า มีข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์
เพิ่มขึน้ 

 
ตารางที่  3 จํานวนครัง้ของความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา จําแนกตามระดบัความรุนแรง และไตรมาส 
 

ระดับความรุนแรง รวม 
ไตรมาสที่ 

1(A) 2(B) 3(C) 4(D) 5(E) 6(F) 7(G) 8(H) 9(I) (ครัง้) 

1  (ตลุาคม – ธนัวาคม 2551) 34 70 110 18 2 0 0 0 0 234 
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2  (มกราคม – มีนาคม 2552) 12 58 114 1 1 0 0 0 0 186 

ตารางที่  3 จํานวนครัง้ของความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา จําแนกตามระดับความรุนแรง และไตรมาส  
(ตอ่) 

 

ระดับความรุนแรง รวม 
ไตรมาสที่ 

1(A) 2(B) 3(C) 4(D) 5(E) 6(F) 7(G) 8(H) 9(I) (ครัง้) 

3  (เมษายน – มิถนุายน 2552) 15 63 107 6 0 0 0 0 0 191 

4   (กรกฎาคม – กนัยายน 2552) 16 59 101 5 0 0 0 0 0 181 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่ 
 การพัฒนาแนวป ฏิบั ติทา งคลิ นิ ก
สําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา
แก่ผู้ ป่วย โรงพยาบาลแพร่ ประยุกต์จากขัน้ตอนการ
พฒันาแนวปฏิบติัของ NHMRC12  12  ขัน้ตอน  โดยได้
รวมขัน้ตอนท่ีสามารถปฏิบัติร่วมกันได้เข้าไว้ด้วยกัน
เป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการพฒันาแนวปฏิบติัทาง
คลนิิก ซึง่ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย  ขัน้ตอนการนํา
แนวปฏิบติัไปใช้ และขัน้ตอนการประเมินผลลพัธ์ของ
การใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก ทําให้ขัน้ตอนดําเนินการ
แตกต่างจากขัน้ตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติของ 
NHMRC   เช่นเดียวกบัการศกึษาของฉวีวรรณ  ธงชยั 16  
ท่ี ไ ด้ประยุกต์ขัน้ตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติของ 

NHMRC สําหรับใช้พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกเป็น 7 
ขัน้ตอน 
 ในส่วนของเนือ้หาสาระของแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ใช้กรอบมาตรฐานการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลเก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วย
ของ JACHO13 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1 ) การพิทกัษ์
สทิธิผู้ ป่วยและจริยธรรม  2) การประเมินผู้ ป่วยท่ีได้รับ
การรักษาทางยา  3)  การจัดการเพ่ือป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา 4) การให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกนัความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา 5) การ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง  และ 6) การพัฒนาคุณภาพการ
บริการร่วมกับการสืบค้นและการประเมินคุณค่าของ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ ซึ่งองค์ประกอบหลกัแต่ละด้าน
ส่วนใหญ่มาจากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
ระดบั 4A ท่ีทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกพิจารณา
เห็นว่าน่าจะสามารถปฏิบติัได้ทกุข้อ  และผ่านการ



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2552 90 

ตรวจสอบของผู้ ทรงคุณวุฒิด้านเนือ้หาและความ
เข้าใจ จากนัน้นําไปผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ปฎิบติั ร่วมสรุปและ
จดัทําแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีสมบรูณ์ก่อนนําไปใช้จริง 
ซึง่จากกระบวนการดงักลา่วจะเหน็ได้วา่ดําเนินการบน
พืน้ฐานของหลกัวิชาการ ท่ีคํานงึถงึหลกัการมีสว่นร่วม
ของทีมผู้ปฏิบติัท่ีเป็นผู้ ท่ีจะนําแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ี
ได้พฒันาขึน้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบติัจริง ดงัท่ีกลุม่
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของนิวซีแลนด์ NZGG17  
กลา่วไว้ว่าการมีส่วนร่วมในทกุขัน้ตอนของการพฒันา
แนวปฏิบัติทางคลินิกจะทําให้บุคลากรรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของแนวปฏิบติัทางคลินิก การท่ีบุคลากรรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของแนวปฏิบติัทางคลินิก ทําให้เกิด
ความตระหนัก มีทศันคติท่ีดี และให้ความร่วมมือใน
การพฒันาและการนําแนวปฏิบติัทางคลนิิกไปใช้ . 
 2. ความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏบัิติ
ทางคลนิิกสาํหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนใน
การบริหารยาแก่ผู้ป่วยไปใช้ในทางปฏบัิต ิ
 2.1 ความเป็นไปได้ของการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติ 
เห็นว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกเป็นไปได้ท่ีจะนําสู่การ
ปฏิบัติมาก แต่ในด้านการจัดการเพ่ือการป้องกัน
ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา กรณีการบริหาร
ยาเคมีบําบดั ยาท่ีมีความเส่ียงสงู การตรวจสอบหรือ
ทวนสอบแผนการรักษาด้วยพยาบาล  2  คน  ทัง้การ
ตรวจสอบประจําเวรและการตรวจสอบการตัง้ค่าการ
หยดของสารนํา้เป็นเร่ืองท่ีพยาบาลเห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัติจริงน้อยกว่าเร่ืองอ่ืน แม้จะเป็น
เร่ืองท่ีให้ความสําคญั ทัง้นีเ้น่ืองจากภาระงานท่ีมาก
ในบางหน่วยงาน  จึงอาจทําให้พยาบาลละเลยบางสิ่ง
ท่ีตนเองมีความมัน่ใจว่าจะปฏิบติัได้โดยไม่ผิดพลาด 
เน่ืองจากการบริหารยาเป็นกิจกรรมพืน้ฐานของ
พยาบาลท่ีปฏิบติัมานาน  จึงปฏิบติัด้วยความเคยชิน 
ซึ่งความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่อาจก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบติัได้2  ทัง้ท่ียากลุ่มพิเศษเช่น ยาเคมีบําบดั ควรมี
การจัดการเป็นการเฉพาะเพ่ือป้องกันความคลาด
เคล่ือนท่ีอาจเกิดขึน้18 

 นอกจากนัน้ จากผลการศึกษายัง
พบว่า พยาบาลวิชาชีพผู้ปฎิบติัเห็นว่าการตรวจสอบ
ยา จํานวนยา การคํานวณพืน้ท่ีร่างกายก่อนให้ยาเคมี
บําบัดแต่ละครัง้  เป็นเ ร่ืองท่ีแพทย์ เภสัชกร  และ
พยาบาล ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ไม่ควรกําหนดให้
พยาบาลเพียงคนเดียวในการดําเนินการ เน่ืองจาก
ต้องมีความรู้เ ร่ืองการรักษาด้วย  จึงจะพิจารณา
กําหนดการรักษาด้วยยาได้ การมีความรู้ท่ีดีจะลด
ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาได้19,20  จากการ
สอบถามรายละเอียดพบว่า พยาบาลท่ีไม่ได้อยู่ใน
หน่วยเคมีบําบดัยงัขาดความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
ยาเคมีบําบัด โดยเฉพาะปฏิบติัการท่ีเป็นการเฉพาะ 
เช่นการคํานวณพืน้ท่ีร่างกายเพ่ือใช้ประกอบแผนการ
รักษาก่อนบริหารยาแก่ผู้ ป่วย ส่วนพยาบาลท่ีอยู่ใน
หน่วยเคมีบําบดัซึ่งเป็นผู้บริหารยาเคมีบําบดัผ่านการ
อบรมตามประกาศสภาการพยาบาล เร่ืองการให้ยา
เคมีบําบดัแล้ว เป็นผู้ มีความรู้ในเร่ืองเหล่านีเ้ป็นอย่าง
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ดีแตเ่ป็นพยาบาลสว่นน้อย จึงทําให้การประเมินความ
เป็นไปได้ในระดบัน้อย 
 การให้แพทย์ท่ีสั่งแผนการรักษา
ทางโทรศัพท์มาเซ็นต์ช่ือกํากับแผนการรักษาใน 24 
ชั่วโมง  มีผู้ ประเมินว่าเป็นไปได้น้อย ทัง้นีเ้น่ืองจาก
การเซ็นต์ช่ือกํากับในแผนการรักษา เป็นกิจกรรมท่ี
ต้องการความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน ประกอบกับใน
ระบบงาน แพทย์เวรผู้ ให้แผนการรักษาอาจไม่ได้
กลบัมาท่ีหน่วยงานนีอี้ก เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติ
เป็นไปได้ด้วยดี จึงต้องประสานความร่วมมือกบัแพทย์
ในการปฏิบัติ เ พ่ือความปลอดภัยของผู้ ป่วย การ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานเป็นอปุสรรคสําคญั
ของการจดัการความเส่ียง8  ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องกําหนดระบบการติดต่อสื่ อสารและการ
ประสานงานให้มีประสิทธิภาพ จากการติดตามใน
หน่วยงาน พบว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย 
ช่วยให้พยาบาลมีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ี
จะต้องประสานงานกบัสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดี  โดยการนําปัญหาเข้าท่ี
ประชมุทีมพฒันาการดแูลผู้ ป่วยสาขา (patient care 
team : PCT) ซึง่การประสานงาน การส่ือสารท่ีดีจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือและกําหนดเป้าหมายงาน
ร่วมกนั 
 สําหรับความเหมาะสมของสถานท่ี
เตรียมยา พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัจํานวนน้อยท่ีเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ทราบถึงข้อจํากดัด้านสถานท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองอณุหภูมิ

ท่ีต้องใช้เคร่ืองปรับอากาศจึงจะให้ได้อุณหภูมิตาม
ต้องการ และเห็นว่าเป็นการสิน้เปลืองและอาจไม่
เก่ียวข้องกับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาได้ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากให้ความหมายความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาหมายถึงการให้ยาผิด 
หากเป็นสิ่งแวดล้อมจะเน้นสถานท่ีสะอาดเพ่ือป้องกนั
การปนเปือ้น   ไมมี่บคุคลพลกุพลา่นหรือมีกิจกรรมอ่ืน
มาขัดขวางขณะบริหารยา  เ พ่ือให้มีสมาธิในการ
ทํางาน22 
 2.2 ความเหมาะสมของการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติั
เห็นว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีนํามาใช้   มีความ
เหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง เนือ้หาชัดเจน เข้าใจง่าย   
ทัง้ นี อ้าจเ น่ืองมาจาก  แนวปฏิบัติทางคลิ นิกไ ด้
พัฒนาขึน้ตามบริบทของโรงพยาบาลแพร่ โดยทีม
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ซึ่งมีทัง้ผู้ ปฏิบัติและ
ผู้บริหารในโรงพยาบาลแพร่ และพยาบาลวิชาชีพผู้
ปฏิบติัได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงก่อน
นํามาใช้และประเมิน จึงทําให้แสดงความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ปฏิบัติจริงได้ 
เข้าใจเนือ้หา อีกทัง้ในโรงพยาบาลแพร่มีระบบการ
บริหารความเส่ียงและพฒันาระบบการจดัการบริหาร
ยามาระยะหนึ่งในระบบคณุภาพของโรงพยาบาล   มี
การรายงานความเสี่ยงด้านยาทกุเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและการประชุม
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ผู้บริหารการพยาบาล   พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติังาน
จงึมีความคุ้นเคยกบัการบริหารความเส่ียงด้านยา 
 การท่ีแนวปฏิบติัทางคลินิกได้ระบุ
ทางเลือกสําหรับการจัดการแต่ละสถานการณ์ ได้นัน้ 
เ น่ืองจากเป็นการจัดทําแนวปฏิบัติทางคลิ นิก ท่ี
พฒันาขึน้ตามปัญหา ความต้องการของโรงพยาบาล
แพร่ จึงทําให้ได้แนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีระบุทางเลือก
สําหรับการจดัการแต่ละสถานการณ์ ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพผู้ ใช้แนวปฏิบัติ 
ทางคลินิก  นอกจากนีแ้นวปฏิบัติทางคลินิกยังมี
รายละเอียดของคู่มือการจัดการยาแต่ละประเภทท่ี
แตกต่างกันมีใช้เฉพาะหน่วยงาน เช่น ยาเคมีบําบัด 
ยาท่ีมีความเส่ียงสูง เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานทั่วไป
อาจไม่ได้ใช้ จึงทําให้เห็นว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกมี
ทางเลือกให้ใช้แก้ปัญหาได้ครอบคลุมหากต้องการ  
ใช้งาน 
 2.3 อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยา ผลจากการนําแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่
ผู้ ป่วยมาใช้ในโรงพยาบาลแพร่  ทําให้พบว่า  แม้
อุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาลด
จํานวนลงเล็กน้อย แต่ไม่พบความคลาดเคล่ือนใน
ระดับรุนแรงท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ ป่วย และพบว่าการ
รายงานข้อมูลอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วยมีรายละเอียดในการให้ข้อมูล
เพิ่มขึน้ หน่วยงานมีการรายงานได้รวดเร็วมากขึน้ และ
มีการวิเคราะห์ ทบทวนการปฏิบติัท่ีคลาดเคล่ือน หา
แนวทางการแก้ไขด้วยตนเอง โดยสหสาขาวิชาชีพมี

ส่วนร่วม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารยาท่ีปลอดภยัต่อไปได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแนว
ปฏิบัติทางคลินิกท่ีนํามาใช้มี ข้อปฏิบัติ ท่ีช่วยให้
พยาบาลมีความรู้และความตระหนักต่อความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วยท่ีได้รับยามากขึน้ จงึปฏิบติัได้ดีขึน้ 
ความคลาดเคล่ือนสําคัญจึงลดลง23  นอกจากนีก้าร
ติดตามของทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกและการมี
ส่วนร่วมของพยาบาลผู้ปฏิบติัซึ่งเป็นผู้ ใช้แนวปฏิบัติ
ทางคลินิก มีผลให้พยาบาลเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ
แนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีพฒันาขึน้ จึงอาจเป็นเหตผุลท่ี
นําไปสู่การปฏิบติัได้ดีขึน้ โดยเฉพาะในองค์ประกอบ 
ท่ี 6 การพฒันาคุณภาพการบริการท่ีเน้นถึงการ
รายงานอุบัติการณ์  การมีส่วนร่วมวิเคราะห์สาเหต ุ
แก้ไข  ซึ่งเ ม่ือมีแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วย
มาใช้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงทําให้
รายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหาร
ยามีการรายงานท่ีมีความครบถ้วนมากขึน้  และความ
เส่ียงท่ีรุนแรงลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการวิจัยพบว่ามีบางรายการท่ี
พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัเห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีกําหนดได้น้อย จึง
ควรมีการดําเนินการตอ่เน่ือง ดงันี ้
 1.1 ทบทวนและพฒันาแนวปฏิบติัทาง
คลินิกให้สอดคล้องกับบริบท ตลอดจนสนับสนุน 
แก้ไขอุปสรรค เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้เพิ่มขึน้ เช่น  



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2552  93 

การจดัอตัรากําลงัท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน   การนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกอย่าง
สม่ําเสมอ   และเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
ระหวา่งการปฏิบติัของแตล่ะหน่วยงาน 
 1.2 การให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยา รวมถงึการสร้างการมีสว่น
ร่วมทัง้ทีมผู้พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและทีมผู้ ใช้
แนวปฏิบัติทางคลินิก จะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ระบบความปลอดภัยในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วยได้   
รวมทัง้การให้ความรู้ในเร่ืองการเฝ้าระวงัอาการข้างเคมี
ในผู้ ป่วยท่ีได้รับยาเคมีบําบดั แม้ไม่ได้เป็นผู้บริหารยา
เคมีบําบดั แต่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล
ผู้ ป่วยท่ีได้รับเคมีบําบดัท่ีเป็นความรู้เฉพาะ 
 2. จากผลการวิจัย ท่ีพบว่าการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกมีแนวโน้มลดอุบัติการณ์ความ
คลาดเคล่ือนในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วยลงได้ จึงควร
นําเสนอรายงานอบุติัการณ์การเกิดความคลาดเคล่ือน
ทางยาให้ผู้ปฎิบติัได้รับทราบเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ทัง้จํานวนครัง้ของการเกิดและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือให้พยาบาลได้เรียนรู้จากความคลาดเคล่ือนทาง
ยาท่ีเกิดขึน้ และนํามาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบติังานให้เกิดความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 3. ควรนํากลยุทธ์ท่ีจะทําให้มีการนําแนว
ปฏิบติัทางคลินิกสําหรับการป้องกนัความคลาดเคล่ือน

ในการบริหารยาแก่ผู้ ป่วยไปใช้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกอย่าง
ยัง่ยืน 
 4. หน่วยงานท่ีต้องการนําแนวปฏิบติัทาง
คลินิกสําหรับการป้องกันความคลาดเคล่ือนในการ
บริหารยาแก่ผู้ ป่วยไปใช้ จําเป็นต้องมีทีมพยาบาลท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับการพฒันาและการใช้แนวปฏิบติัทาง
คลินิก รวมทัง้หน่วยงานต้องกําหนดนโยบายท่ีชดัเจน
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการโดย
การปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิกตามหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ
ในการลดอบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือนในการบริหาร
ยาของแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีพฒันาขึน้ในครัง้นีอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองในระยะยาวตอ่ไป 
 2. ควรศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีพัฒนาขึน้ในด้านอ่ืนๆ เพิ่ม เช่น อุบัติการณ์
การเกิดความคลาดเคล่ือนจากการแพ้ยาซํา้ การเกิด
อบุติัการณ์การเกิดความคลาดเคล่ือนของยากลุ่มเส่ียง 
(high alert drugs) และอบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือน
ของยาท่ีออกเสียงคล้ายคลงึกนั/ยาท่ีมีรูปแบบภาชนะ
บรรจคุล้ายคลงึกนั  (ช่ือพ้อง มองคล้าย: LASA) 

 

เอกสารอ้างองิ 
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การพฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคหอบหดืโดยการมีส่วนร่วม 
ของทมีสหสาขาวิชาชีพ  โรงพยาบาลพจิติร 
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พรทิพย์   รัตนวิชยั  **พย.ม (บริหารการพยาบาล) 
ช้องมาศ  จกัรวิเชียร  **พย.ม (บริหารการพยาบาล) 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัและพฒันา (research and development : PAR) นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืด โดยการมีสว่นร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพในแผนกกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร  ดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม 
2550 ถึง เดือนมิถุนายน  2551  ขัน้ตอนดําเนินงานประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่  1)  วิเคราะห์สถานการณ์เดิมของการดแูล
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกกมุารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร  2) พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบ
หืดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 3) ประยกุต์ใช้รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  และ 4) ประเมินผลการนํารูปแบบไปใช้    กลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่  ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกกมุารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร จํานวน 60 คน ผู้ดแูลเด็ก 60 คน และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 13 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ียร้อยละ  และ pair t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีพฒันาขึน้ มีผล
การประเมินสมรรถภาพปอดก่อนและหลงัการรักษาแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .001 ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้เก่ียวกบัโรคหอบหืดของผู้ดแูลเด็กโรคหอบหืดก่อนและหลงัการดแูลตามรูปแบบ ฯ แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
.001 ความพงึพอใจของผู้ดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดตอ่บริการของทีมสหสาขาวิชาชีพในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.9 การปฏิบตัิ
กิจกรรมของแตล่ะสาขาวิชาชีพเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ทกุฝ่ายมีความพงึพอใจในรูปแบบการดแูลท่ีพฒันาขึน้   
ระยะวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ียของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดลดลงจาก  3.75 วนั  เป็น  2.82  วนั  และค่ารักษาพยาบาลเฉล่ียลดลง  
จาก  5,998  บาท/ราย/การเข้ารับการรักษา 1 ครัง้  เป็น  2,260  บาท/ราย/การเข้ารับการรักษา 1 ครัง้  อตัราการกลบัเข้ารับการ
รักษาซํา้ภายใน  28  วนั  หลงัใช้แผนการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดพบวา่ลดลงจากร้อยละ 14.8  เป็น  0 
 สรุปผลการวิจยัครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการกําหนดรูปแบบการรักษาการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยการมีส่วนร่วม
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพในการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  

 
คาํสาํคัญ: เด็กโรคหอบหืด    รูปแบบการดแูล   การมีสว่นร่วม   ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพิจิตร 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพิจิตร 
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บทนํา 
 โรคหอบหืดเป็นโรคท่ีสามารถควบคมุอาการ
และ รักษาใ ห้หายขาดไ ด้  หากผู้ ป่ วยไ ด้ รับการ
รักษาพยาบาลและการดแูลจากทีมสขุภาพและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ ป่วยและญาติตัง้แต่เร่ิมแรกอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  แต่
ในทางตรงข้ามก็จะทําให้กลายเป็นผู้ ป่วยหอบหืด
เรือ้รังรุนแรงและวิกฤตถงึขัน้เสียชีวิตได้ 
 จากสถานการณ์ปัจจุบนัของโลก  มีผู้ ป่วยท่ี
ต้องทนทกุข์ทรมานจากโรคหอบหืดกว่า 300 ล้านคน
ทัว่โลก และคาดว่าจะมีอตัราสงูขึน้ถึง 400 ล้านคนใน 
อีก 20 ปีข้างหน้า1    จากการศึกษาความชุกของโรค
ภมิูแพ้ในประชากรเด็กอายรุะหว่าง 6 - 18  ปี ใน
กรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดั ปี 2550  จํานวน  26,350  คน  
พบวา่ เป็นโรคหอบหืดถงึร้อยละ 6.82  จากสถิติการมา
รับการรักษาพยาบาลของผู้ ป่วยเก่ียวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจในเดก็ท่ีโรงพยาบาลพิจิตรท่ีรับไว้รักษา
ในโรงพยาบาลพบว่า  ในปี 2548, 2549 และ 2550  
พบโรคหอบหืด ร้อยละ 16.38, 16.88 และ14.86 ของ
ผู้ ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีหอผู้ ป่วยกุมารเวชกรรม3  
สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้โรคหอบหืดกําเริบเป็นการติดเชือ้
ของระบบทางเดินหายใจ ควนับหุร่ีและกรรมพนัธุ์  แต่
การป้องกันและลดความรุนแรงของอาการหายใจ
ลําบากเป็นการบําบัดรักษาท่ีสําคัญ และการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดจะเป็นการชะลอการเส่ือมหน้าท่ีของ
ปอด มิให้ทวีความรุนแรงก่อนเวลาอนัสมควร4,5 และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของปอดได้ดีขึน้   การ
ให้การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโรคหอบหืดจําเป็นต้อง

ใช้สหสาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการดแูลและให้
การฟืน้ฟูสมรรถภาพปอด  จึงจะทําให้ผู้ ป่วยลดความ
รุนแรงของโรคลงได้6,7,8 
 จากการดําเนินงานในการรักษาผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืดของโรงพยาบาลพิจิตรท่ีผ่านมา ได้ให้การ
รักษาตามอาการและส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง แต่
ยงัพบว่าผู้ ป่วยกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ค่อนข้างสงู คือ
ร้อยละ 14.8   แม้จะมีการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา
ใกล้บ้าน ซึง่จากการจบัหืดบ่อย ๆ และกลบัเข้ารับการ
รักษาซํา้ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของ
ผู้ ป่วยเด็กและครอบครัว  จากการศึกษาของจรุงจิตร์ 

2งามไพบูลย์   ในกลุ่มผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง มักเร่ิม
จากจาม หายใจไม่ออก มีนํา้มกู จนถึงขัน้หยดุหายใจ
เป็นช่วง ๆ ในขณะนอนหลบั ซึ่งจะส่งผลไปถึงการ
ทํางานของสมอง หวัใจ  และปอด  ทําให้คณุภาพชีวิต
ของผู้ ป่วยเด็กกลุ่มนีล้ดลง และผู้ ป่วยเด็กท่ีเป็นโรค
ภูมิแพ้  จะมีผลทําให้คุณภาพชีวิตเปล่ียนแปลงทัง้
อาการง่วงในช่วงกลางวันทําให้มีปัญหาในเร่ืองการ
เรียน ส่วนช่วงกลางคืนเด็กไม่สามารถนอนหลับได้
ด้วยอาการจามหรือไอ ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาของ
สมอง 
 ดังนัน้ในการรักษาผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด   
จึงมีเป้าหมายในการรักษาคือ ผู้ ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะเ สียชีวิตจากการจับหืดอย่าง รุนแรง  และ
ผลการรักษาท่ีควรเกิดขึน้มีดงันี ้สมรรถภาพปอดดีขึน้ 
ผู้ ป่วยสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ หรือ
เกือบปกติ เด็กสามารถไปเรียนท่ีโรงเรียนได้ตามปกติ 
สามารถเล่นได้ตามวัยของเด็ก ซึ่งการจะทําให้การ
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รักษาได้ผลดีต้องได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ทัง้แพทย์ พยาบาล  ผู้ ให้การดแูลผู้ ป่วย เภสชั
กร นักกายภาพบําบดั และพยาบาลหน่วยปฐมภูมิ ท่ี
ต้องเห็นความสําคัญและร่วมกันในการดูแลรักษา 
พยาบาลกบัผู้ ป่วย โดยเป้าหมายในระยะแรกของการ
ดแูล เป็นการรักษาให้ผู้ ป่วยทเุลาจากการจบัหืด ผ่าน
พ้นระยะวิกฤตได้โดยเร็วท่ีสดุ  เป้าหมายระยะท่ีทเุลา
จากการจบัหืดแล้ว คือการเพิ่มสมรรถภาพความจขุอง
ปอดให้มากขึน้ ซึ่งขัน้ตอนนีต้้องอาศยัเวลา และการ
ฝึกฝนให้กับผู้ ป่วยโดยเฉพาะพยาบาลต้องให้ความ 
สําคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมากและให้การติดตามประเมิน
ผู้ ป่วยเป็นระยะ  ๆ 
 ผู้ บริหารองค์กรพยาบาลนับว่ามีบทบาท
สําคญัในการสนบัสนุนให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการ
รักษาพยาบาลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด ให้ดําเนินงาน
ด้วยความราบร่ืน และมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบ
การดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด โดยมีการกําหนด
แผนการดแูลผู้ ป่วยในลกัษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในการให้ความรู้  และฝึกทักษะอย่างมีแบบแผน
ครอบคลมุด้านการดแูลกิจวตัรประจําวนั   การป้องกนั
ภาวะแทรกซ้อน และการฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด  
รวมทัง้การดแูลด้านจิตใจของเด็กและครอบครัว การ
ติดตามเย่ียมบ้านและการสง่ต่อข้อมลูท่ีจําเป็น รวมทัง้
การจัดคลินิกโรคหอบหืดในเด็ก เพ่ือเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างผู้ ป่วย เครือข่ายชุมชน และโรงพยาบาล ใน
การ ติดตามผลทั ง้ ใน ด้านการ รักษา  การ ฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด  และการปรับยาในการรักษา  เพ่ือให้
การดแูลผู้ ป่วยได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ
สําหรับใช้ในโรงพยาบาลพิจิตร 
 2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบ
การดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของ
เด็กโรคหอบหืด  ก่อนการรักษา  ก่อนกลบับ้าน หลงั
กลบับ้านได้ 1 เดือน และหลงักลบับ้านได้  3  เดือน 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการดแูล
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  เป็นกระบวนการวางแผนการ
ดแูลอยา่งมีเป้าหมายและเป็นพลวตัร มีการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ ป่วย ผู้ ดูแล โดยยึด
ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง มีพยาบาลเป็นผู้ประสานงานกบั
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลระหว่างรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถจําหน่ายผู้ ป่วยโดยเร็ว
ท่ีสดุ และมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง โดยกระบวนการ 
พัฒนา รูปแบบการดูแลผู้ ป่ วย เด็ ก โ รคหอบหืด
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1)  วิเคราะห์สภาพเดิม
ของการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดในหอผู้ ป่วยกุมาร
เวชโรงพยาบาลพิจิตร ทบทวนองค์ความรู้และเวช
ระเบียน   2)  พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ     
3)  ประยกุต์ใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด    
และ  4)  การประเมินผลลพัธ์ตามท่ีกําหนด 
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รูปแบบในการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด 

ประเมนิผล 
-  การปฏิบติัตามแผนการดแูลผู้ ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
-  สมรรถภาพปอดของเดก็ก่อนและหลงัให้การรักษา 1  เดือน และ 3  เดือน 
-  ความรู้ของผู้ดแูลเก่ียวกบัโรคหอบหืดในเดก็ 
-  ระยะวนันอนเฉล่ีย 
-  อตัราการกลบัมารับการรักษาซํา้ 
-  คา่รักษาพยาบาล 
ความพงึพอใจของผู้ ป่วยและผู้ดแูลเด็ก 

วิเคราะห์สถานการณ์  
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  

 
 ประชมุระดมสมองทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือ 

-  

หารูปแบบในการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดร่วมกนั  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัสดุและวิธีการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
บคุคล  3  กลุ่มดงันี ้ 1) ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีมารับ
การรักษาในแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร 

2) บคุลากรทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีให้การดแูลผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาลแผนก
กุมาร พยาบาลหน่วยปฐมภูมิ พยาบาลหน่วยงาน
ผู้ ป่วยนอก เภสัชกร นักกายภาพบําบัด  นักสังคม
สงเคราะห์ 3) ผู้ดูแลผู้ ป่วย ท่ีเป็นผู้ ดูแลหลักคือดูแล

นําสูก่ารปฏิบติั 

ระยะเวลา 6 เดือน 
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ผู้ ป่วยเป็นประจําสม่ําเสมอ ได้แก่ มารดา บิดา หรือ
สมาชิกในครอบครัวท่ีดแูลเดก็ประจํา 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกกลุม่ตวัอย่าง
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ีรับไว้รักษาในแผนกกุมารเวช
กรรมโรงพยาบาลพิจิตร และผู้ดูแลเด็ก  กลุ่มทดลอง
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยครัง้ท่ี 1 จํานวน 15 คน กลุ่ม
ทดลองรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยครัง้ท่ี 2 จํานวน 15 คน 
และกลุม่ทดลองรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยครัง้ท่ี 3  จํานวน 
60 คน 
  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  
 ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วย
เด็กโรคหอบหืด โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา
วิชาชีพในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมี
สว่นร่วม  (participatory action research : PAR) 
ประกอบด้วย  4  ขัน้ตอนคือ  
 ขัน้ตอนที่  1 การวิเคราะห์สภาพเดิมของ
การดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดของโรงพยาบาลพิจิตร 
โดยคณะผู้ วิจัยดําเนินการทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วย
เด็กโรคหอบหืดทัง้หมดท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
พิจิตรระหว่างเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกันยายน. 
พ.ศ. 2549    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากเวชระเบียน
ผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืดจํานวน 30 ราย เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 44.6   เพศหญิง ร้อยละ 55.4   พบว่า 
ผู้ ป่วยทัง้หมดได้รับการรักษาตามอาการเท่านัน้คือให้
ยาขยายหลอดลมมี 7 รายท่ีมีภาวะของโรคปอด
อักเสบร่วมด้วยและได้รับยาปฎิชีวนะ   ทัง้หมดไม่มี
การประเมิน asthma score  และสมรรถภาพของปอด  
ผู้ ป่วยร้อยละ 10 มีภาวะของโรครุนแรงถึงขัน้ต้องใส่

ทอ่ช่วยหายใจ  ระยะวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ีย 3.75 วนั 
ต่ําสุด 2 วัน สูงสุด 10 วัน ซึ่งค่าเฉล่ียสูงกว่าระยะวัน
นอนตามกําหนดใน ICD 10 (ระยะวนันอนโรงพยาบาล
โรคหอบหืดตาม ICD 10 = 2.7 วนั) อตัราการกลบัมา
รักษาซํา้ ร้อยละ 14.8   บางรายกลบัเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลถึงเดือนละ 4 ครัง้ ซึ่งนบัว่าสงูมาก ทํา
ให้เกิดการกระทบกบัการดําเนินชีวิตของเดก็และครอบครัว 
ค่ารักษาพยาบาลเฉล่ีย 5,998 บาท/ราย/การเข้ารับการ
รักษา 1 ครัง้  ค่ารักษาต่ําสดุท่ี 2,750 บาท ค่ารักษาสงูสดุ
ท่ี 14,800 บาท  นอกจากนัน้ยงัพบวา่  ไมมี่แผนในการดแูล
ผู้ ป่วยร่วมกนัของสหสาขาวิชาชีพ 
 ขัน้ตอนที่ 2  การพฒันาแผนการดแูลผู้ ป่วย
เดก็โรคหอบหืด ประกอบด้วยกิจกรรม  
 2.1 จดัประชุมระดมสมองทีมสหสาขา
วิชาชีพ    และจดัประชมุวิชาการให้สหสาขาวิชาชีพและ
พยาบาลจํานวน 14 คน เป็นเวลา 1 วนั   เพ่ือให้ความรู้
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด 
เนือ้หาในการประชุมเก่ียวกับพยาธิสภาพของโรค 
สาเหตุ อาการและอาการแสดง การรักษาพยาบาล
รวมทัง้การใช้ยาในผู้ ป่วยแต่ละกรณี โดยกุมารแพทย์ 
เภสชักรให้ความรู้ในเร่ืองยา อาการไม่พงึประสงค์จากยา 
สิ่งท่ีต้องพึงระวงัในการใช้ยา และการใช้ยาพ่นท่ีเป็น  
inhalation powder พยาบาลกมุารเวชกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับการให้การพยาบาลผู้ ป่วยทัง้ในระยะวิกฤต
และระยะพกัฟืน้ รวมทัง้การตามการดแูลต่อเน่ืองท่ีบ้าน  
และนําปัญหาท่ีพบจากการวิเคราะห์สถานการณ์มา
ร่วมกนัในการสร้างรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยฉบบัท่ี 1 
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 2.2 คณะผู้ วิจัยนํารูปแบบการดูแล
ผู้ ป่วยท่ีได้พัฒนาขึน้ไปทดลองใช้กับผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดในหอผู้ ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร 
จํานวน 15 คน ระหว่าง 15 พฤษภาคม ถึง 10 กรกฎาคม 
2550  ผลการทดลองใช้พบว่า รูปแบบไม่เหมาะสมกบั
ภาวะความรุนแรงของโรคในผู้ ป่วยแตล่ะรายทําให้บาง
กิจกรรมท่ีวางไว้ไม่ได้นําไปปฏิบติั ปัญหาท่ีพบคือไม่มี
ผู้ ประสานงานของทีมการดูแล ผู้ ป่วยแต่ละรายมี
ความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน การรักษาในแต่ละระดับ
แตกต่างกัน  ผลการทดลองใช้นําเข้าท่ีประชุมทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนการ
ดแูลผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืด ฉบบัท่ี 2  
 2.3 คณะผู้วิจัยและพยาบาลหอผู้ ป่วย
กุมารเวชกรรมนํารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยฉบบัท่ี 2 ไป
ทดลองกบัผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดในหอผู้ ป่วยกมุารเวช
กรรม จํานวน 15 คน ระหว่างวนัท่ี 20กนัยายน ถึง 18 
พฤศจิกายน 2550   จากการทดลองใช้แผนการดูแล
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดฉบับท่ี 2 ทีมสหสาขาวิชาชีพ
สามารถให้การดูแลผู้ ป่วยได้ตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ 
โดยสอดคล้องกับสภาพผู้ ป่วยปัญหาและความ
ต้องการของผู้ ป่วยและญาติ และมีกิจกรรมการตรวจ
เย่ียมผู้ ป่วยไปพร้อมกนั ทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ความต้องการของผู้ ป่วยและผู้ ดูแล  รวมทัง้การ
วางแผนในการแก้ปัญหาได้อยา่งครอบคลมุ 
 ขัน้ตอนที่  3  ประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแล
ผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืด ฉบบัท่ี 2 ไปใช้ในหอผู้ ป่วยกมุาร
เวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
60 คน ในช่วงเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน มิถนุายน 

2551  โดย คณะผู้วิจยัและพยาบาลในหอผู้ ป่วยท่ีเป็น
case manager  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินผลภายหลังการใช้
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  โดยการ
ประเมินผล  ประกอบด้วย   
 4.1 การประเมินผลในผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืด และผู้ดแูลหลงัจําหน่าย 1 เดือน และ 3 เดือน 
โดยหลงัผู้ ป่วยจําหน่าย 1 เดือน ผู้ วิจัยนัดผู้ ป่วยและ
ผู้ ดูแลเด็กโรคหอบหืด เพ่ือติดตามประเมินผลการ 
รักษา  เก็บข้อมูลประเมินสมรรถภาพปอด  และ
ประเมินความรู้เก่ียวกับโรคหอบหืดในเด็กของผู้ดูแล
เด็ก  หลงัจําหน่าย 3 เดือน  ผู้วิจยันดัผู้ ป่วยและผู้ดแูล
เด็กโรคหอบหืดเพ่ือติดตามประเมินผลการรักษาและ
เก็บข้อมลูการประเมินสมรรถภาพปอด 
 4.2 การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ดแูลเดก็ในบริการรักษาพยาบาลก่อนกลบับ้าน 
 4.3 การประเมินการปฏิบติัตามแผนการ
ดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ด้วยการสงัเกตและบนัทึกการทํากิจกรรมของทีมผู้ ให้
การดแูล 
 4.4 ระยะวนันอนเฉล่ีย   
 4.5 คา่รักษาพยาบาล    
 4.6 อตัราการกลบัมารักษาซํา้ 
 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจยั ประกอบด้วย  4  
ชดุ  ดงันี ้
 ชดุท่ี 1  แบบบนัทกึประเมินความรุนแรงของ
โรคหอบหืด บันทึกช่ือสกุล HN,AN ส่วนสูง นํา้หนัก  
ระดับความรุนแรงของการจับหืด  การประเมิน
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สมรรถภาพปอดในเด็กโรคหอบหืด  และค่าสมรรถภาพ
ปอดปกติ 
 ชดุท่ี 2  แบบบนัทกึการสงัเกตความสามารถ
ในการปฏิบติัตามรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบ
หืดของแตล่ะสาขาวิชาชีพ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เองเป็นการ
ตรวจสอบรายการ (check list) ของแต่ละสาขาวิชาชีพ
ตามกิจกรรมในแผนการดแูลผู้ ป่วยท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้    
 ชุดท่ี 3 แบบประเมินความรู้ผู้ ดูแลเก่ียวกับ
โรคหอบหืด โดยผู้วิจยัสร้างขึน้โดยมีค่าความยากง่าย
รายข้อท่ี 0.2 - 0.8 ได้ค่าความยากง่ายรวม 0.60 
ทดสอบค่าความเท่ียงโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคได้เทา่กบั  0.69   
 ชุดท่ี 4  แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ดูแลเด็กโรคหอบหืด  ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ น้ เป็นแบบ
ประเมินค่า 4  ระดบั  คือ  พึงพอใจมาก  ปานกลาง 
น้อย  และต้องปรับปรุง  ทดสอบค่าความเท่ียงโดยใช้
สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้เทา่กบั  0.89 
 การพทิักษ์สทิธิกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจยัทําหนงัสือขออนญุาตจากผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลและคณะกรรมการวิจยั ของโรงพยาบาล
เพ่ือขออนุญาตดําเนินการเก็บข้อมูลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพิจิตร  โดยผู้วิจยัพบผู้ ป่วยและผู้ดแูลเด็ก
โรคหอบหืดท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างก่อนทําการทดลองเพ่ือ
ขออนุญาตในการทําวิจัยกับผู้ ป่วย อธิบายให้ทราบ
เก่ียวกับวตัถุประสงค์และวิธีการ ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้
จะทําในผู้ ป่วยท่ีได้รับอนญุาตจากผู้ดแูลแล้วเทา่นัน้   
 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ ข้อมลูจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในระหว่างการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ ป่ วย  ข้อ คิดเห็นของทีม  โดย
คณะผู้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์
ข้อมลูทําไปพร้อมกันในแต่ละครัง้ท่ีทําการสมัภาษณ์ 
เ พ่ือให้การตรวจสอบและยืนยับผลข้อมูลท่ีได้ว่า
ตรงกันหรือไม่  และทําการวิ เคราะห์เ ชิง เ นื อ้หา
(content analysis) ประมวลคํา (key word) และ
เช่ือมโยงความเป็นเหตเุป็นผลของข้อมลูมาระบหุวัข้อ
เร่ือง (Theme) และทําการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จน
สมบรูณ์ 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป คํานวณหาคา่สถิติดงันี ้
 2.1 ข้อมลูทัว่ไป  วิเคราะห์โดยแจกแจง
ความถ่ี  และหาคา่ร้อยละ 
 2.2 การประเมินสมรรถภาพของปอด  
วิเคราะห์โดยนําค่าท่ีประเมินได้มาคํานวณเป็น 80% 
personal best แล้วแบ่งเป็นค่าปกติ  มากกว่าร้อยละ 
80 ของ personal best และน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
personal best นําค่าแต่ละช่วงมาแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละตามสมรรถภาพความจุปอด และ
เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถภาพปอดก่อนและ
หลังการรักษา 1 เดือน และ 3 เดือน ด้วยสถิติ  pair   
t- test 
 2.3 การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับ
โรคหอบหืดในเด็กของผู้ ดูแลเด็ก ก่อนและหลังให้
ความรู้ไปแล้ว  1 เดือน  โดยใช้สถิติ pair  t- test 
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 2.4 การวิเคราะห์ระยะวนันอนโรงพยาบาล   
ค่ารักษาพยาบาล   อตัราการกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ใน
โรงพยาบาล   โดยหาคา่พิสยัและคา่เฉล่ีย 
 

ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด 
 รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดท่ี
ได้จากการพฒันาร่วมกนัของทีมสหสาขา ประกอบด้วย 
 1.1 การกําหนดบทบาทของทีมสห
สาขาวิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืด 
 ผู้ บริหารกลุ่มงานการพยาบาลมี
บทบาทในการกําหนดแผนการดูแลสขุภาพ สนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงาน ส่งเสริมการปฏิบติังานของ
ทีมทํางาน นิเทศติดตามการปฏิบติังาน ปรับปรุงระบบ
การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยเรือ้รัง เพ่ือให้ได้รับการดแูล
ตอ่เน่ือง 
 บุคลากรในหน่วยงานและสหสาขา 
มีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนระบบบริการ เร่ิมจากการ
ประเมินผู้ ป่วย การสร้างปฏิสัมพันธ์กับญาติ  การ
วางแผนการดแูลและการวางแผนจําหน่ายโดยให้ผู้ ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วม ประสานงานและร่วมงานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ ป่วย 
เฝ้าระวังและประเมินผลการตอบสนองของผู้ ป่วย 
รวมทัง้วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วย
และครอบครัว และเตรียมพร้อมในการจําหน่ายและ สง่ตอ่ 
 พยาบาลศูนย์การดูแลต่อเน่ืองท่ี
บ้าน  มีบทบาทในการประเมินภาวะสุขภาพและ
วางแผนจําหน่าย ประสานการดูแลกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ เตรียมความพร้อมของผู้ ป่วย ครอบครัว และ
สถานบริการใกล้บ้าน  มีส่วนร่วมกบัทีมสขุภาพในการ
พฒันาศกัยภาพของผู้ ป่วยและญาติ  
 1.2 แนวทางการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืด 
 1) ประเมินระดับความรุนแรง
ผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืดเพ่ือกําหนดแบบแผนการดแูล โดย
ประเมินจากasthma  score สําหรับแบ่งระดบัความ
รุนแรงเป็น mild asthma (asthma score 0 - 4)   
moderate asthma (asthma score 5 - 7)  และ  
severe asthma  (asthma score 8 - 10) 
 2) ทดสอบสมรรถภาพปอด  
(pulmonary  function testing)  ยกเว้นในรายผู้ ป่วย
โรคหอบหืดระยะวิกฤต  ต้องได้รับการรักษาจนอาการ
ดีขึน้ก่อน และให้การรักษาพยาบาลตามระดับความ
รุนแรงตาม clinical practice guideline (CPG)  
ระหว่างรับการรักษาผู้ ป่วยจะได้รับการประเมิน
สมรรถภาพปอด  วนัละ  2  ครัง้  คือ  เช้า  และเยน็ 
 3) ทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดแูล
ผู้ ป่วยได้ตามรูปแบบท่ีกําหนด  โดยสอดคล้องกบัสภาพ
ผู้ ป่วย ปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วยและผู้ดแูล มี
กิจกรรมการตรวจเย่ียมผู้ ป่วยไปพร้อมกัน และมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลความต้องการของผู้ ป่วยและผู้ดูแล  
รวมทัง้การวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง
ครอบคลมุ 
 4) สอนและฝึกทําการขยายปอด
โดยใช้วิธี sustained maximal inspiration (SMI) 
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therapy  และ breathing exercise ขณะรับการรักษา
ในโรงพยาบาล  จนผู้ ป่วยสามารถปฏิบติัได้ 
 5) ใ ห้ความ รู้แ ก่ผู้ ดูแลผู้ ป่ วย
ระหว่างท่ีผู้ ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล  เก่ียวกบั
โรคหอบหืด  การกําจัดสิ่งกระตุ้ นให้เกิดการจับหืด  
การสงัเกตอาการสําคัญของการจับหืด การใช้ยาพ่น
ขยายหลอดลม  และอาการท่ีต้องรีบนําสง่โรงพยาบาล    
 6) ก่อนจําหน่ายผู้ ป่วยกลบับ้าน  
ประสานงานพยาบาลศนูย์ปฐมภมิูประเมินผู้ ป่วยเพ่ือ
วางแผนการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน ประเมินสมรรถภาพ
ปอดผู้ ป่วย  ประเมินความรู้ผู้ดแูลผู้ ป่วย และนดัผู้ ป่วย
เข้าคลนิิกโรคหอบหืด 
 7) พยาบาลศูนย์ปฐมภูมิติดตาม
เย่ียมบ้านหลงัผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล 3-7 วนั เพ่ือ
ประเมินการปฏิบัติตัวและประเมินสภาพแวดล้อมท่ี
อาจกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด 
 2. ผลการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด
ในการศึกษานี  ้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.0 
เพศหญิง ร้อยละ 45.0 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 6-10 
ปี ร้อยละ 56.7 โดยอายุต่ําสุด 3 ปี สูงสุด 13ปี อายุ
เฉล่ีย 7.3 ปี ส่วนใหญ่พบมีประวติับคุคลในครอบครัว
สบูบุหร่ีถึงร้อยละ 56.7 มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรค
หอบหืด ร้อยละ 50.0  สิ่งท่ีกระตุ้นให้ผู้ ป่วยเกิดอาการ
หอบหืด ได้แก่ โรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ และ
การเปลี่ยนแปลงอากาศสงูถึงร้อยละ 86.7 และ 80.0 
ตามลําดบั ส่วนสิ่งกระตุ้นด้วยควนับหุร่ีมีร้อยละ 48.3  

โรคร่วมขณะเข้ารับการรักษาพบว่าร้อยละ 40.0 เป็น 
rhinitis ร้อยละ 10 เป็น URI/bronchitis ส่วน 
pneumonia มีเพียงร้อยละ 6 
 การประเมินความรุนแรงโรคหอบหืด
ของผู้ ป่วยเด็กกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาการ
รุนแรงปานกลาง ร้อยละ 51.7  รองลงมา อาการรุนแรง
มาก ร้อยละ 13.3  และมีอาการน้อย  ร้อยละ 33.3 
 2.2 สมรรถภาพปอดของเด็กโรค
หอบหืด 
 ผลการศึกษา พบว่า ก่อนให้การดูแล
ตามรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึน้ สมรรถภาพปอดของเด็กโรค
หอบหืดมีความจุปอด น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ personal 
best ถึงร้อยละ 98.3  มีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านัน้ท่ีมี
สมรรถภาพความจุปอด มากกว่าร้อยละ 80 ของ personal 
best   ภายหลังให้การดูแลตามรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึน้ 
สมรรถภาพความจปุอดของเด็กโรคหอบหืดก่อนกลบับ้านดี
ขึน้กว่าก่อนการรักษา โดยพบว่า สมรรถภาพความจุปอด
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ personal best ลดลงมาเหลือเพียง
ร้อยละ 63.3   สมรรถภาพความจุปอด มากกว่าร้อยละ 80 
ของ personal best เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 33.3 และมีร้อยละ 
3.3 สมรรถภาพปอดเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลการรักษาพยาบาลท่ีเกิดจากการวางแผนการ
ดแูลผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืดร่วมกนัของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 การติดตามผลภายใน 1 เดือนและ 
3 เดือน  พบว่าสมรรถภาพความจุปอดดีขึน้เร่ือย ๆ 
โดยสมรรถภาพความจุปอดน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
Personal best ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 51.7 และ
15.0 ตามลําดบั แต่เด็กยงัคงต้องใช้ยาในการควบคมุการ
จับหืดอยู่   และพบว่าสมรรถภาพความจุปอด มากกว่า
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ร้อยละ 80 ของ personal best   เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 40.0 
และ  70.0  ตามลําดบั  ในขณะเดียวกันสมรรถภาพปอด

ของเด็กกลับสู่ภาวะปกติถึงร้อยละ  15.0  ภายหลัง
จําหน่ายจากโรงพยาบาล  3  เดือน  ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดจําแนกตามสมรรถภาพความจปุอด  ก่อนและหลงัให้
การดแูลตามรูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเดก็โรคหอบหืด 

 

ปกต ิ มากกว่า 80% ของ น้อยกว่า 80%  ของ  

 

personal best personal best 
 
การประเมนิสมรรถภาพปอด 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ก่อนให้การรักษา 0 

2 
5 
9 

0.0 
3.3 
8.3 

15.0 

1 
20 
24 
42 

1.7 
33.3 
40.0 
70.0 

59 
38 
31 
9 

98.3 
63.3 
51.7 
15.0 

ก่อนกลบับ้าน 
ติดตามหลงัการรักษา 1 เดือน 
ติดตามหลงัการรักษา 3เดือน 

 
 ผลการศึกษาพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05  โดยท่ีสมรรถภาพ
ปอดของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด หลงัการรักษา 3 เดือน 
และ 1 เดือน ดีกวา่ก่อนการรักษา  ดงัตารางท่ี 2 

 2.3 การเปรียบเทียบสมรรถภาพ
ปอดในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ก่อนและหลังให้
การดูแลตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรค     
หอบหืด 

 

ตารางที่  2 เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถภาพปอดของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดก่อนและหลังการรักษา
ติดตาม  1  เดือนและ  3  เดือน 

 

 x  S.D. D  S.D.d t P 
ก่อนการรักษา 56.70 13.09 19.10 11.54 12.80 <0.001* 
หลงัการรักษาก่อนกลบับ้าน 75.79 13.70     
ก่อนการรักษา 56.70 13.09 24.32    13.00 14.49      <0.001* 
ติดตามหลงั การรักษา 1 เดือน 81.02 13.01     
ก่อนการรักษา 56.70 13.09 32.02 13.28 18.67 <0.001* 
ติดตามหลงั การรักษา 3เดือน 88.71 11.93     

 *  < 0.05
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 2.4 ความรู้เก่ียวกับโรคหอบหืดของ
ผู้ดูแลเดก็โรคหอบหืด 
 ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการให้
การดูแลตามรูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  
ผู้ดูแลเด็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกับโรคหอบ

หืดอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 16.42, S.D. = 3.31)  
ภายหลงัให้การดูแลตามรูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืด  ผู้ดแูลเด็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรค

หอบหืดอยูใ่นระดบัดี ( x

 เม่ือนําคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรค
หอบหืดของผู้ดแูลเดก็โรคหอบหืด มาเปรียบเทียบกนั 
ระหวา่งก่อนการให้การดแูลตามรูปแบบ กบัหลงักลบับ้าน 
1 เดือน พบวา่ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   
(p < .001) โดยท่ี ความรู้หลงัให้การดแูลตามรูปแบบ 
และหลงัจากกลบับ้านไปได้ 1 เดือน มีความรู้ดีกว่าก่อน
การให้การดแูลตามรูปแบบ  ดงัตารางท่ี 3 

 = 20.38, S.D. = 2.53) 
 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคหอบหืดของผู้ดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดระหว่างก่อนกบัหลงั

ให้การดแูลตามรูปแบบ 1 เดือน 
 

 x  S.D. D  S.D.d t Sig* 
ก่อนสอน 16.42 3.31 3.54 0.46 8.67 <0.001 
หลงัสอน 1 เดือน 20.38 2.53     

 *  p value  < 0.5 
 
 2.5 ความพงึพอใจของผู้ดูแลเดก็ใน
บริการการรักษาพยาบาลโรคหอบหืดในเดก็ จาก
การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า 
ผู้ดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดมีความพงึพอใจต่อบริการ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
97.9 โดยพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 91.9 พึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 7.9 ทัง้นีผู้้ดแูลเด็ก
ทกุคนพึงพอใจมาก ในประเด็นการได้รับคําแนะนํา 
สอน  สาธิตในการดูแลผู้ ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล  

การได้รับคําแนะนํา สอน สาธิตในการเตรียมตวักลบั
บ้านเพ่ือดแูลท่ีบ้าน  ความใสใ่จของทีมผู้ ให้การดแูล
ต่อการเจ็บป่วย และการทราบว่าเม่ือกลบัไปอยู่บ้าน
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีใดเม่ือมีปัญหาด้าน
สขุภาพ   อย่างไรก็ตามมีผู้ดแูลร้อยละ 0.2 ท่ีรู้สกึพึง
พอใจน้อย  ในประเด็นความสามารถของทีมผู้ ให้การ
ดแูลในการรักษาโรค  และความรวดเร็วของทีมผู้ดแูล
ในการให้การช่วยเหลือ   ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่  4 จํานวนและร้อยละความพงึพอใจในบริการท่ีได้รับตามรูปแบบการดแูลโรคหอบหืดของผู้ดแูลผู้ ป่วย
เดก็โรคหอบหืด 

 
ระดบัความพงึพอใจ   

มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง ข้อรายการ 
N N N N ร้อย

ละ 
ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

1. สถานท่ี สิง่แวดล้อมสะอาด 48 80.0 12 20.0     
2. การได้รับแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัโรคและวิธีการปฏิบติั

ตวัขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
42 70.0 18 30.0  

 
 
 

 
 

 
 

3. การประสานงานและความร่วมมือระหวา่งเจ้าหน้าท่ี 50 83.3 10 16.7     
4. ความสามารถของทีมผู้ให้การดแูลในการรักษาโรค

ของทา่น 
56 93.3 3 5.0 1 1.7   

5. การตรวจร่างกายโดยแพทย์ 54 90.0 6 10.0     
6. ความรวดเร็วในการท่ีแพทย์มาดแูลเม่ือมีปัญหา 54 90.0 6 10.0     
7. ทีมผู้ให้การดแูลให้บริการด้วยความสภุาพ 58 96.7 2 3.3     
8. การได้รับคําแนะนํา สอน สาธิตในการดแูลผู้ ป่วย

ขณะอยู่โรงพยาบาล 
60 100  0 0.0  

 
 
 

 
 

 
 

9. การได้รับคําแนะนํา สอน สาธิตในการเตรียมตวั
กลบับ้านเพ่ือดแูลท่ีบ้าน 

60 100  0 0.0  
 

 
 

 
 

 
 

10. ความรวดเร็วของทีมผู้ดแูลในการให้การช่วยเหลอื 55 91.7 4 6.6 1 1.7   
11. ความใสใ่จของทมีผู้ ให้การดแูลตอ่การเจ็บป่วย     

ของทา่น 
60 100 0      

12. การได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการดแูลรักษา 56 93.3 4 6.7     
13. ทา่นพอใจในการรักษาพยาบาลในครัง้นี ้ 58 96.7 2          
14. ทราบวา่เม่ือกลบัไปอยู่บ้านทา่นสามารถติดตอ่

สอบถามได้ที่ใด เม่ือมีปัญหาด้านสขุภาพ 
60 100 0 0.0  

 
 
 

 
 

 
 

15. การมีสว่นร่วมแสดงความคิดเหน็ในการ
รักษาพยาบาลของบตุรหลานในครัง้นี ้

56 93.3 4 6.7     

รวม 827 91.9 71 7.9 2 0.2   
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 2.6 การปฏิบัตติามรูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดของทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 เม่ือนํารูปแบบการดแูลไปใช้กบัผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืดพบวา่ ทีมสหสาขาวิชาชีพปฏิบติัตามแผนการ
รักษาพยาบาลท่ีกําหนดไว้เกือบทกุราย   ยกเว้น เภสชักร
ท่ีแผนการดูแลวันแรกไม่เป็นไปตามรูปแบบการดูแล 
15 ราย  เม่ือตรวจสอบเวชระเบียนผู้ ป่วยพบว่า ในผู้ ป่วย 
15 รายนัน้มีภาวการณ์จบัหืดท่ีไมรุ่นแรง  มีการใช้ยาเพียง 
1 ตวั ซึง่เป็นยาขยายหลอดลม จึงไม่มีการปฏิบติัตามแผน
ในวันแรก แต่ในแผนวันท่ี 2 เภสชักรปฏิบัติตามแผนได้
ครบทกุราย   ในขณะท่ีงานจิตเวชมีการนดัติดตามผู้ ป่วย 
เพียง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 เน่ืองจากประเมินแล้ว
ผู้ ป่วยอีก 56 รายไม่มีภาวะทางจิตท่ีต้องติดตาม  แต่

อย่างไรก็ตามถือว่าได้ปฏิบติัตามแผนการดแูลผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด 
 2.7 ร ะ ย ะ วั น น อ น เ ฉ ล่ี ย  ค่ า
รักษาพยาบาล และอัตราการกลับมารักษาซํา้  
จากการนํารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดมา
ใช้ในการดูแลผู้ ป่วยพบว่า ระยะวนันอนโรงพยาบาล
ของผู้ ป่วยโรคหอบหืดเฉล่ีย  2.82 วัน (พิสัย =1 - 6 
วนั) และค่ารักษาพยาบาลเฉล่ีย 2,260  บาท (พิสยั= 
1,110 - 10,101 บาท)  อตัราการกลบัเข้ารับการรักษา
ซํา้ภายใน 28 วนัหลงัใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดพบว่าเป็น 0  แต่พบว่าการกลบัมารับการพ่น
ยาซํา้ท่ีแผนกฉุกเฉินนอกเวลาราชการยงัมีอยู่ 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที่  5 ค่าพิสัยและค่าเฉล่ียของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดจําแนกตามระยะวันนอนโรงพยาบาลและค่า

รักษาพยาบาล 
 
ข้อมูลระยะวันนอนโรงพยาบาล 

และค่ารักษา 
พสัิย xค่าเฉล่ีย ( ) 

ระยะวนันอนโรงพยาบาล 1 - 6 
1,110-10,101 

2.82 
2,260 คา่รักษา(บาท)  

 
อภปิรายผลการวิจัย  
 

 1. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด โดยความร่วมมือของทีมสหสาขา
วชิาชีพ 

การพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบ
หืด โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ  ผู�วิจัย
อภิปรายผลตามวตัถุประสงค�ของการวิจยั ดงัต�
อไปนี ้

 การพฒันารูปแบบการดแูลสําหรับการ
วิจยันีมี้จดุเด่นคือ สมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพได้มีสว่น
ร่วมในการกําหนดแผนการดแูลผู้ ป่วยและนําไปปฏิบติั
ในการดแูลผู้ ป่วย ซึง่ทําให้เกิดความร่วมมือกนัในทีมมี
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การประสานงานกนัอยา่งใกล้ชิด ทีมมีความภมิูใจและ
พงึพอใจเน่ืองจากได้ให้บริการท่ีมีมาตรฐานมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพมากขึน้ ทําให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างทีมเด่นชัดขึน้ นอกจากนีก้ารพัฒนารูปแบบ
การดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของ
โรงพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยเรือ้รัง  ผลจากการ
พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด แสดงให้
เห็นคุณภาพของการให้บริการ และใช้เป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลเส ริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโรงพยาบาล  แต่อย่างไรก็ดี 
ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจพบได้ในการใช้แผนการดูแล
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดในทางปฎิบติั คือ แม้ทกุวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในแผนการดูแล
ผู้ ป่วยได้ครบถ้วนก็ตาม แต่การประยุกต์ใช้แผนการ
ดแูลผู้ ป่วยนีย้งัขึน้อยู่กบัสภาวะความพร้อมของผู้ดแูล
เด็กและความรุนแรงของโรคท่ีผู้ ป่วยเป็นอยู่ด้วย  และ
การดูแลผู้ ป่วยท่ีอยู่ไกล คือการไม่สามารถมารับการ
ตรวจประเมินเพ่ือติดตามสมรรถภาพปอดได้อย่าง
ต่อเ น่ือง  ระบบการดูแลท่ีใ ช้บุคลากรหากมีการ
ปรับเปล่ียนบคุลากรบ่อย ๆ จากการย้ายงานลาออกก็
อาจจะทําให้กระทบต่อระบบการดูแลผู้ ป่วยตาม
รูปแบบได้ 
 2. ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยความร่วมมือของทีมสห
สาขาวชิาชีพ  
 2.1 สมรรถภาพปอดของผู้ ป่วย เด็กโรค
หอบหืดก่อนและหลังให้การดูแลตามรูปแบบพบว่า 
สมรรถภาพปอดดีขึน้ภายใน 1 เดือนภายหลงัจําหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล และเม่ือติดตามในเดือนท่ี 3 
พบว่า สมรรถภาพปอดของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดอยู่
ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ  80  ของ  personal best 
ถึงร้อยละ  70  และเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมิน
สมรรถภาพปอดในผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด ก่อนและ
หลงัการรักษาพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p < .001)  โดยท่ีสมรรถภาพปอดของผู้ ป่วยเด็ก
โรคหอบหืด หลงัการรักษา 1 เดือนและ 3 เดือน ดีกว่า
ก่อนการรักษา ซึ่งผลการประเมินสมรรถภาพปอดท่ีดี
ขึน้นี ้อาจเน่ืองมาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดย
การใช้การหายใจแบบแรงดนับวกเพ่ือช่วยขยายปอด
ให้มีความจุปอดมากขึน้ ซึ่งการบริหารอย่างนีต้้อง
อาศยัระยะเวลาในการฟืน้ฟูค่อนข้างมาก จึงทําให้ผล
การประเมินสมรรถภาพของปอดในช่วงระยะเวลาการ
ติดตามผลในเดือนท่ี 3 ดีกว่าเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 1 
ดีกว่าก่อนกลบับ้าน ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลการรักษาพยาบาลโดยการใช้รูปแบบการ
ดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดร่วมกันของทีมสหสาสขา
วิชาชีพ  ซึง่การศกึษาของ ฉวีวรรณ  ธงชยั9 ท่ีได้ศกึษา
การพฒันาการปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงูของอาจารย์ 
พบว่า  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยวิกฤติโดย
การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ในการ
ดแูลผู้ ป่วยโดยมุ่งจะให้บงัเกิดผล 3 ระดบั คือ 1) บงัเกิด
ผลลพัธ์ต่อภาวะสุขภาพของผู้ ใช้บริการ  2) เป็นการ
พฒันาสมรรถนะของบคุลากรสขุภาพในหน่วยงาน  3)  
เป็นการพัฒนากิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเน่ืองของ
หน่วยงานโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพสร้างทีมและพัฒนาทีมในการทํากิจกรรม
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10คุณภาพและสอดคล้องกับปาลิดา เฉลิมแสน   ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ี
ศีรษะโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ
โรงพยาบาลร้อยเอด็ พบวา่ การร่วมกนัดแูลของทีมสห
สาขาวิชาชีพ และการใช้แผนการดแูลผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ี
ศีรษะร่วมกัน ช่วยเพิ่มระดับการฟื้นตัวของผู้ ป่วย
บาดเจ็บท่ีศีรษะและความสามารถของผู้ดแูลผู้ ป่วย 
 2.2 ความรู้เก่ียวกับโรคหอบหืดของ
ผู้ดแูลเด็กโรคหอบหืด จากผลการศกึษาพบว่า ความรู้
เก่ียวกับโรคหอบหืดของผู้ดูแลเด็กโรคหอบหืดเพิ่มขึน้
กว่าก่อนการใช้รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ(p < .001)  โดยท่ีความรู้หลงั
กลบับ้าน 1 เดือนมีความรู้ดีกว่าก่อนการใช้รูปแบบการ
ดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการให้
ความรู้ตามท่ีกําหนดในรูปแบบกับผู้ ดูแลในช่วงท่ี
ผู้ ป่วยนอนพกัรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ดแูล
ผู้ ป่วยมีการรับรู้เก่ียวกับโรคและการปฏิบติัตวัมากขึน้ 
และการนําความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวนัของ
ผู้ ป่วยทําให้เกิดความจําท่ีแม่นยําขึน้ จึงทําให้ความรู้ท่ี
ได้รับไป 1 เดือนยังระลึกได้อยู่   ซึ่งเบนจามิน บลูม
(อ้างใน อกัษร สวสัดี)11 ได้อธิบายความรู้ในลกัษณะนี ้
ไว้ว่าความสามารถในการนําความรู้ (knowledge) 
ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) 
ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหาท่ีแปลกใหม่
ของเร่ืองนัน้ โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ เป็นกระบวนการ
สร้างความรู้ 
 2.3 ระยะวันนอนโรงพยาบาลของ
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด  ค่ารักษาพยาบาล  และอตัรา

การกลับเข้ารับการรักษาซํา้ภายใน 28 วัน พบว่า 
ระยะวันนอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด
ลดลงจากเดิม 3.75 วนั เป็น 2.82 วนั และค่ารักษา 
พยาบาลเฉล่ียลดลงจากเดิม 5,998 บาท/ราย/การเข้า
รับการรักษา 1 ครัง้  เป็น 2,260 บาท/ราย/การเข้ารับ
การรักษา 1 ครัง้  อัตราการกลบัเข้ารับการรักษาซํา้
ภายใน 28 วันหลังใช้รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดพบว่าลดลงจากร้อยละ 14.8 เป็น 0  แสดงให้
เห็นว่าการใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดมี
ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาต่อครัง้แล้ว ยงัช่วยลดอตัราการกลบัเข้ารับ
การรักษาซํา้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
ของปาลิดา   เฉลิมแสน1 0  ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะโดยการมีส่วน
ร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
พบว่า การร่วมกันดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
การใช้แผนการดูแลผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะร่วมกนั ทํา
ให้ช่วยเพ่ิมระดบัการฟืน้ตวัของผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะ
และความสามารถของผู้ดแูลผู้ ป่วย ระยะวนันอนเฉล่ีย
ลดลง  คา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
 1. ผลจากการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยการมีส่วนร่วมของทีมสห
สาขาวิชาชีพทําให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพ 
โรงพยาบาลควรประกาศเป็นนโยบายในการพัฒนา
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คุณภาพของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยโดยการมี
สว่นร่วมของสหสาขาวิชาชีพ 
 2. กลุ่มงานการพยาบาลควรกําหนดการ
ดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังโดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ
เป็นนโยบายในการพฒันาคณุภาพของทกุหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะเชงิปฏบัิตกิาร 
 1. ด้านบริหารจัดการ ผู้ บริหารกลุ่มงาน
การพยาบาลควรผลักดันและสนับสนุนให้ทุกแผนก
เลือกโรคท่ีมีความซบัซ้อนหรือโรคเรือ้รัง นํามาพฒันา
รูปแบบการดูแลโดยการมีส่วนร่วมของสหสาขา
วิชาชีพให้มากขึน้ 
 2. ด้านการทํางานเป็นทีม ผลการวิจยั การ
พฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดโดยการ
มีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทําให้ผลของการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพของปอดในผู้ ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคหอบ
หืดดีขึน้ มีการจับหืดลดลงหรือกลับสู่ภาวะปกติได้ 
ดงันัน้ ควรมีการนํารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบ

หืดไปใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลท่ีดีในการรักษาผู้ ป่วย
เดก็โรคหอบหืด 
 3. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ผลการ 
ศึกษาสะท้อนบทบาทของพยาบาลทัง้ ด้านการ
ประสานงานในทีมและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของปอด  การให้ความรู้ในการดแูลตนเองของ
ผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืด รวมทัง้การติดตามประเมินผล
ในด้านการรักษาพยาบาล ทําให้ผลการพัฒนาการ
ดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคหอบหืดประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน  และควรขยายผลการดําเนินงานไปสู่
หน่วยงานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพ่ือผลในด้าน 
การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยตอ่ไป 
 4. ด้านการวิจัย ในการศึกษาครัง้ต่อไป
ควรศึกษาการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือลดผู้ ป่วยเด็กโรค
หอบหืดรายใหม ่ท่ีนบัวนัจะมีมากขึน้ 
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การพัฒนารูปแบบการวางแผนจาํหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน 
ที่มีแผลที่เท้า  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
 
กัลยา  เขม็เป้า*       สศ.บ. (การบริหารโรงพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัและพฒันา (research and development) นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสลุินท่ีมีแผลท่ีเท้า และศึกษาผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายท่ีพฒันาขึน้  โดยใช้แนวคิด
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม   ดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2550 – กรกฏาคม 2551  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  กลุ่ม
พฒันารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า ซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ จํานวน 9 ราย และกลุ่มผู้ ป่วยท่ี
ได้รับการคดัเลือกแบบเจาะจงตามคณุสมบตัิท่ีกําหนด จํานวน 60 ราย  วิธีการดําเนินการประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์โรคแผล
เบาหวานท่ีเท้า  การทบทวนวรรณกรรม  การวิเคราะห์ระบบบริการ  การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ  การพฒันารูปแบบ
การวางแผนจําหน่าย  และการศกึษาผลของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย       1) เคร่ืองมือในการดําเนินการ
วิจยั ได้แก่  แบบบนัทกึทางการพยาบาลท่ีใช้ในการวางแผนจําหน่าย  แบบบนัทกึข้อมลูการสง่ต่อและการดแูลต่อเน่ือง  คู่มือการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  และคู่มือการดแูลสขุภาพเท้าในผู้ ป่วยเบาหวาน  2) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่  
แบบสอบถามความรู้เร่ืองการดแูลเท้า และแบบสอบถามพฤติกรรมการดแูลเท้าของผู้ ป่วยเบาหวาน  ซึง่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 
และ 0.82  ตามลําดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  และการทดสอบ  t-test   
 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการวางแผนจําหน่ายท่ีพัฒนาขึน้ประกอบด้วย  การกําหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ ให้การดแูลผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า และกระบวนการวางแผนจําหน่าย  ซึง่ประกอบด้วย            
5 กิจกรรม  ได้แก่  การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย  การกําหนดแผนการจําหน่าย  การปฏิบัติตามแผนการ
จําหน่าย  การประเมินผลและปรับแผนการดแูล  การสง่ต่อและการดแูลต่อเน่ือง  ผลการทดลองใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่าย
การวางแผนจําหน่ายท่ีพฒันาขึน้พบว่า  ผู้ ป่วยท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายท่ีพฒันาขึน้ มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความรู้ในการดูแลเท้า และคะแนนพฤติกรรมการดูแลเท้าสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าผู้ ป่วยท่ีได้รับการดูแลตามปกติ
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) 
 จากการศึกษาครัง้นี ้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการวางแผนการจําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าท่ีพฒันาขึน้ มีผล
ต่อความรู้ และพฤติกรรมการดแูลเท้าท่ีดีขึน้ในผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
ในการพฒันาการให้บริการผู้ ป่วย  เพ่ือเป็นทางเลือกหนึง่ในการสนบัสนนุ ช่วยเหลือให้ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าสามารถดแูล
ตนเองได้ 
 

คาํสาํคัญ : รูปแบบการวางแผนจําหนา่ย   ความสามารถในการดแูลเท้า   ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  
 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้ากลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา * 
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บทนํา 
      การเกิดแผลท่ีเท้าเป็นภาวะแทรกซ้อน  และ
สาเหตขุองความพิการท่ีพบได้บ่อยในผู้ ป่วยเบาหวาน  
โดยพบว่าผู้ ป่วยเบาหวาน  ร้อยละ  5 - 15  มีแผลท่ี
เท้า 1  และผู้ ท่ีได้รับการรักษาไม่ถูกต้องจะทําให้แผล
ลกุลามจนต้องถกูตดัขา  ซึ่งพบได้ประมาณ  15 - 40  
เท่า ของผู้ ท่ีไม่เป็นเบาหวาน2   ภายหลังการตัดขา
พบว่ามากกว่าร้อยละ 50  จะถกูตดัขาอีกข้างภายใน  
2 - 3 ปี  และสองในสามจะเสียชีวิตภายใน  5  ปี  และ
พบว่า  ร้อยละ 80  ของผู้ถกูตดัขาเคยมีแผลมาก่อน3   
แผลท่ีเท้าเป็นสาเหตุสําคัญของการเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยเบาหวาน  และร้อยละ 20  
ของผู้ ป่วยเหล่านีต้้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน 
โรงพยาบาล4   นอกจากนีจํ้านวนวนันอนโรงพยาบาล
ในผู้ ป่วยเหล่านีจ้ะนานกว่าภาวะแทรกซ้อนอ่ืนถึงร้อย
ละ 59  ทําให้สญูเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เป็นจํานวนมาก  และยังมีการสูญเสียทางอ้อมจาก
การไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ  หรือเสียชีวิตก่อน
เวลาอนัควร 5  
         จากสถิติผู้ ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี  ในปี 2550 
พบว่ามีผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนและต้อง
เข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในในโรงพยาบาล จํานวน 
2,383 ราย  ในจํานวนนีมี้แผลท่ีเท้าจํานวน 183 ราย  
ซึง่เป็นผู้ ท่ีต้องถกูตดัขา/นิว้ จํานวน 7 คน  มีระยะเวลา
ในการครองเตียงเฉล่ีย 11.34 วนั  และกลบัเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลซํา้ในระยะเวลา 4 - 5 เดือน     
คิดเป็นร้อยละ 3.03  จากการทบทวนเวชระเบียน

พบว่า ผู้ ป่วยบางรายมีการกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ถึง 
4 - 5 ครัง้  ซึง่สาเหตขุองการกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ 
ส่วนใหญ่มาจากแผลลกุลาม ติดเชือ้ และในจํานวนผู้
ท่ีถกูตดัขา 7 คน  เป็นผู้ ป่วยท่ีกลบัเข้ารับการรักษาซํา้
ถึง 4 คน  จากการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินสลุินท่ีมารับบริการท่ีแผนกผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา   จํานวน  10 คน   เ ป็นผู้ ป่วย
เบาหวานท่ีมีแผลจํานวน  5  คน  และไม่มีแผลจํานวน  
5 คน  เก่ียวกบัพฤติกรรมการดแูลเท้าในด้านการดแูล
รักษาความสะอาดของผิวหนัง  การตรวจเท้า  การ
ป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า  การส่งเสริมการไหลเวียน
ของเลือด   และการดูแลรักษาบาดแผล   พบว่า
นอกจากการควบคุมระดับนํา้ตาลในเลือดแล้ว  ใน
กลุ่มท่ีมีแผลท่ีเท้าผู้ ป่วยเกือบทุกคนล้างเท้าเวลา
อาบนํา้เทา่นัน้  โดยใช้นํา้ราดและใช้เท้าถกูนั  ไม่มีการ
ตรวจเท้าทุกวัน   ไม่ทราบว่ามีแผลเกิดขึน้เ ม่ือใด  
จนกระทั่งแผลมีการอักเสบลุกลามจึงมาพบแพทย์  
ส่วนใหญ่สวมรองเท้าเวลาออกนอกบ้านและเลือกใส่
รองเท้าท่ีพอดีเท้าไม่คบั  แต่ไม่สวมรองเท้าเวลาอยู่ใน
บ้าน  และสว่นใหญ่ไมมี่การบริหารเท้า  ในขณะท่ีกลุม่
ไม่มีแผลท่ีเท้าส่วนใหญ่มีการดูแลเท้าท่ีเหมาะสม  มี
การทําความสะอาดเท้าและดแูลซอกเท้าไม่ให้อบัชืน้
ทกุวนั  ตรวจเท้าด้วยตนเองเป็นประจําและเม่ือพบสิ่ง
ผิดปกติ  เช่น  ผิวหนงัแห้งแตก  แผลถลอก  ผิวหนงัชํา้
จะรีบดแูลรักษา  ส่วนใหญ่สวมใส่รองเท้าตลอดเวลา
ทัง้ในบ้านและนอกบ้านและเลือกใสร่องเท้าท่ีพอดี  ไม่
คับหรือหลวมจนเกินไป  มีการบริหารเท้าบ้างเป็น
บางครัง้ สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติการดูแลเท้าเพราะกลวัว่า
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หากเป็นแผล และแผลลกุลามจะต้องถกูตดัขา ซึ่งผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ผู้ ป่วยท่ีมีแผลท่ีเท้ามีการ
ป ฏิบั ติพฤ ติก ร รมการดูแ ล เ ท้ า ท่ี ไม่ เ หมาะสม 
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีพบว่าผู้ ป่วย
เบาหวานยงัมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดแผลท่ีเท้า6, 7  

ผู้ ท่ีไม่มีแผลท่ีเท้ามีพฤติกรรมการดูแลเท้าดีกว่าผู้ มี
แผลท่ีเท้า8  ดังนัน้การส่งเสริมให้ผู้ ป่วยเบาหวาน
สามารถดูแลตนเองได้เป็นสิ่งสําคัญย่ิง  เพราะการท่ี
จะควบคุมโรคให้สําเร็จขึน้อยู่กับกิจกรรมการดูแล
ตนเองท่ีผู้ ป่วยปฏิบติั 9 
 จากการ วิ เคราะห์การให้บ ริการผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
พบว่าทีมสหสาขาวิชาชีพมีเวลาจํากัดและเร่งรีบ   
ขาดการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน เน้นการ
สอนและชีแ้นะ  ผู้ ป่วยและครอบครัวมีสว่นร่วมในการ
วางแผนการดแูลตนเองน้อย การดแูลไม่มีการวางแผน
เฉพาะราย แพทย์เป็นผู้ ประเมินผลการรักษาจาก
สภาวะการเจ็บป่วย พยาบาลจะสอน ชีแ้นะผู้ ป่วยก่อน
กลบับ้านในวนัท่ีแพทย์จําหน่าย ทําให้ผู้ ป่วยบางราย
ไม่สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ไม่สามารถควบคุม
โรคได้ และต้องกลบัเข้ามารักษาซํา้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ระบบการวางแผนจําหน่ายช่วยให้
ผู้ ป่วยกลบัมารักษาซํา้ลดลง  ช่วยให้ผู้ ป่วยและผู้ดแูล
ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง  โดยมี
เป้าหมายท่ีคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยและผู้ดูแลภายใต้
บริบทในสังคมของผู้ ป่วยเอง  เช่ือมโยงการดูแล
ต่อเน่ืองระหว่างหน่วยบริการในโรงพยาบาล และท่ี
บ้าน  ซึ่งต้องอาศยัการทํางานร่วมกันในทีมสหสาขา

วิชาชีพ  โดยมีเป้าหมายสําคญั คือ  ผู้ใช้บริการได้รับ
การดแูลท่ีต่อเน่ือง  คุ้มทนุ  และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
โดยใช้ทรัพยากรในชมุชน  เพ่ือการปรับตวัตามปัญหา  
หรือภาวะสุขภาพของผู้ ป่วยและผู้ดูแล การวางแผน
จําหน่ ายท่ี ดี จะช่วยให้ผู้ ป่ วยฟื้นหายเร็ วขึ น้  ลด
ภาวะแทรกซ้อน  และลดระยะระยะเวลาในการพัก
รักษาตวัในโรงพยาบาล (length of stay) ป้องกนัการ
กลบัเข้ารักษาซํา้ (re-admission) ความพึงพอใจของ
ผู้ ป่ วยสูงขึ น้   และสามารถดูแลตนเองไ ด้ตาม
ความสามารถหรือศกัยภาพท่ีมีอยู่  เพิ่มความสามารถ
ในการทําหน้าท่ี  ช่วยเพิ่มความพร้อมของผู้ ป่วยและ
ครอบครัวในการดแูลตนเองท่ีบ้านอย่างต่อเน่ืองส่งผล
ให้ผู้ ป่วยมีสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดี10  นอกจากนัน้  
แผนการจําหน่ายผู้ ป่วยจะสะท้อนแนวคิดการดแูลโดย
มุ่งองค์รวมของผู้ ป่วย  ครอบคลมุทัง้ 4 มิติ  ได้แก่  
การดแูลรักษาพยาบาล  การป้องกนัโรค  การส่งเสริม
สขุภาพ  และการฟืน้ฟสูภาพ  เน้นการดแูลตนเอง การ
ให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นตวัชีว้ดั
คณุภาพของการพยาบาลได้อยา่งดีด้วย11 
            ผู้วิจยั เห็นความสําคญัของการวางแผนการ
จําหน่าย  จึงวางแผนการพฒันารูปแบบการให้บริการ
ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าเพ่ือลดอตัราการกลบัเข้า
มารักษาซํา้ ลดความสญูเสียจากการถกูตดัขาจากการ
ท่ีไม่สามารถควบคุมโรคได้  โดยการประสานความ
ร่วมมือกบัทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดูแลผู้ ป่วยให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลท่ีมีคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง   
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วารสารกองการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   2. เพ่ือศกึษาผลของการใช้รูปแบบการวางแผน
จําหน่ายท่ีมีต่อความรู้และพฤติกรรมการ  ดูแลเท้าของ
ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินสลุนิท่ีมีแผลท่ีเท้า 

  1. เพ่ือพฒันารูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินสลุนิท่ีมีแผลท่ีเท้า 
 

กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ  

           การศึกษาวิจัยนี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา  
(research and development)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
พฒันารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวาน
ชนิดไมพ่ึง่อินสลุนิท่ีมีแผลท่ีเท้า  และศกึษาผลของการ
ใช้รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้  ดําเนินการระหว่างเดือน
ธนัวาคม  2550  ถงึเดือนกรกฏาคม  2551 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่าย

ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
ผู้ให้การดแูลผู้ ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสลุินท่ีมีแผลท่ี
เท้าของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จํานวน 9 คน 
ประกอบด้วยศลัยแพทย์ 1 คน  พยาบาลวิชาชีพประจํา
หอผู้ ป่วยศลัยกรรม 4 คน  พยาบาลวิชาชีพหน่วยงาน
เวชกรรมสังคมท่ีรับผิดชอบงานเย่ียมบ้าน   และ

รูปแบบการวางแผนจาํหน่ายผู้ป่วย (METHOD) 

1. ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย 

2. กําหนดแผนการจําหน่ายผู้ ป่วย 

3. ปฏิบติัตามแผนการจําหน่ายผู้ ป่วย 

4. ประเมินผลและปรับแผนการดแูลผู้ ป่วย 

5. สง่ตอ่เพ่ือการดแูลตอ่เน่ือง 

บทบาทของทีมสหสาขาวชิาชีพ 

ความสามารถในการดูแลเท้า 
    - ความรู้ในการดแูลเท้า 
    - พฤติกรรมการดแูลเท้า 

ความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติ
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เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์สขุภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2 คน  โภชนากร  
1 คน  และเภสชักร 1 คน  

กลุม่ผู้ ป่วยท่ีทําการศกึษา  เป็นผู้ ป่วยเบาหวาน
ชนิดไม่พึ่งอินสุลินท่ีมีแผลท่ีเท้าท่ีเข้ารับการรักษาท่ี 
หอผู้ ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนกรกฏาคม 2551 
จํานวน 60 ราย  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตามตามคณุสมบติัท่ีกําหนด  ดงันี ้
 1. เป็นผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์
วา่เป็นแผลเบาหวานท่ีเท้าและควบคมุระดบันํา้ตาลใน 
เลือดได้ 
 2. มีภมิูลําเนาอยูใ่นเขตอําเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี  ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา  และเครือข่ายท่ีสามารถติดตาม
เย่ียมดแูลสขุภาพท่ีบ้านได้ 
 3. มีระยะเวลาพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล
อยา่งน้อย 5 วนั 

 4. สติสมัปชญัญะสมบรูณ์สามารถตดัสินใจ
ในการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง 
 5. สามารถให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง และ
ยินดีเข้าร่วมในการวิจยั 

จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 60 คน  เลือกแบบเจาะจง  
เพ่ือให้สามารถมีกลุ่มตัวอย่างเพียงพอจะจับคู่ให้มี
คุณลักษณะใกล้เ คียงกับกลุ่มควบคุมมากท่ีสุด  
แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุ  30  คน  กลุ่มทดลอง  30  คน  
และเพ่ือเป็นการพิทักษ์สิทธ์ิของผู้ ป่วย  และป้องกัน
การปนเปื้อนของตัวอย่างในกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง  คณะผู้ วิจัยจึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มควบคุมก่อนจนครบ 30 คน  แล้วจึงดําเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูในกลุม่ทดลองอีก 30 คน  
ตามลําดบั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
             1. เคร่ืองมือในการดาํเนินการวจัิย 
                  1.1 แบบบันทึกทางการพยาบาลท่ีใช้
การวางแผนจําหน่าย  ประกอบด้วย  แบบประเมิน
สภาพผู้ ป่วยแรกรับ  แบบประเมินการเตรียมจําหน่าย
ผู้ ป่วยและการดแูลต่อเน่ือง  และแบบบนัทกึการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วย 

    1.2 แบบบันทึกข้อมูลการส่งต่อและ
การดแูลต่อเน่ือง  ประกอบด้วย  แบบประเมินสภาพ
ผู้ ป่วยเพ่ือการสง่ต่อดแูลสขุภาพท่ีบ้าน  และแบบตอบ
กลบัและรายงานการเย่ียมผู้ ป่วยท่ีบ้าน 
                  1.3 คู่ มือการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  เป็นคู่มือการดําเนินการ
วางแผนจําหน่ายสําหรับพยาบาล  ประกอบด้วย  แนวคิด
การวางแผนจําหน่าย  รูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผู้ ป่วย  บทบาทของสหสาขาวิชาชีพในการวางแผน
จําหน่าย  ขัน้ตอนการวางแผนจําหน่าย  การดําเนิน
ตามขัน้ตอนการวางแผนจําหน่าย  แผนการสอนให้
ความรู้ 
  1.4 คู่มือการดูแลสขุภาพเท้าในผู้ ป่วย
เบาหวาน  เป็นคู่มือการดูแลตนเองสําหรับผู้ ป่วย
เบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  ซึ่งผลิตโดยสมาคมผู้ให้ความรู้
โรคเบาหวาน  มีเนือ้หาครอบคลมุเร่ือง  การตรวจดเูท้า
โดยแพทย์   ปัจจัยเส่ียงท่ีทําให้ เกิดแผลในผู้ ป่วย
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เบาหวาน  วิธีการดแูลสขุภาพเท้าและการดแูลแผล  
การตรวจเท้าด้วยตนเอง  และวิธีบริหารเท้า 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล             
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูมี  จํานวน  

3 ชุด ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  3  คน  และนําไปทดลองใช้กบั
ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าท่ีมารับการตรวจรักษาท่ี
แผนกศลัยกรรมผู้ ป่วยนอก  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  
จงัหวดักาญจนบรีุ จํานวน 30 ราย ตรวจสอบความเท่ียง
ของเคร่ืองมือ  โดยคํานวณจากสูตรของครอนบาช  
(Cronbach’s alpha coefficient)  โดยมีรายละเอียด
ของเคร่ืองมือแตล่ะชดุ ดงันี ้
               1. แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล ประกอบด้วย  
เพศ  อาย ุ  ระดบัการศกึษา  สถานภาพสมรส  อาชีพ  
รายได้ของครอบครัว  ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน  
ประวติัการควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด  ประวติัการ
ถกูตดันิว้/ขา  การสบูบหุร่ี  การด่ืมสรุา  บคุคลใกล้ชิด
ท่ีช่วยดแูล 
             2. แบบสอบถามความรู้เร่ืองการดแูลเท้า
ของผู้ ป่วยเบาหวาน  โดยผู้ วิจัยได้สร้างขึน้จาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
และดดัแปลงจากแบบสอบถามความรู้ในการดแูลเท้า
ของ  จิราพร   หม่ืนศรี12  ประกอบด้วยข้อคําถาม       
15 ข้อ  มีค่าพิสยัอยู่ระหว่าง 0 - 15 คะแนน  ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบถกูผิด  โดยตอบถกูให้  
1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 คะแนน  แบ่งระดบัคะแนน
ออกเป็น 3 ระดบั  โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งท่ี
ประยกุต์มาจากแนวคิดของ บลมู ( Bloom)13   ซึง่แบ่ง
ระดบัดงันี ้ ระดบัดี (มากกว่า 12 คะแนน)  ระดบัปาน

กลาง (9 – 12 คะแนน)  และระดบัต่ํา (น้อยกว่า 9 
คะแนน)  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั  0.89 
                3.  แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้า
ของผู้ ป่วยเบาหวาน   สร้างขึน้โดยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้าของจิราพร    
หม่ืนศรี 12  ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการดูแลเท้าของผู้ ป่วยเบาหวาน  มีข้อคําถาม
ทัง้หมด 18 ข้อ  เป็นคําถามทางด้านบวก 16 ข้อ    
ด้านลบ 2 ข้อ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale)  3 ระดบั คือ ปฏิบติั
สม่ําเสมอ  ปฏิบัติเป็นบางครัง้  และไม่เคยปฏิบัติ       
มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง  0 - 36 คะแนน   แบ่งระดับ
คะแนนเป็น 3 ระดบั  โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแบ่ง
ท่ีประยกุต์มาจากแนวคิดของบลมู (Bloom)13   เป็น  
ระดบัดี (มากกว่า 28.8 คะแนน)  ระดบัปานกลาง 
(21.6 – 28.8 คะแนน)  และระดบัต่ํา (น้อยกว่า 21.6 
คะแนน)  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั  0. 82 
 วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 การดําเนินการวิจยั  ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน
ดงันี ้
 ขัน้ตอน 1  ศกึษาสถานการณ์การเจ็บป่วย
ของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  โดยการทบทวนเวช
ระเ บียนผู้ ป่วย ท่ี รับไ ว้ รักษาในแผนกศัลยกรรม   
โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ปี พ.ศ.2550  รวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกับจํานวนผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าท่ี
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  อัตราการ readmit   
อตัราการถกูตดัขา 
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 ขัน้ตอน 2  ศกึษาตํารา  เอกสาร  บทความ
ทางวิชาการ  การทบทวนวรรณกรรม  ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเกิดแผลท่ีเท้าของผู้ ป่วยเบาหวาน 
 ขัน้ตอน 3  วิเคราะห์ระบบบริการรักษาพยาบาล  
โดยศึกษาสถานการณ์ระบบการให้บริการปัจจุบัน  
ปัญหาและสาเหตท่ีุเกิดขึน้จากการให้บริการ 
 ขัน้ตอน 4  สร้างการมีสว่นร่วมของทีมสห
สาขาในการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่าย    
โดยการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวาน 
 ขัน้ตอน 5  พฒันารูปแบบการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  โดยการมีสว่น
ร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ  ผู้ ป่วยและผู้ดแูล  โดยใช้
ก ระบวนกา รพยาบาล ร่ วมกับกา ร ใ ช้ รู ปแบบ 
METHOD  ในการประเมินปัญหา  ความต้องการและ
ระบุกิจกรรมในแผนจําหน่าย  การพฒันาดําเนินการ
โดย 
                      5.1 จัดประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ  
เ พ่ือกําหนดรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า 4 ครัง้  ดงันี ้   
   ครัง้ท่ี 1  ประชุมกําหนดบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของทีมสหสาขาวิชาชีพ    
  ครัง้ท่ี 2  ประชุมระดมสมองเพ่ือ
กําหนดรูปแบบ และกิจกรรมในแผนการจําหน่าย
ผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าของแต่ละสาขา
วิชาชีพ  ตัง้แต่ผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จนจบกระบวนการดแูลรักษาในโรงพยาบาล  และการ
ดแูลต่อเน่ืองเม่ือผู้ ป่วยจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล

กลบัไปอยู่บ้าน   โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดําเนินการร่วมกับการใช้รูปแบบ METHOD  ในการ
ประเมินปัญหาและระบุกิจกรรมในรูปแบบการ
วางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  
 ครัง้ท่ี  3  ประชุมระดมสมองเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนการจําหน่ายผู้ ป่วยท่ีรวบรวมจาก
กิจกรรมการวางแผนจําหน่ายท่ีแต่ละสาขาวิชาชีพ
กําหนดขึน้  และปรับปรุงให้เป็นแผนการจําหน่ายผู้ ป่วย
ฉบบัท่ีสมบรูณ์  

               ครัง้ท่ี 4  ประชุมเพ่ือพัฒนาแบบ
บนัทึกท่ีใช้ในการวางแผนจําหน่าย  คู่มือการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  คู่มือการ
ดแูลสขุภาพเท้าของผู้ ป่วย   
       5.2 ทดลองใช้รูปแบบการวางแผนการ
จําหน่ายผู้ ป่วยท่ีพัฒนาขึน้  กับผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมี
แผลท่ีเท้าท่ีเข้ารับการรักษาท่ีแผนกศัลยกรรมหญิง
จํานวน  จํานวน 2 คน  ศลัยกรรมชาย  จํานวน 2 คน  
โดยก่อนการทดลองใช้ได้ มีการประชุมชี แ้จงให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทราบ  เตรียมความพร้อมของ
พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัโดยให้ศกึษาข้อมลู  วิธีปฏิบติั
เก่ียวกับการวางแผนจําหน่ายตามคู่มือการวางแผน
จําหน่าย  หลงัจากนัน้จึงดําเนินการทดลองปฏิบติัการ
วางแผนจําหน่ายกับผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า   
นําปัญหาและอุปสรรคในการทดลองปฏิบัติมา
ปรึกษาหารือร่วมกันในทีม  และดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงรูปแบบการวางแผนจําหน่าย  เพ่ือให้ได้
รูปแบบท่ีพร้อมตอ่การนําไปใช้ 
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 ขัน้ตอน 6  ศกึษาผลของการใช้รูปแบบการ
วางแผนการจําหน่ายท่ีพฒันาขึน้  โดยดําเนินการใน
รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง   ศึกษาในกลุ่มผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดไมพ่ึง่อินสลุนิท่ีมีแผลท่ีเท้า  ท่ีเข้ารับการ
รักษาท่ีหอผู้ ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลพหลพล-
พยหุเสนา  ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 
2551  จํานวน 60 คน  แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 30 คน  
กลุม่ควบคมุ 30 คน  โดยทีมผู้วิจยัเข้าพบผู้ ป่วยในวนั
แรกของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  จากนัน้
ผู้วิจยัสมัภาษณ์และบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ป่วย  
ประเมินความรู้ในการดแูลเท้าและพฤติกรรมการดแูล
เท้า  ตามแบบสอบถามความรู้ในการดแูลเท้า  และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดแูลเท้า  ทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ 
 กลุ่มควบคุม  เป็นกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติจากพยาบาลและบคุลากรอ่ืน ๆ กลุม่ทดลอง
เป็นกลุ่มท่ีได้รับการวางแผนการจําหน่ายโดยการใช้
รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ี
พฒันาขึน้  ซึง่ประกอบด้วย 5 กิจกรรม  ดงันี ้
 กิจกรรมที่ 1  ประเมินปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย  พยาบาลประเมินข้อมลูพืน้ฐาน 
สภาพปัญหาของการเจ็บป่วย  ความต้องการการดแูล
ขณะอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยและผู้ ดูแลผู้ ป่วย
ตามรูปแบบ METHOD  ความสามารถในการดแูลเท้า
ของผู้ ป่วย / ผู้ ดูแลผู้ ป่วย  แหล่งประโยชน์ในชุมชน  
รวมถึงแหล่งสนับสนุนอ่ืน ๆ  เม่ือผู้ ป่วยกลับไปอยู่ท่ี
บ้าน  ตัง้แตว่นัแรกท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล 
 

  1. นําผลการประเมินจากกิจกรรมท่ี 1  มา
ใช้ในการวางแผนการให้การดูแลผู้ ป่วย  โดยผู้ ป่วย/ 
ผู้ดแูลมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
  2. พยาบาลประสานงานกบัทีมสหวิชาชีพ  
โดยการส่ือสารด้วยวาจาและการส่ือสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  เช่น  การเย่ียมตรวจผู้ ป่วยพร้อมแพทย์  
หรือการโทรศัพท์ประสานงานกับเภสชักร  พยาบาล
เย่ียมบ้าน  หรือนกัโภชนาการ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บคุลากรในทีมสหวิชาชีพได้เพ่ิมเติมกิจกรรมใน
แผนการดแูล  และมีการมอบหมายงานและเตรียมตวั
ปฏิบติัตามแผน    
 กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัตติามแผนการจําหน่าย
ผู้ป่วย  บคุลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพดําเนินการตาม
แผนการรักษาและแผนการจําหน่ายตามสภาพปัญหา
ของผู้ ป่วย  โดยการสอน/ สาธิต และฝึกปฏิบัติ  
รวมทัง้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วยและผู้ดูแลผู้ ป่วยในกิจกรรม
หลกัต่าง ๆ ตามรูปแบบ METHOD  พร้อมทัง้เปิด
โอกาสให้ผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วยมีส่วนร่วมในการดแูล
รักษา  เช่น  การตดัเลบ็  การบริหารเท้า 
 กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลและปรับแผนการ
ดูแลผู้ป่วย  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ   โดย
พยาบาลเ ย่ียมตรวจผู้ ป่ วยวันต่อวัน   สอบถาม
ความก้าวหน้าและประเมินการปฏิบัติตนว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่  ถ้าส่วนใดขาดพยาบาลจะดําเนิน 
การติดต่อประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือ
เสริมส่วนขาด   ประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับพยาบาล
โดยตรง  พยาบาลจะทําการสอน/สาธิต/ฝึกทกัษะจน
ผู้ ป่วยและผู้ ดูแลผู้ ป่วยเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้  
ประเมินความพร้อมของผู้ ป่วยก่อนกลบับ้านโดยการ

กิจกรรมที่ 2  กาํหนดแผนการจาํหน่าย
ผู้ป่วย   
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สังเกต  สอบถาม  พุดคุยกับผู้ ป่วยและผู้ดูแลผู้ ป่วย     
โดยพยาบาลประเมินและตดัสินใจร่วมกับผู้ ป่วยและ
ผู้ดแูลผู้ ป่วยวา่มีการเรียนรู้หรือพฤติกรรมเปล่ียนแปลง
ตามเป้าหมายของแผนการรักษารวมทัง้ตามปัญหา
ความต้องการของผู้ ป่วยและผู้ดแูลผู้ ป่วยหรือไม ่
 กิจกรรมที่ 5  ส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง 
พยาบาลส่งต่อการดูแลผู้ ป่วยไปยังกลุ่มงานเวชกรรม
สังคม/ศูนย์สุขภาพชุมชน/เจ้าหน้าท่ีประจําสถานี
อนามัยเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง  ในกรณีทีมสหสาขา
วิชาชีพประเมินพบปัญหาท่ีจําเป็นต้องได้รับการสง่ต่อ
การดูแลและผู้ ป่วยท่ีกลับเข้ารับการรักษาซํา้ใน
โรงพยาบาล     
         ทัง้กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุจะได้รับการ
ประเมินความรู้และพฤติกรรมการดแูลเท้า  ท่ีห้อง
ตรวจศลัยกรรมแผนกผู้ ป่วยนอก 2 สปัดาห์ หลงัการ
จําหน่ายผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล  เม่ือผู้ ป่วยมา
ตรวจตามแพทย์นดั   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
                1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
               2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะเเนน
เฉล่ียความรู้ในการดแูลเท้าและพฤติกรรมการดแูลเท้า
ของผู้ ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
ก่อนและภายหลงัการทดลอง  โดยใช้สถิติ paired      
t-test 
 
 

      3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียความรู้ในการดแูลเท้าและพฤติกรรมการดแูลเท้า
ของผู้ ป่วยเบาหวาน  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  ก่อนและภายหลังการทดลองโดยใช้สถิติ       
t-test    
 

ผลการวิจัย 
        1. การพัฒนารูปแบบการวางแผน
จําหน่ายผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่ มี
แผลที่ เท้า  ผลการศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วย
ของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า   การทบทวน
วรรณกรรม  การวิเคราะห์ระบบบริการรักษาพยาบาล  
พบว่ า ใน ปี  พ .ศ . 2 5 5 0   มี ผู้ ป่ วย เบาหวาน ท่ี มี
ภาวะแทรกซ้อนและต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยใน
โรงพยาบาล จํานวน 2,383 ราย  ในจํานวนนีมี้แผลท่ี
เท้าจํานวน 183 ราย  ซึ่งเป็นผู้ ท่ีต้องถูกตัดขา/นิว้  
จํานวน 7 คน  มีระยะเวลาในการครองเตียงเฉล่ีย    
11.34 วนั  และกลบัเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซํา้
ในระยะเวลา 4 - 5 เดือน  คิดเป็น ร้อยละ 3.03  จาก
การทบทวนเวชระเบียนพบว่า ผู้ ป่วยบางรายมีการ
กลบัเข้ารับการรักษาซํา้ถึง 4 - 5 ครัง้  ซึ่งสาเหตขุอง
การกลบัเข้ารับการรักษาซํา้  ส่วนใหญ่มาจากแผล
ลุกลาม  ติดเชือ้  และในจํานวนผู้ ท่ีถูกตัดขา 7 คน 
เป็นผู้ ป่วยท่ีกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ถึง 4 คน  ในขณะ
ท่ีระบบการให้บริการ  ทีมสหสาขาแต่ละวิชาชีพมีเวลา
จํากดัและเร่งรีบ  ขาดการประสานความร่วมมือซึ่งกนั
และกนั    บทบาทการดแูลเน้นการสอน  ชีแ้นะผู้ ป่วย 
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และครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล
ตนเองน้อย  การดูแลไม่มีการวางแผนเฉพาะราย 
แพทย์เป็นผู้ ประเมินผลการรักษาจากสภาวะการ
เจ็บป่วย  พยาบาลจะสอน ชีแ้นะผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน
ในวนัท่ีแพทย์จําหน่าย ทําให้ผู้ ป่วยบางรายไม่สามารถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  ไม่สามารถควบคุมโรคได้ และ
ต้องกลับเ ข้ามารักษาซํา้   และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าระบบการวางแผนจําหน่ายช่วยให้
ผู้ ป่วยกลบัมารักษาซํา้ลดลง  ช่วยให้ผู้ ป่วยและผู้ดแูล

ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง  โดยมี
เป้าหมายท่ีคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยและผู้ดูแลภายใต้
บริบทในสังคมของผู้ ป่วยเอง  ทีมผู้ วิจัยจึงได้พัฒนา
รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ี
เท้าขึน้ตามรูปแบบ  METHOD  โดยมีองค์ประกอบคือ 
การมีส่วนร่วมของผู้ ป่วย  ผู้ดแูล  บคุลากรทีมสขุภาพ
ท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย และการนําขัน้ตอนต่าง ๆ
ของกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวางแผนจําหน่าย  
ซึง่มีรูปแบบและกระบวนการปฏิบติัดงันี ้
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กระบวนการปฏบัิตงิานตามรูปแบบการวางแผนจาํหน่ายผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 

ประสานความร่วมมือ 
กับทมีสหสาขาวิชาชีพ 

เพื่อกาํหนด 

 บทบาทหน้าท่ีของทีม 

 เป้าหมายการดแูลในด้านการ
ดแูลบาดแผล   การควบคมุ
ระดบันํา้ตาลในเลือด 

 แผนการดแูลตอ่เน่ือง 
     -  การควบคมุระดบันํา้ตาล
ในเลือด 
     -  การดแูลเท้า 

 การปรับเปล่ียนแผนการดแูล
ตามอาการ  อาการแสดงท่ี
พบจาการประเมินผล 

ประเมินสภาพแรกรับ  ภาวะสขุภาพเท้าและการดแูลเทา้ การดแูลรักษาบาดแผล และการควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด 

          3.  แหลง่ประโยชน์ในครอบครัว/ชมุชน 

   1. การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมผู้ดแูล ได้แก่  แพทย์ 
พยาบาล  เภสชักร  โภชนากร  พยาบาลเวชกรรมสงัคม 
2. การวางแผนจําหน่าย  3  ระยะ 

 ระยะท่ี1( 1-2  วนัแรก) 
 -  การประเมินปัญหา  ความต้องการของผู้ ป่วยหลงั 
จําหน่าย 
 -  การกําหนดแผนการจําหน่ายร่วมกนักบัทีมสหสาขา
วิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ ป่วยและญาติ 

 ระยะท่ี 2 (วนัท่ี 2- 6 ) 
    -  การดแูลร่วมกนัระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยการ
ปฏิบติัตามแผนการจําหน่ายท่ีได้รับการปรับให้เหมาะสม
กบัผู้ ป่วย   แตล่ะราย 
   -  การสนบัสนนุให้ความรู้  การสอน  สาธิต  ฝึกทกัษะใน
เร่ืองการควบคมุระดบันํา้ตาล  การดแูลเท้า 

 ระยะท่ี 3 (วนัท่ี 6 - จําหน่าย) 
    - ประเมินผลการปฏิบติัและปรับแผนการดแูล            
    - ประเมินความพร้อมของผู้ ป่วยและญาติก่อนจําหน่าย 
    - สง่ข้อมลูการเตรียมการจําหน่าย  ปัญหาท่ีต้องดแูล
ตอ่เน่ืองไปยงัหน่วยงานเวชกรรมสงัคม 

   

-  การประเมินผลและปรับ 
เปล่ียนแผนการจําหน่าย
ตามอาการ  อาการแสดง  
และผลการประเมินการ
ปฏิบติั 

-  ปรับเปล่ียนวิธีการควบคมุ
ระดบันํา้ตาล  การดแูลแผลท่ี
เท้าตามอาการและอาการ
แสดง 

-  การติดตามเฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลง  โดยการตรวจ
เย่ียมทกุวนั 

การตดิตาม/เฝ้าระวัง 

3. การติดตามเย่ียมหลงัจําหน่าย

การวางแผนจาํหน่าย 

ทศันคติต่อการดแูลตนเองและการดแูลเท้า              -  
การควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด               -  

การปรับตวัของผู้ ป่วยและญาติในด้าน           2. 
การควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด                -  
ความก้าวหน้าของการรักษาแผลท่ีเท้า                -  

การควบคมุอาการและอาการแสดง            1. 
การประเมินปัญหา/ความต้องการด้านร่างกาย / จติใจ  อารมณ์  สังคม 
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            2. ผลการศึกษารูปแบบการวางแผน
จําหน่ายผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่ มี
แผลที่เท้า 

            ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตวัอย่างในการศึกษานี ้ มีจํานวนสิน้ 60 
ราย กลุม่ทดลองเป็นชาย 10 คน  หญิง 20 คน  และ
กลุ่มควบคมุเป็นชาย 12 คน  หญิง 18 คน  กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีลักษณะคล้ายคลึงกันใน
เร่ืองตวัแปรต่างๆ กล่าวคือ กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มมี
อายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี  สถานภาพสมรสคู ่  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้ของครอบครัวสว่น
ใหญ่อยู่ระหว่าง  5,000 -10,000 บาท  ส่วนใหญ่ไม่
สบูบุหร่ี และไม่ด่ืมสรุา  ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวติัการ
เกิดแผลท่ีเท้า  และบคุคลใกล้ชิดท่ีช่วยดแูลส่วนใหญ่
เป็นบตุร 
 กลุ่มทดลอง  ระดับการศึกษาส่วนมาก
ประถมศึกษา  ร้อยละ  50  รองลงมาเป็นระดับ
มธัยมศกึษา ร้อยละ 40  ระยะเวลาท่ีเป็นโรคเบาหวาน  
1- 5 ปี  ร้อยละ 46.7  รองลงมา  เป็น 6- 10 ปี  ร้อยละ  
33.3  ส่วนใหญ่มีประวติัการควบคุมระดบันํา้ตาลใน
เลือดอยูใ่นเกณฑ์ดี ร้อยละ70  
              กลุ่มควบคุม  ระดับการศึกษาส่วนมาก
มัธยมศึกษา  ร้อยละ  46.7  รองลงมาเป็นระดับ
ประถมศึกษา  ร้ อยละ  43 .3   ระยะ เวลา ท่ี เ ป็น
โรคเบาหวาน 6-10  ปี  ร้อยละ 43.3  รองลงมา  เป็น 
1-5 ปี  ร้อยละ 40  มีประวติัการควบคมุระดบันํา้ตาล

ในเลือดอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่ดีเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ  
50    
 ส่วนที่  2   ผลของ รูปแบบแผนการ
วางแผนจําหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน ต่อความรู้และ
พฤตกิรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน  
                      2.1  ความรู้และพฤติกรรมในการดแูล
เท้าของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบ
การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย ก่อนและหลงัการทดลอง  
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในการดูแลเท้าของกลุ่มท่ี
ได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย

ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัดี ( x = 12.96, S.D. = 
.85)  หลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียความรู้ในการดแูล

เท้าอยู่ในระดบัดี ( x  = 13.33, S.D. = .922)  โดย
ความรู้ในการดแูลเท้าหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ในการ
ดูแลเท้าก่อนและหลังการทดลองพบว่าแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .003    
                        พฤติกรรมการดูแลเท้าของกลุ่ม ท่ี
ได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย

ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 27.96, 
S.D. = 2.259)  หลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

การดแูลเท้าอยู่ในระดบัดี ( x  = 31.0, S.D. = 1.691)  
โดยพฤติกรรมการดแูลเท้าหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การดูแลเท้าก่อนและหลงัการทดลองพบว่าแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .000  รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 1      
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความรู้ในการดแูลเท้า  และพฤติกรรมการดแูลเท้า  
 ของกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

x  S.D. t df P ตัวแปร จาํนวน (คน) 
ความรู้ในการดูแลเท้า 
ก่อนการทดลอง 
 
หลงัการทดลอง 
พฤตกิรรมการดูแลเท้า 
ก่อนการทดลอง 
 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
12.96 

 
13.33 

 
27.96 

 
31.00 

 
0.850 

 
0.922 

 
2.259 

 
1.691 

 
 

- 3.266 
 
 
 

8.418 

 
 

29 
 
 
 

29 

 
 

0.003* 
 
 
 

0.000* 
 หลงัการทดลอง 

            * p < .05 
 
              2.2 ความรู้และพฤติกรรมในการดูแล
เท้าของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการดแูลตามปกติ ก่อน
และหลงัการทดลอง   ผลการศกึษาพบว่า ความรู้ใน
การดูแลเท้าของกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติก่อน

การทดลองอยู่ในระดบัดี ( x  = 12.6, S.D. = .894)  
หลงัการทดลองคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดแูลเท้าอยู่ใน

ระดบัดี ( x

               พฤติกรรมการดแูลเท้าของกลุ่มท่ีได้รับ
การดูแลตามปกติ ก่อนการทดลองอยู่ ในระดับ        

ปานกลาง ( x  = 28.70, S.D. = 2.002)  หลงัการ
ทดลองคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลเท้าอยู่ใน

ระดบัดี ( x = 29.53, S.D. = 1.479)  เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดแูลเท้าก่อนและหลงัการ
ทดลองพบว่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2     

 = 12.7, S.D. = 1.022)  เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียความรู้ในการดูแลเท้าก่อนและหลังการ
ทดลองพบว่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความรู้ในการดแูลเท้า  และพฤติกรรมการดแูลเท้า 
 ของกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามปกติ  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

x  S.D. t df P ตัวแปร จาํนวน (คน) 

ความรู้ในการดูแลเท้า 
ก่อนการทดลอง 
 
ภายหลงัการทดลอง 
พฤตกิรรมการดูแลเท้า 
ก่อนการทดลอง 
 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
12.60 

 
12.70 

 
28.70 

 
29.53 

 
0.894 

 
1.022 

 
2.002 

 
1.479 

 
 

- 0.532 
 
 
 

- 1.720 

 
 

29 
 
 
 

29 

 
 

0. 599 
 
 
 

0.096 
 ภายหลงัการทดลอง 

              * p  < .05 
 
     2.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ใน
การดแูลเท้าและพฤติกรรมการดแูลเท้าของผู้ ป่วยเบาหวาน  
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วย และกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ  ก่อน
การทดลอง  ผลการศกึษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียความรู้ในการ
ดแูลเท้าของกลุ่มท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วย และกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามปกติก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดบัดี  ( x  = 12.96, S.D. = .85; x  = 12.6, 
S.D. = .894 ตามลําดบั) เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความรู้ในการดูแลเท้าของทัง้สองกลุ่มก่อนการทดลอง

พบว่า  แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  (ตารางท่ี 3)    
 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดแูลเท้าของกลุ่ม
ท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
และกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติก่อนการทดลองอยู่ใน

ระดบัปานกลาง(  = 27.96,S.D. = 1.691; xx  = 28.70, 
S.D. = 2.002 ตามลําดบั)   เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการดูแลเท้าของทัง้สองกลุ่มก่อนการทดลอง
พบวา่  แตกตา่งอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(ตารางท่ี 3)            

 

ปีที ่36 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2552 126 



 วารสารกองการพยาบาล

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียความรู้ในการดแูลเท้า และพฤติกรรมการดแูลเท้า  
 ระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย และกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามปกติ  
 ก่อนการทดลอง 
 

x  S.D. t df P ตัวแปร จาํนวน (คน) 
ความรู้ในการดูแลเท้า 
กลุม่ทดลอง 
 
กลุม่ควบคมุ 
พฤตกิรรมการดูแลเท้า 
กลุม่ทดลอง 
 

 
30 
 
30 
 
30 
 
30 

 
12.96 

 
12.60 

 
27.96 

 
28.70 

 
0.850 

 
0.894 

 
1.691 

 
2.002 

 
 

1.627 
 
 
 

- 1.532 

 
 

58 
 
 
 

58 

 
 

0.109 
 
 
 

0.131 
กลุม่ควบคมุ 

       * p  < .05 
 
     2.4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้
ในการดูแลเท้าและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ ป่วย
เบาหวาน  ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบ
การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยกับกลุ่มท่ีได้รับการดูแล
ตามปกติ  หลังการทดลอง   ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉล่ียความรู้ในการดูแลเท้าของกลุ่มท่ีได้รับ
การดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยอยู่ใน

ระดบัดี( x  = 13.33, S.D. = .922)  กลุม่ท่ีได้รับการดแูล

ตามปกติอยู่ในระดบัดี ( x

 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลเท้าหลัง
การทดลองของกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบการ

วางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยอยู่ในระดบัดี ( x  = 31.0, S.D. 
= 2.259)  กลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามปกติอยู่ในระดบัดี

( x  = 29.53, S.D. = 1.479)  เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการดูแลเท้าของทัง้สองกลุ่มก่อนการ
ทดลองพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  
.004  (ตารางท่ี 4) 
  = 12.70, S.D. = 1.022)  เม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดูแลเท้าของทัง้
สองกลุ่มหลังการทดลองพบว่า  แตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ี .015 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดแูลเท้า และพฤติกรรมการดแูลเท้า  
 ระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย และกลุม่ท่ีได้รับการดแูลตามปกติ   
 หลงัการทดลอง 
 

x  S.D. t df P ตัวแปร จาํนวน (คน) 

ความรู้ในการดูแลเท้า 
กลุม่ทดลอง 
 
กลุม่ควบคมุ 
พฤตกิรรมการดูแลเท้า 
กลุม่ทดลอง 
 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
13.33 

 
12.70 

 
31.00 

 
29.53 

 
0.922 

 
1.022 

 
2.259 

 
1.479 

 
 

2.520 
 
 
 

2.975 

 
 

58 
 
 
 

58 

 
 

0.015* 
 
 
 

0.004* 
กลุม่ควบคมุ 

      * p  < .05 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
         1.  รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอนิสุลนิที่มีแผลที่เท้า  
               จากปัญหาการให้บริการผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมี
แผลท่ีเท้ายงัขาดการประสานความร่วมมือกนัระหว่าง
ทีมผู้ ให้การดแูล  บทบาทการดแูลเน้นการสอน ชีแ้นะ  
ผู้ ป่วยและครอบครัวมีสว่นร่วมในการวางแผนการดแูล
ตนเองน้อย  การดูแลไม่มีการวางแผนเฉพาะราย 
แพทย์เป็นผู้ ประเมินผลการรักษาจากสภาวะการ
เจ็บป่วย  พยาบาลจะสอน ชีแ้นะผู้ ป่วยก่อนกลบับ้าน
ในวัน ท่ีแพทย์จําหน่าย   ทําให้ผู้ ป่วยบางรายไม่
สามารถปฏิบติัตนได้ถูกต้อง  ไม่สามารถควบคุมโรค

ได้ และต้องกลบัเข้ามารักษาซํา้  ผู้ ป่วยบางรายต้อง
ถกูตดัขา  เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึน้และผู้ ป่วยได้รับการ
ดูแลท่ีมีคุณภาพ  ครอบคลุมและต่อเน่ือง  นํามาซึ่ง
การพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
เบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของทีมสขุภาพผู้ให้การดแูล  การมีส่วนร่วมของผู้ ป่วย
และญาติ  การใช้กระบวนการพยาบาลในการกําหนด
แผนและกิจกรรมการวางแผนจําหน่าย  การประสาน
ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การดูแลผู้ ป่วยมีประสิทธิภาพ   
ผู้ ป่วยได้รับการดแูลอย่างครอบคลมุต่อเน่ือง  ความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของทีมผู้ ให้การดแูลทําให้
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ทุกคนมีส่วนร่วมต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองทุก
ขัน้ตอน  ตัง้แต่การรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์ระบบ
บริการ  การระบุปัญหา  การทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
นํามาใช้ เ ป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
วางแผนจําหน่าย  และทดลองใช้รูปแบบการวางแผน
จําหน่าย  ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ  ทําให้การ
ดําเนินการพัฒนาประสบผลสําเร็จ  ซึ่งสอดคล้อง
กบัฟาริดา อิบราฮิม14  ท่ีกล่าวว่าการดําเนินโครงการ
ให้สําเร็จผู้ ร่วมโครงการต้องรู้กระบวนการทํางาน   
และการบริหารจดัการให้เกิดการทํางานร่วมกนั  และ  
วราภรณ์ ประทมุรัตน์15  ท่ีกล่าวว่าการประสานงานท่ี
ดีเป็นสิ่งท่ีสําคญัและจําเป็นในการบริหารทีมการดแูล
ผู้ ป่วย 
            2. ผลของรูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่ มีแผลที่
เท้าต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของ
ผู้ป่วยเบาหวาน 
             จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
วางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยท่ีพฒันาขึน้ มีผลทําให้ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้า
เพิ่มขึน้กว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับ
การดแูลตามปกติ  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  กระบวนการ
ดูแลผู้ ป่ วยตามรูปแบบการวางแผนจําหน่าย ท่ี
พฒันาขึน้  เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างทีม
ผู้ ให้การดูแลในการปฏิบติัการดูแลผู้ ป่วยตามบทบาท
หน้าท่ีและแผนการจําหน่ายท่ีกําหนดขึน้  การท่ี
แผนการจําหน่ายผู้ ป่วยมีขัน้ตอนการปฏิบัติท่ีเป็น
ระบบชัดเจน  ทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติกิจกรรม
การให้การดแูล  การให้ความรู้ และฝึกปฏิบติัโดยการ

สอน  สาธิต  ฝึกทักษะผู้ ป่วยและญาติ   ได้อย่าง
ครอบคลุมต่อเน่ือง  และเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ ป่วย  นอกจากนัน้ 
ผู้ ป่วย  ญาติ/ผู้ดูแลสามารถเรียนรู้วิธีการดูแลตนเอง
อย่าง เ ป็นระบบ   ซึ่ งง่ ายต่อการเ รียน รู้และการ
ปฏิบัติการดูแลตนเองในการควบคุมระดับนํา้ตาล   
การดูแลบาดแผล  การดูแลเท้า  ช่วยให้เกิดความ
มัน่ใจในการกระทําเพ่ือการดูแลตนเองมากขึน้  และ
การท่ีให้ผู้ ป่วยและญาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขัน้ตอนของการวางแผนการปฏิบัติการดูแลตนเอง  
ทําให้ทราบถึงปัญหา  ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้ ป่วย  ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติเพ่ือตอบสนองได้ตรง
กับปัญหาและความต้องการ  รวมทัง้ ญาติ/ผู้ ดูแล 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  และให้ความร่วมมือในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดแูลตนเองเป็นอย่างดี  ทํา
ให้เกิดผลการปฏิบติัท่ีดี  ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีได้รับการดแูล
โดยการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายจึงมีความ 
สามารถในการดูแลเท้าดีขึน้กว่าก่อนการใช้รูปแบบ
การวางแผนจําหน่าย และดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแล
ตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05)  
อย่างไรก็ตาม  ในการปฏิบัติการวางแผนจําหน่าย
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลท่ีเท้าพบว่า ความพร้อมของผู้ ป่วยทัง้ใน
ด้านสภาวะสขุภาพ  การปรับตัว  มีผลต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผู้ ป่วย  การประเมินความพร้อมต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ ป่วยและญาติเ ป็นสิ่ ง สําคัญย่ิงในการกําหนด
แผนการดแูล  การเฝ้าระวงั ติดตามความก้าวหน้าของ
การดแูลรักษา การประเมินผลการปฏิบติัทกุวนั  ทําให้

ปีที ่36 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2552 129 



 วารสารกองการพยาบาล 

ทราบถึงสภาวะสขุภาพของผู้ ป่วย  ความก้าวหน้าของ
ผลการปฏิบติัการดแูล  และความพร้อมต่อการเรียนรู้
ของผู้ ป่วย   ช่วยให้สามารถปรับเปล่ียนแผนการดแูล
รักษาได้อย่างเหมาะสมตามปัญหา  และความ
ต้องการของผู้ ป่วย  ซึง่จะทําให้การปฏิบติัการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยประสบผลสําเร็จได้มากขึน้  ทัง้นี ้
การศกึษานีเ้ป็นการเร่ิมต้นของการพฒันาการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า การประเมินผล
ของรูปแบบ ฯ ประเมินเฉพาะความสามารถในการ
ดแูลเท้าท่ีพบว่าผู้ ป่วยมีความสามารถในการดแูลเท้า
เพิ่มขึน้  แต่ไม่ได้มีการประเมินผลลัพธ์ในด้านอ่ืนๆ 
เช่น  การหายของแผล  ระดบันํา้ตาลในเลือด จํานวน
วนันอนโรงพยาบาล  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
เป็นต้น  ซึ่งอาจทําให้การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบไม่ครอบคลุม  ดังนัน้ ในการพัฒนาการวาง
แผนการจําหน่ายผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าให้มี
คุณภาพมากขึน้จึงควรมีการศึกษาเพ่ือวดัผลลพัธ์ใน
ด้านอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
                 โดยสรุป  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
การวางแผนจําหน่ายท่ีพัฒนาขึน้สามารถทําให้ผู้ ป่วย  
ญาติ/ผู้ดแูล พฒันาความสามารถในการดแูลตนเองได้มาก
ขึน้ โดยมีความรู้ในการดแูลเท้าและพฤติกรรมการดแูลเท้า
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้อยา่งชดัเจน   
 

ข้อเสนอแนะ 
                 ด้านการบริหาร 
                 1. ผู้บริหารโรงพยาบาล  ควรมีการกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการวางแผนจําหน่ายให้ชัดเจน    

ด้วยการกําหนดบทบาทของแต่ละสาขาวิชาชีพ  เช่น  
แพทย์  เภสชักร  พยาบาล  นกัโภชนากร  เป็นต้น  
และควรมีนโยบายในการใช้การวางแผนการจําหน่าย
ในการให้การดแูลผู้ ป่วยให้ชดัเจน 
                  2 พยาบาลวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงในกระบวนการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดกับผู้ ป่วยมากท่ีสุด 
และประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้งานมี
คณุภาพและเกิดความตอ่เน่ืองของการดแูล 
                 3. เพ่ือให้แผนการจําหน่ายมีประสิทธิภาพ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพจะต้องมีการประชุมติดตาม และ  
ประเมินผลแผนการจําหน่ายผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง 
             ด้านการปฏบัิตกิารพยาบาล 
                 1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วย
บริการให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในเร่ืองการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วย  และสามารถปฏิบัติกระบวนการ
วางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยได้ 
                  2. ควรมีการนําการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า ไปประยกุต์ใช้ในการให้การ
ดแูลผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าทกุราย  เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพความสามารถในการดูแลเท้าตนเองของผู้ ป่วย  
เพ่ือลดความเส่ียงตอ่การถกูตดัเท้าของผู้ ป่วยลง 
                  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยต่อไป 
                 1. ควรศึกษาผลลพัธ์ทางการพยาบาล  
จากการใช้ รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย
เบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้าในประเด็นอ่ืน  เช่น  จํานวนวนั
นอนโรงพยาบาล  อตัราการกลบัเข้ารับการรักษาซํา้ใน
โรงพยาบาล  อตัราการตดันิว้/ขา  ต้นทนุค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล 
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                   2. ควรศึกษาซํา้เก่ียวกับการวางแผน
จําหน่ายผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีแผลท่ีเท้า  โดยการ

ประเมินผลลพัธ์ในระยะยาว  เช่น  การหายของแผล    
การเกิดแผลซํา้ 
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ณาตยา  ขนนุทอง  **  พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัประเมินผลโครงการ(evaluation research) นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการ
พฒันาคณุภาพบริการพยาบาล : routine to research  กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จงัหวดัสพุรรณบรีุ    
โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP model) เป็นหลกัในการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจยันําเข้า  ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต    ประชากรท่ีใช้ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร จํานวน 1 คน วิทยากร จํานวน 1 คน ผู้บริหารโครงการ 
จํานวน 2 คน คณะกรรมการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาลจํานวน 10 คน   และผู้ รับการอบรมตามโครงการฯ จํานวน 60 คน   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถามการประเมินผลโครงการ  แบบประเมินความรู้ในการทําวิจยัแบบสงัเกตการ
บรรยายของวิทยากรและพฤติกรรมของผู้ รับการอบรม   และแบบบนัทกึข้อมลูของผู้ รับผิดชอบโครงการ   วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่า
ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ paired t-test 
 ผลการศึกษา  สรุปได้ว่า ด้านบริบท วตัถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงานการ
พยาบาลในระดบัมาก และสอดคล้องกบัความต้องการการฝึกอบรมของพยาบาล  ด้านปัจจัยนําเข้า  พบว่า  ความพร้อมของ
วิทยากรและบุคลากร   ความพอเพียงในการสนบัสนนุงบประมาณมีความเหมาะสมระดบัมาก  ในขณะท่ี ความเหมาะสมของ
หลกัสตูรฝึกอบรม และความพอเพียงในการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ  มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง    
ด้านกระบวนการ ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับปานกลางเท่านัน้   โดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาระกว่างดําเนินโครงการ  และการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ   ด้านผลผลิต  พบว่า ผลการ
ประเมินความรู้ในการทําวิจัยของผู้ รับการอบรม    หลงัเข้ารับการอบรมเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนรับการอบรม อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปริมาณผลงานวิจยัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จมีจํานวน 8 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 ผลจากการวิจัยเสนอให้กลุ่มการพยาบาลมีการดําเนินการของโครงการต่อไปอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการปรับปรุง
โครงการในด้านการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีเพียงพอ สนับสนุนให้มีการใช้ผลท่ีได้จากงานวิจัย และ
ติดตามประเมินผลการนําผลงานวิจยัไปใช้ องค์กรควรมีคณะกรรมการสง่เสริมงานวิจยัซึง่ประกอบด้วย  ผู้ประสานงานวิจยัของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือร่วมกนัพฒันางานวิจยัจากงานประจําให้เป็นระบบท่ีชดัเจน และหวัข้องานวิจยัควรเกิดจากปัญหาของ
หนว่ยงานซึง่จะชว่ยให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
 

คาํสาํคัญ  :   การประเมินผลโครงการ  การพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล  routine to research 

*พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการพิเศษ  กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
**พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ปีที ่ 36  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2552 133 



วารสารกองการพยาบาล 

บทนํา 
 ในปีงบประมาณ 2551 หวัหน้ากลุม่งานการ
พยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  มีนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยมี
แนวคิดในการใช้กระบวนการวิจัยท่ีเ รียกว่า การ
ทํางานวิจยัจากงานประจํา (routine to research) ซึง่
เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบของ
ผู้ปฏิบติังานในการแก้ปัญหาและยกระดบัการพฒันา
งานท่ีดําเนินการอยู่ตามปกติ1, 2    ซึ่งความรู้ท่ีได้จาก
งานวิจยัสามารถช่วยลดความขดัแย้งในการตดัสินใจ
และสามารถนําผลงานวิจัยท่ีได้มาช่วยแก้ปัญหาใน
การปฏิบติังานท่ีทําอยู่ให้ดีขึน้3   การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ
โดยใช้งานวิจัย  ก่อให้เกิดความเป็นอิสระและความ
เป็นเหตผุลของวิชาชีพพยาบาล ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัการพยาบาล  โดยการสร้างความรู้  การ
พัฒนาความรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ ท่ีได้4   
ผลลัพธ์ท่ีได้จากงานวิจัยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ช่วยให้พยาบาลมีอํานาจต่อรองและทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ5  เกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มี
ความสะดวกสบาย   ผู้ ป่วยปลอดภยั   ระบบบริการได้
มาตรฐาน  ทํางานประจําให้มีคณุค่า และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ใช้บริการ  ซึ่งกลุม่งานการพยาบาล  โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชได้เคยดําเนินการ  เพ่ือพฒันาคณุภาพ
การพยาบาล  โดยสนบัสนนุการทําวิจัยในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของกลุ่มงานการพยาบาล  แต่พบว่า  ไม่มี
ผลงานวิจยัท่ีแล้วเสร็จแม้แต่เร่ืองเดียว ทัง้ท่ีมีพยาบาล

ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทหลายคน  และ
มีพยาบาลท่ีสนใจในการทํางานวิจัย   แต่ปัญหาและ
อปุสรรคท่ีพบในการทําวิจยัของพยาบาล  โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช  คือ  พยาบาลต้องการทํางานวิจัย
แต่ไม่ทราบว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร1  ภาระจากงาน
ประจํามากจนกระทั่งไม่สามารถปลีกตัวสําหรับ
พฒันางานวิจยัทางคลินิกได้5  ขาดความรู้และทกัษะ
ในการอ่านงานวิจยัภาษาองักฤษ   คอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมลูสําหรับสืบค้นข้อมลูมีน้อย   และหลกัฐาน
ความรู้เชิงประจกัษ์สว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษ6  ไม่มี
ท่ีปรึกษางานวิจัย อ่านงานวิจัยไม่ค่อยเข้าใจ  ขาด
ความรู้ในการทําวิจัย และการใช้สถิติ    ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กลุ่มงานการพยาบาลจึงได้จัดทําโครงการ
พฒันาคณุภาพบริการพยาบาล : Routine to Research 
โดยใ ช้ รูปแบบการอบรมเ ชิงปฏิบั ติการ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาวิชาชีพการพยาบาลในระดบั
หน่วยงาน  พัฒนาศักยภาพผู้ นํารุ่นใหม่ในการสร้าง
วัฒนธรรมในการทํางานวิจัย  และช่วยให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานวิจยัในทีมพยาบาล  โดย
การดําเนินการแบ่งเป็น       3 ระยะดงันี ้ เร่ิมโครงการ
ครัง้แรกในวนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์ 2551  ครัง้ท่ี 2 ใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 และครัง้สดุท้ายวางแผน
ให้แล้วเสร็จในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2552  รวม
เวลาการดําเนินงานตามโครงการทัง้สิน้ 12 เดือน 
 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดอบรม
ตามโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 
สําหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโครงการและผู้บริหาร
โรงพยาบาลได้นําไปพิจารณาเพ่ือสานต่อหรือยุติ
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โครงการในครัง้ตอ่ไป  ผู้วิจยัจงึได้ดําเนินการประเมินผล
โครงการนีอ้ย่างเป็นระบบ  โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP 
model) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมินซึ่ง

ประกอบด้วย  การประเมินด้านบริบท  ด้านปัจจัย
นําเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิบริบท 
ความสอดคล้องของ
วตัถปุระสงค์
โครงการกบั 
1. นโยบายของกลุม่
งานการพยาบาล 
2.ความต้องการการ
ฝึกอบรมของ
พยาบาลวิชาชีพ 

การประเมนิปัจจัยนําเข้า 
1.ความพร้อมของบคุลากร 
2.ความเพียงพอของงบประมาณ 
3.ความเพียงพอด้านสื่อ วสัด ุ
อปุกรณ์ 
4.ความเหมาะสมของระยะเวลา 
5.ความเหมาะสมของวิทยากร 

การประเมนิกระบวนการ 
1.ขัน้ตอนการดําเนินโครงการ 
2.การฝึกปฏิบติัเขียนโครงร่าง
และนําเสนอโครงร่างวิจยั 

การประเมนิผลผลิต 
1.ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการทํางานวิจยั
จากงานประจํา 
2.ปริมาณผลงานวิจยั 

การประเมนิผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
: Routine to Research 

 ครงการการดําเนินการต่อหรือยติุโ
เพ่ือตดัสนิใจเก่ียวกบั 

 
 
 
 

 



วารสารกองการพยาบาล 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล : routine to research  กลุม่งานการ
พยาบาล  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี  ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า  ด้าน
กระบวนการ  และด้านผลผลติ 
 

วัสดุและวธีิการ   
 การประเมินโครงการพฒันาคณุภาพบริการ
พยาบาล : Routine to Research  กลุม่งานการพยาบาล  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ใช้
รูปแบบซิป  (CIPP model)  เป็นกรอบการประเมิน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรสําหรับการศกึษา ประกอบด้วย 1) 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารโครงการพัฒนา
คณุภาพบริการพยาบาล : Routine to Research 
รายงานการประเมินความต้องการการฝึกอบรมของ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจยั  2) ผู้ให้ข้อมลู ประกอบด้วย หวัหน้ากลุม่
งานการพยาบาล  วิทยากร จํานวน 1 คน ผู้บริหาร
โครงการ จํานวน 2 คน คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
บริการพยาบาล จํานวน 10 คน   และผู้ เข้ารับการ
อบรมตามโครงการ ฯ จํานวน 60 คน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขัน้ตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท 
(context evaluation) เป็นการประเมินบริบทของ
โครงการวา่มีความเหมาะสม โดยประเมิน 
 1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
โครงการกบันโยบายของกลุม่งานการพยาบาล  ผู้วิจยั

ดําเนินการศึกษาเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล : Routine to Research ร่วมกบัการ
สมัภาษณ์หวัหน้าพยาบาลเก่ียวกับนโยบายของกลุ่ม
งานการพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พยาบาล ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของกลุ่มงานการ
พยาบาล 
 2. ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์โครงการ
กับความต้องการการฝึกอบรมของพยาบาลวิชาชีพ  
กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
ผู้วิจยัทําการศกึษาเอกสารโครงการพฒันาคณุภาพบริการ
พยาบาล : routine to research  ร่วมกบัผลการสอบถาม
ความต้องการการฝึกอบรมของพยาบาลวิชาชีพเพ่ือ
การพฒันาศกัยภาพในการทํางานวิจยั  ท่ีดําเนินการ
ประเมินโดยคณะกรรมการพฒันาคณุภาพการพฒันา
คณุภาพบริการพยาบาล   วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์โครงการกับความต้องการการฝึก 
อบรมของพยาบาลวิชาชีพ 
 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินปัจจัยนําเข้า 
(input evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัท่ีใช้ในการ
ดําเนินการ เพ่ือประเมินปัจจัยท่ีเอือ้อํานวยต่อการ
ดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมิน
ความพร้อมของบุคลากร   ความเ พียงพอของ
งบประมาณ  ความเพียงพอของวสัด ุอปุกรณ์ในการ
ดําเนินโครงการ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ  และความเหมาะสมของวิทยากร  
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามการประเมินผล
โครงการและแบบบันทึกข้อมูลของผู้ รับผิดชอบ
โครงการ 
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 ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) เป็นการประเมินผล
กระบวนการในการดําเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด โดย
ประเมินจากความเหมาะสมของกระบวนการทางด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ขัน้ตอนการดําเนินโครงการ การจัด
กิจกรรมการอบรม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินโครงการ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการ แบบสงัเกตการ
บรรยายของวิทยากรและพฤติกรรมของผู้ รับการอบรม  
และแบบบนัทกึข้อมลูของผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ขัน้ตอนที่  4 การประเมินผลผลิต 
(product evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึน้
หลงัจากจดัโครงการเพ่ือประเมินผลท่ีได้รับจากการจดั
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยประเมิน
ความรู้ในการทําวิจัยของผู้ รับการอบรมหลงัการเข้า
ร่วมโครงการและผลงานวิจัย ท่ีผู้ รับการอบรม
ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เค ร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมครัง้ นี ้
ประกอบด้วย  
 1. แบบสอบถามการประเมินผลโครงการ    
ลักษณะคําถามเลือกตอบแบบประเมินค่า(rating 
scale)มี  5 ระดบั คือ เหมาะสมมากท่ีสดุ เหมาะสม
มาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสม
น้อยท่ีสุด ประกอบด้วยข้อคําถามด้านบริบท ด้าน
ปัจจยัเบือ้งต้น และด้านกระบวนการ  จํานวน 12  ข้อ 
 2. แบบประเมินความรู้ในการทําวิจัย  มี
จํานวนทัง้หมด 10 ข้อ  ลกัษณะคําถามเลือกตอบแบบ

ประเมินค่า (rating scale)  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสดุ  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสดุ 
 3. แบบสังเกตการบรรยายของวิทยากร
และพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการอบรม  เป็นแบบบนัทึก
ข้อมลูขณะบรรยายประกอบด้วยข้อคําถามปลายปิด
และปลายเปิดทัง้หมด 10 ข้อ   
 4. แบบบันทึกข้อมูลของผู้ รั บ ผิดชอบ
โครงการ ซึ่งพัฒนาโดย รศ.ดร.นิรัตน์  อิมามี คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นแบบบนัทกึ
ท่ีประกอบด้วยข้อคําถามทัง้ปลายปิดและปลายเปิด  มี
หวัข้อหลกัทัง้หมด 4 หวัข้อ  
 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยนํา
แบบสอบถามแต่ละชดุให้ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content validity)    
หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ด้วยการวิเคราะห◌์
สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาช  พบว่า  แบบประเมิน
ความคิดเห็นผู้ รับการอบรมต่อความรู้ก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโครงการ  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.98 
และแบบสอบถามการประเมินผลโครงการมีค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั 0.93 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเชิงปริมาณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที  (t-test)  
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นผู้ รับการอบรม
ตอ่ความรู้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโครงการ   
 2. ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุณภ าพ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร
สมัภาษณ์ การสงัเกตและการประชมุกลุม่ย่อย ใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา (content analysis)   
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ผลการวิจัย 
 1. ด้านบริบท ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวม โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
:Routine to Research ด้านบริบท  มีความเหมาะสม

อยู่ในระดบัมาก (

 

x = 4.31, S.D. = 0.72)   
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็น โครงการมีประโยชน์ต่อ

การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล  ( x = 
4.43,S.D. = 0.69)  รองลงมา ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของ

โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงาน

การพยาบาล ( x = 4.32, S.D. = 0.73)  มีการกําหนด
นโยบาย  วัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการไว้

อย่างชดัเจน ( x = 4.19, S.D. = 0.74)    และมี

แผนการดําเนินงานโครงการ อย่างชดัเจน ( x = 3.92, 
S.D. = 0.58)  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินด้านบริบท 

 

x  S.D. รายการ แปลผล 
1.  มีการกําหนดนโยบาย  วตัถปุระสงค์  เป้าหมายของโครงการ 4.19 0.74 มาก 
     ไว้อยา่งชดัเจน    
2.  วตัถปุระสงค์ของโครงการสอดคล้องกบันโยบายของกลุม่การ 4.32 0.73 มาก 
     พยาบาล    
3.  โครงการมีประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพงานบริการพยาบาล 4.43 0.69 มาก 
4.  มีแผนการดําเนินงานโครงการ อยา่งชดัเจน 3.92 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.31 0.72 มาก 

 
 1.1 ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์
โครงการกบันโยบายของกลุม่งานการพยาบาล  ข้อมลู
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์หวัหน้ากลุ่มการพยาบาลและ
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า  วัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงาน
การพยาบาลในระดบัมากและควรจดัทําเป็นแผนการ
ดําเนินงานท่ีตอ่เน่ือง  

 1.2 ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์
โครงการกบัความต้องการการฝึกอบรมของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่าวตัถปุระสงค์ของโครงการตอบสนองต่อ
ความต้องการในการฝึกอบรมของพยาบาลวิชาชีพ  
ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มี
ความรู้ความสามารถในงานวิจยั  และมีข้อเสนอแนะ
ให้ทํางานวิจยัจากงานประจํา  เน้นการนําปัญหาจาก
การปฏิบติังานมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ 
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 2.  ด้านปัจจัยนําเข้า ผลการศึกษาพบว่า 
ในภาพรวม โครงการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล 
:Routine to Research ด้านปัจจยันําเข้า  มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.45, S.D. = 
0.78)   เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความ
พอเพียงในการสนับสนุนงบประมาณ  และความ
พร้อมของวิทยากรและบุคลากร มีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก( = 3.55, S.D. 

= 0.8  ตามลําดบั)   ในขณะท่ีความเหมาะสมของ

หลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัปานกลาง  (

x = 3.85, S.D. = 0.82, x

x = 3.45, 
S.D. = 0.77)  เช่นเดียวกบัความเพียงพอของวสัด ุ
อปุกรณ์ในการดําเนินโครงการท่ีมีความเหมาะสมใน

ระดบัปานกลาง  ( x  = 3.23, S.D. = 0.75)    
เน่ืองจากไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่ง
สืบค้นข้อมลู   รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของผลการประเมินปัจจยันําเข้า 
 

x  S.D. รายการ แปลผล 
1.  ความพร้อมของวิทยากรและบคุลากร 3.55 0.80 มาก 
2.  ความพอเพียงในการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการดําเนินโครงการ 3.23 0.75 ปานกลาง 
3.  ความพอเพียงในการสนบัสนนุงบประมาณ 3.85 0.82 มาก 
4.  ความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 3.45 0.77 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.45 0.78 ปานกลาง 

 
 
 3. ด้านกระบวนการ ผลการศกึษาพบว่า 
ในภาพรวม โครงการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล 
:Routine to Research ด้านกระบวนการ  มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง (

= 3.72, S.D. = 0.69, 

x = 3.49,S.D. = 
0.80) เ ม่ือพิจารณาในรายละเ อียด  พบว่า  การ
ดําเนินงานเป็นไปตามขัน้ตอน และมีการนิเทศและ
ติดตามระหว่างดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก ( x x = 3.58, S.D. 
= 0.89  ตามลําดบั)  ในขณะท่ี การประเมินผล
โครงการอย่างเป็นระบบ และมีการประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาระหว่างดําเนินโครงการ  มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัปานกลาง ( = 3.47, S.D. = 0.77 และx x = 
3.18, S.D. = 0.85 ตามลําดบั)  รายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของผลการประเมินกระบวนการ 
 

x  S.D. รายการ แปลผล 
1.  มีการดําเนินงานตามขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบ 3.72 0.69 มาก 
2.  มีการประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหาระหวา่งดําเนินโครงการ 3.18 0.85 ปานกลาง 
3.  มีการนิเทศและติดตามระหวา่งดําเนินโครงการ 3.58 0.89 มาก 
4.  มีการประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ 3.47 0.77 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.49 0.80 ปานกลาง 

 
 ข้อมูลจากบันทึกการจัดการอบรมพบว่า 
ขัน้ตอนในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย 
การแบ่งกลุ่มย่อย การนําเสนอผลงาน การอภิปราย
กลุม่มีรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกบัความเหมาะสม
ของวิทยากรท่ีได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสม
ในระดบัมาก ในส่วนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงร่างวิจัย
และการนําเสนอโครงร่างวิจัยได้รับการประเมินว่ามี
ระยะเวลาไม่เหมาะสม  เน่ืองจากมีจํานวนกลุ่มฝึก
ปฎิบติัทําวิจยัถึง 14 กลุม่ ๆ ละ 3-5 คน  ในขณะท่ีมีท่ี
ปรึกษางานวิจัยเพียงท่านเดียวทําให้วิทยากรมีภาระ
งานมากเกินไป และผู้ รับการอบรมได้รับคําแนะนําไม่
ทัว่ถึง ทัง้ท่ีระบบการให้คําปรึกษาโดยวิทยากรใช้ผ่าน
ระบบ internet มีการนดัหมายพบท่ีปรึกษาจํานวน 2 
ครัง้  และจัดให้มีท่ีปรึกษาจากคณะพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลของกลุ่มงานการพยาบาล  ในส่วน
ของการนําเสนอผลงานท่ีแล้วเสร็จในครัง้ท่ี 3 พบว่าไม่
สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเน่ืองจากผู้ รับการ
อบรมมีภาระงานมาก  และรวมกลุ่มผู้ ทํางานวิจัยได้
ยาก เน่ืองจากอยู่คนละหน่วยงาน ถึงแม้ผู้บริหารได้

สร้างแรงจูงใจโดยสนับสนุนเงินให้กับผู้ รับการอบรม
จํานวน 5,000 บาท/เร่ือง  และกําหนดให้สามารถมา
ทํางานวิจยัได้เดือนละ 2 ครัง้โดยไมถื่อเป็นวนัหยดุ  
 การควบคุมกํากับการดําเนินงาน  มีการ
ติดตามงานจากผู้บริหารระหว่างการดําเนินงาน  1 
ครัง้ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
อย่างไรก็ตามพบว่าผลการดําเนินงานล่าช้าจากเดิม
ถงึ 6 เดือน 

 4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินความรู้ใน
การทําวิจัยของผู้ รับการอบรม พบว่า  ก่อนเข้ารับการ

อบรม  ความรู้ในการทําวิจัยของผู้ รับการอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อรายการ    หลังเข้ารับการอบรม  

ความรู้ในการทําวิจยัของผู้ รับการอบรม อยู่ในระดบัมาก

เกือบทุกข้อรายการ   ยกเว้น  ความรู้เ ก่ียวกับการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล   ผลการศึกษาและการ
อภิปรายผลการวิจยั  และความรู้เร่ืองสถิติที่ใช้ในการวิจยั  

ที่ผู้ รับการอบรมประเมินว่ามีความรู้ในระดับปานกลาง 

( = 3.40,S.D. = .92, = 3.45, S.D. = .81 และx x x = 
3.25, S.D. =1.00 ตามลําดบั)   
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินความรู้ในการทําวิจยัก่อนและหลงัเข้ารับการ
อบรม 

 
ระดับความรู้ 

รายการ ก่อน หลัง 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 

แนวคิดทฤษฎีในการพฒันางานวิจยั 2.75 0.89 ปานกลาง 3.95 0.59 มาก 
การคดัเลือกหวัข้อปัญหาที่จะทําวิจยั 2.70 0.79 ปานกลาง 3.95 0.50 มาก 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 2.85 1.12 ปานกลาง 3.95 0.59 มาก 
ระเบียบวิธีวิจยัหรือการดําเนินงานวิจยั 2.65 1.07 ปานกลาง 3.60 0.86 มาก 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 2.80 1.13 ปานกลาง 3.75 0.92 มาก 
การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 2.55 1.13 ปานกลาง 3.55 0.92 มาก 
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู 2.60 1.12 ปานกลาง 3.40 0.92 ปานกลาง 
ความรู้เร่ืองสถิติที่ใช้ในการวิจยั 2.45 1.03 ปานกลาง 3.25 1.00 ปานกลาง 
ผลการศกึษาและการอภิปรายผลการวิจยั 2.55 1.03 ปานกลาง 3.45 0.81 ปานกลาง 
แนวทางการเขียนรายงานวิจยั 2.65 1.02 ปานกลาง 3.65 0.65 มาก 

 
 เม่ือพิจารณาคะแนนรวมจากผลการประเมิน
ความรู้ในการทําวิจัยก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
พบว่า ก่อนเข้ารับการอบรม  คะแนนเฉลี่ยความรู้ใน
การทําวิจยัของผู้ เข้ารับการอบรมเท่ากบั  26.55  หลงั
เข้ารับการอบรมคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการทําวิจัย

เพิ่มขึน้เป็น 30.50    เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ความรู้ในการทําวิจยัของผู้ รับการอบรมก่อนและหลงั
เข้ารับการอบรม  พบว่า  แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ในการทําวิจยัของผู้ รับการอบรมก่อนและหลงัเข้ารับการอบรม 
 

การประเมนิความรู้ x  S.D. t P 
26.55 9.91 -11.94 .000* ก่อนการฝึกอบรม  
30.50 6.20   หลงัการฝึกอบรม 

 *p < .05 
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 ในส่วนของปริมาณผลงานวิจัยท่ีเขียนเป็น
รายงานวิจยัท่ีสมบรูณ์มีจํานวน 8 เร่ือง จากกลุ่มฝึก
ปฎิบติัทําวิจยั 14 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  57.14  โดย
เป็นงานวิจัยเชิงประมาณ 2 เร่ืองและงานวิจัยเชิง
คณุภาพ 6 เร่ือง 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1. ด้านบริบท  ผลการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ  พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  : 
Routine to Research  พบว่า  ด้านวตัถปุระสงค์ของ
โครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการการ
ฝึกอบรมของพยาบาลท่ีต้องการให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพบริการพยาบาล  โดยมีข้อเสนอแนะให้ทํางาน
วิจัยจากงานประจําเ น้นการนําปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ สอดคล้องกับ
แนวคิดท่ีว่างานวิจัยจากงานประจําช่วยพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้ดีขึน้  เกิดแรงบันดาลในการ
พฒันางานให้มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กบั
ผู้ รับบริการ ทําให้ทุกท่ีเป็นองค์กรท่ีเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยใช้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้   
นัน้ ๆ1,2  ในส่วนนโยบายของกลุ่มงานการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของกลุม่งานการพยาบาลในการท่ีจะส่งเสริม
ให้พยาบาลสร้างงานวิจัยจากการปฏิบัติงานประจํา 
โดยท่ี โครงการท่ีตอบสนองต่อนโยบายจะช่วยเพิ่ม
คณุภาพการดแูลผู้ ป่วยได้เป็นอย่างดี ความสําเร็จของ
การพฒันางานวิจยัจากงานประจําสําหรับมือใหม่นัน้  
ต้องมีนโยบายสนับสนุน    ดงันัน้การจัดทําโครงการ

พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  โดยการพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจําจึงควรวางแผนในการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน   โดยกําหนดให้
เป็นนโยบายท่ีชดัเจน 
 2. ด้านปัจจัยนําเข้า จากการวิเคราะห์
โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า  ความพร้อม
ของวิทยากรและบุคลากรมีความเหมาะสมในระดับ
มาก   ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  ก่อนการดําเนินการได้มี
การคดัเลือกวิทยากรโดยการประชมุของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจนได้วิทยากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดทํางานวิจัยจากงานประจํา  
ในสว่นของผู้ รับการอบรม มีการกําหนดคณุสมบติัของ
ผู้ รับการอบรมไว้อย่างชัดเจน โดยให้ทางหน่วยงาน
เสนอบุคคลท่ีสนใจในการทํางานวิจยัจากงานประจํา 
โดยความเห็นชอบของหวัหน้างาน   ถึงแม้ว่าผู้ รับการ
อบรมสว่นใหญ่มีอายอุยู่ระหว่าง 36-45 ปี มีประสบการณ์
ในการทํางาน  21-30  ปี  ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ในการทํางานวิจัย  และปัญหาด้านความรู้ในการใช้
และวิเคราะห์สถิติก็ตาม  แต่ไม่พบว่าเป็นปัญหาหรือ
อปุสรรคในการเข้ารับการอบรม  ในทางตรงข้ามกลบั
พบว่า  ผู้ รับการอบรมมีทศันคติท่ีดีมากในการทํางาน
วิจยั สอดคล้องกนัคํากลา่วท่ีว่าปัจจยัแห่งความสําเร็จ
ของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา  คือการท่ี
บุคลากรมีความตัง้ใจร่วมกัน มีทัศนคติท่ีดี มีความ
จริง ความดี และความงามในการทํางานร่วมกนั8  ใน
ส่วนความเพียงพอในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดําเนินโครงการได้รับการประเมินความเหมาะสม8
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อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทัง้นีเ้น่ืองจากคอมพิวเตอร์และ
ฐานข้อมลูในการสืบค้นมีน้อย  ซึง่พจนา  จารุชาตและ
คณะ5   ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางปฏิบัติจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์   และพบว่าปัญหา  อปุสรรคใน
การดําเนินงานมีสาเหตเุน่ืองจากพยาบาลขาดความรู้
และทกัษะในการอา่นงานวิจยัภาษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์
และฐานข้อมลูสืบค้นมีน้อย   ดงันัน้ ในการนําการวิจยั
เข้าสู่การพัฒนาบุคลากร  องค์กรควรมีแหล่งให้การ
ช่วยเหลือด้านแหลง่ในการหาข้อมลู  มีคอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นฐานข้อมลู  มีวารสารท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาในการเดินทางหาคําตอบเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการพยาบาล ช่วยให้พยาบาลมีความรู้ในการ
ออกแบบงานวิจัย ช่วยให้คําแนะนําเก่ียวกับการ
วิเคราะห์สถิติ หาท่ีปรึกษางานวิจัย และสิ่งสําคัญท่ี
บุคลากรทางการพยาบาลมองข้ามไปก็คืออาจหาสิ่ง
เหล่านีไ้ด้จากเพ่ือนพยาบาลท่ีมีความสามารถใน
องค์กร4,11 
 3. ด้านกระบวนการ ผลจากการศึกษา
พบว่า  ขัน้ตอนในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การ
บรรยาย การแบ่งกลุ่มย่อย การนําเสนอผลงาน การ
อภิปรายกลุ่ม  มีรูปแบบท่ีเหมาะสม    แต่ในส่วนฝึก
ปฏิบติัในการเขียนโครงร่างวิจยัและการนําเสนอโครง
ร่างวิจยัมีระยะเวลาไม่เหมาะสม เน่ืองจากมีท่ีปรึกษา
งานวิจยัเพียงท่านเดียวทําให้วิทยากรมีภาระงานมาก
เกินไป และผู้ รับการอบรมได้รับคําแนะนําไม่ทัว่ถึง ทัง้
ท่ีระบบการให้คําปรึกษาโดยวิทยากรใช้ผ่านระบบ 
internet มีการนดัหมายพบท่ีปรึกษาจํานวน 2 ครัง้  
และจดัให้มีท่ีปรึกษาจากคณะพฒันาคณุภาพบริการ

พยาบาลของกลุ่มงานการพยาบาล  การนําเสนอ
ผลงานท่ีแล้วเสร็จในครัง้ ท่ี  3  พบว่าไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามกําหนดเน่ืองจากผู้ รับการอบรมมี
ภาระงานมาก  และรวมกลุ่มผู้ ทํางานวิจัยได้ยาก 
เน่ืองจากอยู่คนละหน่วยงาน ถึงแม้ผู้บริหารได้สร้าง
แรงจงูใจโดยสนบัสนนุเงินให้กบัผู้ รับการอบรมจํานวน 
5,000 บาท/เร่ือง  และกําหนดให้สามารถมาทํางาน
วิจัยได้เดือนละ 2 ครัง้โดยไม่ถือเป็นวันหยุด  การ
ควบคุมกํากับการดําเนินงานมีการติดตามงานจาก
ผู้บริหารเพ่ือติดตามกระตุ้ นระหว่างการดําเนินงาน       
1 ครัง้  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
อย่างไรก็ตามพบว่าผลการดําเนินงานล่าช้าจากเดิม
ถงึ 6 เดือน  
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้บริหารโครงการควรมีกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดําเนิน
โครงการจะช่วยให้ทราบจุดเด่น หรือจุดด้อยของ
โครงการนัน้ ๆ อย่างมีระบบและสามารถติดตาม
กระบวนการดําเนินงานได้ว่าทําตามแผนงานหรือไม ่
12   การให้ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโดยมี
แผนการประเ มินผล  เ พ่ือประเ มินผลลัพ ธ์และ
ผลกระทบให้ครบถ้วน โดยในการประเมินผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรควรทําเชิงระบบเพ่ือความต่อเน่ือง 
และสามารถนําผลท่ีได้จากการประเมินผลมาใช้
พฒันาและปรับปรุงโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิง ๆ ขึน้ไป1  ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า  ในการดําเนินโครงการนีไ้ม่มีแผนการประเมิน
โครงการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า
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ในการดําเนินงานดังกล่าว  และมีข้อเสนอแนะว่า
โครงการนีค้วรแล้วเสร็จในระยะเวลาสัน้ เพ่ือจะได้นํา
ผลวิจัยไปพัฒนาหน่วยงาน    ทัง้นี  ้พยาบาลควร
พยายามพัฒนางานวิจัยในขณะทํางานทางการ
พยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ระยะเวลาในการทําวิจัยสัน้ลง
แล้วเสร็จในเวลาท่ีกําหนด4 
 ดังนั น้การ นําโครงการไปปฏิบัติ ต้อง มี
กระบวนการท่ีช่วยสนบัสนนุให้โครงการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ  และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะจะช่วยให้โครงการ
สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จในเวลาท่ีกําหนด 
 4. ด้านผลผลิต จากการศึกษาโครงการ
ด้านผลผลิต   โดยการประเมินความรู้ในงานวิจยัก่อน
และหลังการเข้าร่วมโครงการพบว่า คะแนนความรู้
หลงัเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า
กระบวนการฝึกอบรมมีผลให้ผู้ รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา
เพ่ิมขึน้  ซึ่งการทําวิจยัและการใช้ผลงานวิจยัเป็นเร่ือง
ท่ีมีความสําคัญและมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลกล่าวคือ  การทําวิจยัทําให้เกิดผลลพัธ์คือได้
คําตอบท่ีอธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิก หรือได้
คําตอบท่ีอธิบายวิธีการปฏิบติัท่ีทําให้เกิดผลลพัธ์ทาง
คลินิกท่ีต้องการ  ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ทางคลินิกท่ี
นําสู่คุณภาพการพยาบาลในท่ีสุด4  นอกจากนีผ้ลท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานของโครงการคือ 
การได้งานวิจัยทัง้หมด 8 เร่ืองจากกลุ่มฝึกปฎิบัติทํา

วิจยั 14 กลุม่ คิดเป็นร้อยละ  57.14    ถือได้ว่าประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยสนับสนุนการทํา
วิจยัในหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานการพยาบาลซึ่ง
เคยจัดมาก่อนหน้านี ้ ท่ีพบว่าไม่มีผลงานวิจัยท่ีแล้ว
เสร็จแม้แตเ่ร่ืองเดียว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การดําเนินงานโครงการพฒันางานวิจยั
จากงานประจําควรมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพคุ้นเคยและมีประสบการณ์ใน
การทํางานวิจยัจากงานประจํา  เน่ืองจากมีความสําคญั
และมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของ
องค์กรพยาบาล  โดยนําประเด็นปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินโครงการนีไ้ปใช้ในการวางแผนโครงการ  เช่น 
การสนับสนุนด้านแหล่งในการสืบค้นฐานข้อมูล  
ระบบการให้คําปรึกษาท่ีมีจํานวนผู้ ให้คําปรึกษาท่ี
เหมาะสมกบัจํานวนผู้ รับการอบรม  การสนับสนุนให้
พยาบาลวิชาชีพพัฒนางานวิจัยในขณะทํางานทาง 
การพยาบาล  เป็นต้น 
 2. ควรวางแผนการประเมินโครงการเป็น
ระยะตัง้แต่เร่ิมต้น  ระหว่างดําเนินการ  จนกระทั่ง
สิน้สุดการดําเนินโครงการ   โดยมีการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้จากการประเมินผล
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการดําเนินการได้อย่าง
ทนัสถานการณ์ 
 3. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมุ่งเน้นให้
ผู้ รับการอบรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจําให้
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เกิดผลอย่างแท้จริง  รวมทัง้สนบัสนนุให้มีการใช้ผลท่ี
ได้จากงานวิจัยและติดตามผลการดําเนินงานอย่าง

ตอ่เน่ือง 
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การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน  :  ประเดน็ร้อนที่ยังรอคาํตอบ 
 
กฤษดา    แสวงดี   Ph.D.,  (Population and Development) 
 

ความนํา 
 ในรอบปีท่ีผ่านมาเร่ืองราวเก่ียวกบัค่าตอบแทน
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข จัดเป็นประเด็นร้อนอีก
ประเด็นหนึ่งในกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีมีการอภิปราย 
ถกเถียงกนัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า 
ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขในภาครัฐควรเป็น
แบบไหน การดําเนินการเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเป็นอยู่
มีประสิทธิภาพเพียงใด   และ  “ค่าตอบแทน”  ท่ีจะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานบริการประชาชนนัน้ 
มีลกัษณะอยา่งไร จ่ายเทา่ใด จ่ายให้ใครบ้าง และจะมี
วิธีการจ่ายอย่างไร  จึงจะเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สร้างแรงจูงใจในการทํางานแก่บุคลากรผู้ ให้บริการ 
และทําให้ประชาชนผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
 โดยหลักในข้อกฎหมาย ค่าตอบแทนการ
ทํางาน หรือ “ค่าจ้าง” จะหมายถึง “เงิน” ท่ีนายจ้าง
จ่ายแก่ลกูจ้างเป็นค่าตอบแทนการทํางานตามสญัญา
จ้างสําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวนัทํางาน หรือ
จ่ายให้โดยคํานวณตามผลงานท่ีลกูจ้างได้ทํา และ
หมายความรวมถึงเงินท่ีจ่ายให้ในวันหยุด   และใน  

วนัลา  ซึ่งลกูจ้างไม่ได้ทํางาน แต่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายแรงงาน 
 ส่วนค่ าตอบแทนในระบบราชการนั น้  
หมายถึง   ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ท่ีองค์การจ่ายให้แก่
ผู้ปฏิบติังาน  ซึง่อาจจ่ายในรูปตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงินก็
ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ จูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมขวญักําลงัใจของผู้ปฏิบติังาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผู้ปฏิบติังานให้ดีขึน้ 
 สําหรับความหมายของค่าตอบแทนใน
แนวคิดเชิงธุรกิจ ในด้านนายจ้าง ค่าตอบแทน มกัจะ
หมายถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ซึ่ง
บริษัทจ่ายแก่พนกังานเพ่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีตาม “ค่า
ของงาน” และ “ผลการทํางาน”  และในด้านพนกังาน  
ค่าตอบแทนก็คือ  ค่าจ้างหรือเงินเดือน สวสัดิการและ
ผลประโยชน์อ่ืนซึ่งบริษัทกําหนดให้ เพ่ือเป็นการตอบ
แทนการทํางาน โดยท่ีพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้วิชาความรู้ ทักษะ 
ความชํานาญตามตําแหน่งของงาน  ซึ่งตนได้รับไว้
ตามสญัญาจ้างแรงงาน 

 
*   นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ  สํานกัการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 

บทความวิชาการ 
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 ดังนัน้  การบริหารผลตอบแทนในมุมมอง
ทางธุรกิจ จึงมีความหมายมิใช่เฉพาะเร่ืองการบริหาร
ค่าจ้างหรือเงินเดือน แต่หมายถึงตัง้แต่การกําหนด
ลกัษณะงาน  ค่าของงาน  (job value)  การวดัผลการทํางาน 
ตลอดจนถงึการบริหารสวสัดิการและผลประโยชน์ตา่ง ๆ  
ซึง่บริษัทกําหนดให้เป็นผลตอบแทนการทํางาน  และ
การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจ่ายหรือการ
จดัให้พนักงานได้รับผลตอบแทนการทํางานดงักล่าว
อย่างถกูต้อง การบริหารผลตอบแทนจึงจําเป็นต้องมี
การวางแผน  การจดัระบบงาน  การควบคมุกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน
ท่ีพนกังานได้ทุม่เท (contribute) ให้แก่บริษัท 
 อย่างไรก็ตาม  ท่ีมาของปัญหาเก่ียวกับ
ค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในภาครัฐท่ี
เป็นประเด็นในขณะนีก็้คือ การขาดแคลนบคุลากรใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ จากการท่ีความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว   โดยพบว่าเ ม่ือสิน้ปีงบประมาณ   2551 
ประชาชนไทยร้อยละ  99.16 มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพ  ทําให้การเข้าถึงบริการ และการใช้บริการ
สขุภาพทัง้บริการผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในเพิ่มขึน้อย่าง
เห็นได้ชัด  โดยเฉพาะการใช้บริการของผู้ มีสิทธิใน
ระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า มีแนวโน้มเพิ่มขึน้มา
ตลอดตัง้แต่ปี  2546 - 2551  มีผู้ ป่วยนอกเพ่ิมขึน้จาก  
111.95  ล้านรายในปี  2546  เป็น  128.73  ล้านราย
ในปี  2551 และการใช้บริการผู้ ป่วยในเพิ่มขึน้จาก  
4.3  ล้านราย  เป็น  4.95  ล้านราย1  หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มร้อยละ  14.98  และร้อยละ  15.11  ตามลําดับ  

การใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน  เพิ่มขึน้สงูมากจาก
ประมาณ  15  ล้านรายในปี 2545 เป็น 49.7ล้านราย
ในปี  2549 ซึ่ ง เ ป็นการเพิ่มถึง ร้อยละ  47.3  ใน
ระยะเวลาเพียง 5 ปี2  ในขณะท่ีกําลังคนแพทย์ 
พยาบาล ซึ่งเป็นกําลังคนกลุ่มหลักในการให้บริการ
สุขภาพ ไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างสัมพันธ์กันโดยเฉพาะใน
ภาครัฐ ทําให้กําลังคนท่ีมีอยู่ทํางานหนักเกินกําลัง  
นอกจากนัน้ ยงัพบว่าในปัจจบุนั มีการขยายตวัมาก
ขึน้และการเติบโตของธุรกิจบริการสขุภาพภาคเอกชน
อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการท่ีมีฐานะดี
จากต่างประเทศ และส่งผลให้เกิดการเคล่ือนย้าย
กําลงัคนแพทย์ พยาบาล จํานวนมากจากโรงพยาบาล
ของรัฐเข้ามาทํางานในสถานบริการสขุภาพภาคเอกชน  
ด้วยแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนท่ีดีกว่า และมีความ
สะดวกสบาย หรือภาระงานท่ีน้อยกว่าเม่ือเทียบกับ
การทํางานให้บริการประชาชนในชนบท  หรือใน
โรงพยาบาลของรัฐ จนทําให้การขาดแคลนแพทย์ 
พยาบาล ในบางพืน้ท่ีรุนแรงมากขึน้   
 คํ า ถ า ม ท่ี ว่ า  “ค่ า ต อบ แทนบุ ค ล า ก ร
สาธารณสขุในภาครัฐควรเป็นแบบไหน” จึงเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซ้อน มีปัจจยัและข้อจํากดั และผลกระทบมากมาย 
จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาทางวิชาการอย่างละเอียด
และรอบคอบ เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการได้ทัง้
ระบบ 
 

การดาํเนินการที่ผ่านมา 
 ในกระทรวงสาธารณสขุ ได้มีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหานีม้าอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะเป็นการ
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แก้ปัญหาในลกัษณะ “การจัดการเฉพาะส่วน” เพราะมี
ข้อจํากัดหลาย ๆ ด้านก็ตาม  หากเราทบทวนเก่ียวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ท่ี เ ก่ียวข้องกับค่าตอบแทนท่ี
บคุลากรสาธารณสขุในกระทรวงสาธารณสขุได้รับ จะ
พบว่ามีการกําหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือให้มีการใช้เงินบํารุง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุว่าด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการในสงักัด
กระทรวงสาธารณสขุ(ฉบบัท่ี1) พ.ศ. 2536 และมีการ
แก้ไขระเบียบฯนี ้เป็นฉบบัท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2544  ซึง่ข้อ 
9(2) ให้อํานาจปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หลกัเกณฑ์ฯการจ่ายค่าตอบแทน และมีการประกาศใช้
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานให้กบัหน่วยบริการใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ   ตัง้แต่  1  พฤศจิกายน  2544          
ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี   http://wwwkbo.moph.go.th/ 
~cfokrabi/role_docs/bumrung2544.pdf โดย
กําหนดหลัก เกณฑ์ฯแนบท้าย  ซึ่ ง ปัจจุบัน มีถึ ง
หลกัเกณฑ์ฯ  ฉบบัท่ี  7  คา่ตอบแทนต่าง ๆ ท่ีได้รับนัน้ 
มีแหลง่ท่ีมาและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ กนั  พอสรุปได้ดงันี ้ 

 
แหล่งเงนิจากงบประมาณแผ่นดนิ แหล่งเงนิจากเงนิบาํรุง 

1. เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษอ่ืนๆ 
ได้รับตามบญัชีอตัราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา
เงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง และระเบียบอ่ืนๆตามท่ี
กระทรวงการคลงักําหนด 

 

1. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี1 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึกของพยาบาล  ค่าปฏิบติังาน
ชนัสตูรพลิกศพ ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับแพทย์สาขา
สง่เสริมพิเศษ คา่ตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ แพทย์ 
ทนัตแพทย์ และเภสชักร ท่ีปฏิบติังานในหน่วยบริการ
สาธารณสขุโดยไม่ทําเวชปฏิบติัสว่นตวัหรือปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่าย
สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และสถานี
อนามยั ค่าตอบแทนการปฏิบติังานด้านการสร้างเสริม
สขุภาพ และเวชปฏิบติัครอบครัว 

2. คา่ตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตพุิเศษ
ของผู้ปฏิบติังานด้านการสาธารณสขุ (พตส.)  

2. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 2 แก้ไขหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ แพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสชักร 
ท่ีปฏิบติังานในหน่วยบริการสาธารณสขุโดยไม่ทําเวช
ปฏิบติัสว่นตวัหรือปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน 

http://wwwkbo.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7Ecfokrabi/role_docs/bumrung2544.pdf%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%20%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%207
http://wwwkbo.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7Ecfokrabi/role_docs/bumrung2544.pdf%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%20%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%207
http://wwwkbo.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7Ecfokrabi/role_docs/bumrung2544.pdf%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%20%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%207
http://wwwkbo.moph.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7Ecfokrabi/role_docs/bumrung2544.pdf%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AF%20%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%207


วารสารกองการพยาบาล 

แหล่งเงนิจากงบประมาณแผ่นดนิ แหล่งเงนิจากเงนิบาํรุง 

3. คา่ตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายสําหรับกําลงัคนด้าน
สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ีพิเศษ (เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั) 

3. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 3 แก้ไขหลกัเกณฑ์ฯค่าตอบแทน
เบีย้เลีย้งเหมาจ่ายฯ 

4. ค่าตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายสําหรับแพทย์ ทนัตแพทย์ 
เภสชักร และพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล
ชุมชน และสถานีอนามัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบงัคบักระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบติังานให้กบัหน่วยบริการในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบบัท่ี4และ 6 (ได้รับงบประมาณ 2,870 ล้านบาทในปี 
2553) 

4. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 4 แก้ไขหลกัเกณฑ์ฯค่าตอบแทน
เบีย้เลีย้งเหมาจ่ายสําหรับแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร 
และพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชมุชน 
และสถานีอนามยั โดยปรับเพิ่มอตัราตามขนาดโรงพยาบาล 
ความทรุกนัดารและระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 5. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 5  แก้ไขหลกัเกณฑ์ฯคา่ตอบแทน 
โดยปรับเพิ่มอตัราคา่ตอบแทนประเภทตา่ง ๆ ของหลกั 
เกณฑ์ฉบบัท่ี 1  

 6. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 6 คา่ตอบแทนการปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลชมุชนและสถานีอนามยั 

 7. หลกัเกณฑ์ฉบบัท่ี 7 คา่ตอบแทนการปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป โดยกําหนดให้
จ่ายเงินคา่ตอบแทนตามข้อ 10.1 ความแตกตา่งของ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน สายงานวิชาชีพ และวฒุิ
การศกึษา  ข้อ 10.2 คา่ตอบแทนเพิ่มเติมเป็นคา่ผนั
แปรสําหรับสายวิชาชีพขาดแคลน 
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 ซึง่ในหลกัเกณฑ์ฯ ฉบบัท่ี 7 นีเ้องจึงเป็นท่ีมา
ของการคิดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามค่าผัน
แปรของแต่ละวิชาชีพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้
แต่งตัง้คณะทํางานให้ศึกษาและพฒันาข้อเสนอเพ่ือ
ดําเนินการตอ่ไป 
 

แนวคดิเก่ียวกับภาระงาน ผลงาน 
และปัจจัยที่เก่ียวข้อง   
 การวดัภาระงานการพยาบาล ประกอบการ
นํา  3 ภารกิจหลัก  ได้แก่ ภารกิจบริการพยาบาล  
ภารกิจการบริหารการพยาบาล และภารกิจด้าน
วิชาการ มาประยุกต์ใช้   ซึ่งงานบริการพยาบาล 
จดัเป็นบริการหลกัของโรงพยาบาล ท่ีมีการจดับริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง ใน 365 วนัต่อปี ซึง่หากเปรียบเทียบ
ในเชิงอุตสาหกรรม ภารกิจงานการพยาบาล จัดเป็น
สายการผลิตท่ีใหญ่มากและมีผลผลิตหลากหลาย 
โดยมีกําลังคนทางการพยาบาล ทัง้จํานวน ความรู้ 
ประสบการณ์  ทักษะ  และความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นทรัพยากรนําเข้าท่ีสําคญัในการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน  การผลิตผลงานด้าน
วิชาการ และการบริหารจัดการให้ผู้ ใช้บริการได้รับ
บริการท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
องค์กร  ซึ่งกําลงัคนกลุ่มนี ้ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล

วิชาชีพ(RNs) พยาบาลเทคนิค  (TNs) และผู้ ช่วย
พยาบาล (PNs) มีสดัส่วนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบับคุลากรอ่ืนๆ 
 เป้าหมายสูงสุดของงานการพยาบาล  คือ 
การปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง  เ พ่ือใ ห้
ผู้ รับบริการได้ รับบริการท่ีได้มาตรฐาน   มีความ
ปลอดภัย  และพึงพอใจต่อบริการ  โดยมีปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องได้แก่ โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล ขีด
ความสามารถในการรักษา  การให้การสนับสนุน
สําหรับการพยาบาล ความเพียงพอของทรัพยากรใน
การดูแล  ความเพียงพอของอัตรากําลัง ทักษะของ
พยาบาล และบรรยากาศการทํางาน3   ผู้บริหารการ
พยาบาล จึงต้องพยายามสร้าง และรักษาสภาพการ
ทํางาน (working condition) โดยการจดัการเก่ียวกบั
ปัจจัยสําคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการดูแล 
โดยเฉพาะการบริหารอัตรากําลงัให้มีความเพียงพอ
ต่อการบริการตลอดเวลา แม้จะมีภาวะการขาดแคลน
อัตรากําลังพยาบาล รวมทัง้ยังต้องระมัดระวังไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และการรักษา work-life 
balance และความพงึพอใจในการทํางานของกําลงัคน 
ด้วยความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
คณุภาพการดแูล แสดงดงัแผนภาพ ตอ่ไปนี ้
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โครงสร้างและการบริหารโรงพยาบาล 
(Hospital Organization) 

การสนบัสนนุขององค์กรสําหรับการพยาบาล
(Organizational support for Nursing 
care) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา: Aiken LH , Clarke SP & Sloane DM. Hospital staffing, organization, and quality of care : Cross- 
national finding. International Journal for Quality in Health Care.2002,Vol.14 No.1 
 
 ในสถานการณ์ท่ีโรงพยาบาลในภาครัฐส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุกําลงั
ประสบกับการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลอย่าง
มากนัน้ โรงพยาบาลหลายแห่งได้มีการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการด้านกําลังคน โดยมุ่งท่ีจะลดการ
สูญเสีย และเพิ่มการธํารงรักษาแพทย์ พยาบาล ซึ่ง
เป็นกําลงัคนหลกัไว้ในโรงพยาบาล  มาตรการทางการ
เงินได้ถูกนํามาใช้ในหลาย ๆ โรงพยาบาลในภาครัฐ  
และเป็นท่ียอมรับว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบติังาน (performance- based payment) 

เป็นกลยุทธ์การบริหารท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจ และ
เพิ่มผลิตภาพของกําลังคน  ในการท่ีจะสร้างสรร
ผลงานหรือสร้างงานใหม่ๆ ท่ีจะส่งผลดีต่อหน่วยงาน
และองค์กรได้ ดงันัน้แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ค่าภาระงาน ท่ีกระทรวงสาธารณสขุดําเนินการครัง้นี ้
อาจเป็นวิธีการหนึ่งของระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังาน (performance-based payment) 
ก็ได้ 
 

ขีดความสามารถของการรักษา 
(Medical Staff Qualifications) 

- ความเพียงพอของทรัพยากร 
- เอกสทิธ์ิวิชาชีพในการปฏิบติัการพยาบาล 
- การควบคมุและการประกนัคณุภาพ 
- สมัพนัธภาพระหวา่งแพทย์กบัพยาบาล 

- อตัราสว่นพยาบาล : ผู้ ป่วย 
- staffing skill mix 

- การเฝ้าระวงัผู้ ป่วยและความ
รวดเร็วในการค้นหาปัญหา 
และแก้ไขภาวะแทรกซ้อน 

กระบวนการดแูล 

ผลลพัธ์ตอ่ผู้ ป่วย 

- ความพงึพอใจใน
งานของพยาบาล 
- ขวญั-กําลงัใจใน
การทํางาน 
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ข้อเสนอแนวทางการคาํนวณค่าผันแปร
ตามภาระงาน (ค่าK) สาํหรับพยาบาล 
 คณะทํางานของสายงานการพยาบาล ได้
เสนอแนวทางการคิดค่าผนัแปรตามภาระงานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อน และขาดแคลน สําหรับบุคลากรทางการ
พยาบาลโดย เจตนารมย์ของการคํานวณค่าผันแปร
โดยใช้ Productivity ในครัง้นีคื้อ การสร้างแรงจูงใจ 
และขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่ทาํงานหนักเกินภาระงาน
ตามมาตรฐาน รวมทัง้กระตุ้นให้เกิดการบริหาร
จัดการอัตรากําลังพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระ
งาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย  
 โดยกําหนดให้ค่าผนัแปรนี ้ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 (K1) เป็นค่าผนัแปรท่ีสะท้อน
ภาระงาน ความยุ่งยาก และการขาดแคลนอตัรากําลงั
พยาบาลในการ ใ ห้บ ริการ  คํ านวณไ ด้จากค่ า 
Productivity ซึ่งสะท้อนผลผลิตจากภาระงานของ
พยาบาล  เ ม่ือ เ ทียบกับเกณฑ์มาตรฐานบริการ
พยาบาลขัน้ต่ํา ท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
 ส่วนที่ 2 (K2) เป็นค่าผนัแปรท่ีสะท้อน
ภาระงานของผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
ได้แก่ งานบริหาร  งานคณุภาพ  และงานวิชาการ 
 ค่า K รวมของพยาบาล มีค่าเท่ากบัผลรวม
ของ K1 และ K2 (K1+ K2)    โดยกําหนดเพดานให้ K 
รวมนีมี้ค่าสงูสดุไม่เกิน 2.0 (ถ้ารวมแล้วเกิน 2.0 ให้รับ
แค ่2.0)  
 การคํานวณเงินค่าตอบแทนตามค่าผนัแปร 
จะเท่ากบั ค่า K รวม คณูด้วย จํานวนเงิน flat rate 
ของผู้นัน้   ซึ่งในหลักเกณฑ์ฯ  การจ่ายค่าตอบแทน
ฉบบัท่ี 7  กําหนดให้พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลา

การปฏิบติังาน 1-3 ปี ได้รับในอตัรา 1,200 บาทต่อ
เ ดือน  และพยาบาลวิชา ชีพ ท่ี มี ระยะ เวลาการ
ปฏิบติังาน 4 ปีขึน้ไป ได้รับในอตัรา 1,800 บาทต่อ
เดือน 
 แนวทางการคาํนวณค่า K1 

หลกัการสําคญัของการคํานวณค่า K1 คือ 
การคํานวณค่า productivity ของหน่วยงานบริการ
พยาบาล ทกุหน่วยในโรงพยาบาล จากสตูร 
 output 
 productivity   =    

input 
 
 output   หมายถึง ผลผลิตของพยาบาลจาก
การรับผิดชอบภาระงานทัง้หมดของหน่วยงานท่ีเกิด
จากปริมาณผู้ ป่วยท่ีรับบริการในแต่ละหน่วยงาน/หอ
ผู้ ป่ วย โดย เฉ ล่ี ยต่ อวัน   ซึ่ ง นํ ามา คํานวณเ ป็น
อตัรากําลงัพยาบาลท่ีต้องการในแต่ละวนัท่ีหน่วยงาน
เปิดให้บริการ  ตามมาตรฐานอตัรากําลงัพยาบาลขัน้
ต่ําท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
 ตวัอย่างเช่น มาตรฐานกําลงัคน กําหนดให้ 
หอผู้ ป่วย A เป็นหอผู้ ป่วยอายรุกรรมต้องมีพยาบาล
อย่างน้อย  1 คน  ต่อผู้ ป่วย  4 ราย  ต่อเวร   และ
พยาบาล 1 คน มีชั่วโมงทํางานหรือมี productive 
hour 7 ชัว่โมงต่อวนั  ดงันัน้ ถ้ามีผู้ ป่วยเฉล่ีย 24 ราย
ต่อวนั ซึ่งผู้ ป่วย 1 รายนอนในโรงพยาบาล 24ชั่วโมง 
(3เวร)  ดงันัน้ จํานวนอตัรากําลงัท่ีต้องการเพ่ือให้การ
ดแูลผู้ ป่วยตามมาตรฐานนีจ้ะเทา่กบั 
จํานวนผู้ ป่วยเฉล่ียต่อวนั ÷ จํานวนผู้ ป่วยต่อพยาบาล 
1 คน x 3 เวรตอ่วนั x 8/7 ชัว่โมงตอ่วนั  
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 = 24/4 x 3 x  8/7  = 20.57 หรือ 21 คนต่อ
วนั มีหวัหน้าตกึอีก 1 คน รวมเป็น 22 คน 
 ส่วนในกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้เปิดให้บริการ 
24 ชั่วโมง  ใน  1 วัน   เช่น  งานบริการผู้ ป่วยนอก 
มาตรฐานกําลงัคนสําหรับงานบริการผู้ ป่วยนอก สภา
การพยาบาลกําหนดให้มีพยาบาล 1 คน ต่อผู้ ป่วย 50 
ราย (visit) ดงันัน้ ถ้ามีผู้ ป่วยเฉล่ีย 1,000 ราย ต่อวนั 
และพยาบาล 1 คน มีชั่วโมงทํางานทํางานหรือ มี 
productive hour 7 ชั่วโมงต่อวนัเช่นกัน  ดงันัน้
จํานวนพยาบาลท่ีต้องการเพ่ือให้การดูแลผู้ ป่วยตาม
มาตรฐานนีจ้งึเทา่กบั 
จํานวนผู้ ป่วยเฉล่ีย ÷ จํานวนผู้ ป่วยต่อพยาบาล 1 คน
ตามมาตรฐาน x 8/7ชัว่โมงตอ่วนั 
 = 1,000/50 x  8/7 = 22 คนต่อวนั มีหวัหน้า
ตกึอีก 1 คน รวมเป็น 23 คน 
 input  หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้ไปเพ่ือการ
ให้บริการ หรือก่อให้เกิดผลผลิต ซึ่งกําลังคนจัดเป็น
ทรัพยากรท่ีสําคญัสําหรับการบริการผู้ ป่วย  ดงันัน้ ใน
ท่ีนี ้input จึงหมายถึง จํานวนอตัรากําลงัพยาบาล
ทัง้หมดท่ีหน่วยงานจัดให้ทํางานในแต่ละวันเพ่ือ
ให้บริการผู้ ป่วยในแตล่ะหน่วยงาน 
 อตัรากําลงัพยาบาล ท่ีจดัเป็น input ในแต่
ละวันหมายถึง  จํานวนเฉล่ียต่อวันของพยาบาล
วิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ท่ีทํางานในเวรทําการ
ปกติ และเวรทําการนอกเวลา(OT) รวมหวัหน้าตกึหรือ
หวัหน้าหน่วยงาน อีกหน่วยละ 1 คน  เช่น หอผู้ ป่วย A 
จดัให้มีอตัรากําลงั เวรเช้า 5 คนมี RN 4 คน รวม
หวัหน้าตกึ และ TN 1 คน  เวรบ่าย 5 คน มี RN 3 คน

เวรทําการปกติ มี RN 1คนเวร OT และมี TN 1 คน 
เวรดกึ 4 คน มี RN 2 คน TN 2 คน ดงันัน้มี Input รวม 
14 คน ตอ่วนั 
 การคาํนวณ productivity  
 จากตวัอย่างหอผู้ ป่วย A มีความต้องการ
อตัรากําลงัพยาบาล 22 คน ต่อวนั (output) และมี
อตัรากําลงัท่ีจัดให้ 14 คนต่อวัน (input) ซึ่ง
หมายความวา่ อตัรากําลงั 14 คนต่อวนันีต้้องรับภาระ
งานท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ซึ่งเป็นการรับภาระงานหนกัเกิน
มาตรฐานถึง 1.5 เท่า จากท่ีควรรับผิดชอบโดย
อตัรากําลงั 22 คน  หรือผลผลิตของกําลงัคนในหอ
ผู้ ป่วย A  จงึเทา่กบั 157 % จากการคํานวณตามสตูร 
 

 productivity  =  output/input  =  
22/14  =  1.57 (1.57 x  100= 157%) 
 

 ตามหลักการนี  ้พยาบาลวิชา ชีพ  และ
พยาบาลเทคนิค  ท่ี ทํ า งานประ จํา เต็ม เวลาใน
หน่วยงานเดียวกนั หรือหอผู้ ป่วยเดียวกนั จะมีผลผลิต
เทา่กนั หรือมีค่า K1 นีเ้ท่ากนั  กรณีท่ีมีการจดัเวรแบบ
part time ไปยงัหน่วยใด อตัรากําลงั part time จะ
เป็น input ของหน่วยงานนัน้ แต่ค่า K1 ของผู้ ท่ีไป
ทํางาน part time จะเท่ากบัค่า K1 ของหน่วยงาน
ประจําของตน 
 สําหรับหัวหน้างานพยาบาลเฉพาะทาง ท่ี
ต้อง รับผิดชอบงานบริหาร  บริการ  และควบคุม
คุณภาพการพยาบาลของหอผู้ ป่วยหรือหน่วยงาน 
หลายหน่ วยในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง 
กําหนดให้มีค่า K1 เท่ากบั ค่าเฉล่ียของ K1 ของ       
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ทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบในแต่ละสาขา เช่น 
หวัหน้างานการพยาบาลสาขาอายรุกรรม รับผิดชอบ 5 
หอผู้ ป่วย ค่าK1 ของหวัหน้างานการพยาบาลสาขาอายุ
รกรรม จะเท่ากบัค่าเฉล่ีย K1 ของ 5 หอผู้ ป่วย เช่น 
(1.0+1.2+1.5+1.6+1.4)/5  = 1.34  เป็นต้น สว่นหวัหน้า
พยาบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบคุณภาพบริการในภาพรวม
ของโรงพยาบาล กําหนดให้มีค่า K1 เท่ากบัค่า K1 เฉล่ีย
ของหน่วยบริการพยาบาลทกุหน่วยในโรงพยาบาล 
 ตวัอย่างการบนัทึกข้อมลู   และการคํานวณ
ค่า K1 สามารถ Download ได้ท่ี http://nhrdcenter. 
blogspot.com/ ศูนย์วิจัยและพัฒนากําลังคนด้าน
การพยาบาล  สํานักการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
 แนวทางการคาํนวณค่า K2 
 ค่า K2 เป็นค่าท่ีสะท้อนภาระงานท่ีมีความ
รับผิดชอบสงู ได้แก่งานบริหาร งานคณุภาพ และงาน
วิชาการ ซึง่กําหนดเป็น 3 ระดบั โดยแต่ละคนจะเลือก
รับได้เพียงระดับเดียว โดยขณะทํางานมีข้อเสนอใน
การแบง่กลุม่ดงันี ้ 

 ระดบัท่ี 1  K =  0.50  หมายถึง ผู้ ท่ี
ทํางานเป็นแกนหลักในอนุกรรมการสําคัญของ
โรงพยาบาล 
 ระดบัท่ี 2  K =  0.75  หมายถึง ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้าตึกหรือหัวหน้างาน
พยาบาลเฉพาะทาง 
 ระดบัท่ี 3  K = 1.00   หมายถึง หวัหน้า
พยาบาล หรือผู้ปฏิบติัหน้าท่ีตวัแทนสภาวิชาชีพหรือ 
กรรมการวิชาชีพ 
 

บทสรุป 
 การใช้ค่าผลิตภาพหรือ  productivity  เป็น
ตัวแทนในการคํานวณภาระงานส่วนเกินท่ีพยาบาล
วิชาชีพ ต้องรับผิดชอบปฏิบติังานให้บริการแก่ผู้ ป่วย
และผู้ ใช้บริการได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน อาจ
เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านัน้ ท่ีนํามากําหนดการจ่าย
ค่าตอบแทนตามภาระงาน แต่ประเด็นท่ีใหญ่กว่านี ้
และกําลังอยู่ ระหว่างการศึกษา  คือ  การบริหาร
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานควรเป็นอย่างไร 
โปรดติดตามในวารสารกองการพยาบาลฉบบัหน้า 
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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/

เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
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สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์:      
สํานกัพิมพ์;  ปีที่พิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 

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 
    ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สมัมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชมุ; เมืองท่ี

ประชมุ/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชมุ/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  สํานกัพิมพ์;   ปีที่พิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง   
  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. 
  3.4 การอ้างองิจากส่ืออเิลกทรอนิกส์ 

ก. CD-ROM 
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ตัวอย่าง   1. ลําดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีที่พิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหลง่ท่ีผลิต. 
  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  

 
   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    

ลําดบัท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ี
อ้างอิง]; [จํานวนหน้าท่ีอ้างถึง].  แหลง่ท่ีมา 
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ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร พร้อมกับส่ง E-mail ถึง  
nursingd@health.moph.go.th 
  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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อาศิรวาทเฉลมิพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 

๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 
 
    ปวงชาวไทยน้อมเกล้าบังคมบาท 
   พระจอมปราชญ์ผู้นําชนพ้นวกิฤต ิ
   หลากโครงการทรงดําริชุบชีวติ 
   เศรษฐกจิพอเพยีงเลีย้งประชา 
    เร่ิมฝนหลวงด้วยทรงห่วงความแห้งแล้ง 
   ทรงยํา้แจ้งคนต้องฝึกการศึกษา 
   การเกษตร  วทิยาศาสตร์  การกฬีา 
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   ทรงพนัผูก “แกล้งดิน”บรรลุผล 
   ปลูกหญ้าแฝกรักษาดินแสนแยบยล 
   องค์ภูมิพลทรงเป็นพลงัแห่งแผ่นดนิ 
    พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาต ิ
   พระพลานามัยภูวนาถให้เฉิดฉิน 
   ไทยทุกคนแซ่ซ้องทัว่ธรณนิทร์ 
   ตั้งเจตจินต์ทุกชาตภิพเกดิเป็นไทย 
    อญัเชิญพระไตรรัตน์ถวายพร 
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   ประสงค์ใดสมหทยัภูวไนยเทอญ 
 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 
ขา้พระพทุธเจา้ “วารสารกองการพยาบาล” 
(นนัทิยา  ตณัฑชุณห์  ร้อยกรอง) 
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