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สารจากบรรณาธิการ 
 
 สวัสดีท่านสมาชิกวารสารกองการพยาบาลทุกท่าน  พบกันในฉบับท่ี  2  ของปีท่ี  37  ซึ่งหลายท่าน      
คงรอคอยเพ่ือท่ีจะใช้ข้อมูลอย่างใจจดจ่อและทีมบรรณาธิการได้สนองตอบต่อท่านเพ่ือให้วารสารออกได้     
ทันเวลา  ระยะเวลานีเ้ป็นช่วงท่ีเร่งพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเราเพ่ือให้สนองตอบต่อนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข  ในส่วนของเราชาวพยาบาล  ซึ่งมีภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญดูแลสุขภาพของประชาชนนัน้คงต้องใช้
ความสามารถและความอดทนสร้างงานให้ได้ตวัชีว้ดัของหน่วยงานและตามบทบาทของเราได้อย่างลลุว่งไปด้วยดี
นะคะ 
 เนือ้หาวิชาการในฉบบันี ้ คณะบรรณาธิการได้จดัสรรรายงานศกึษาวิจยัท่ีน่าสนใจมาให้จํานวน  9  เร่ือง  
เป็นความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่าจากการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเน่ืองของผู้ประพันธ์  ซึ่งเป็นประโยชน์    
ตอ่สมาชิกสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบติังานได้  และนําไปตอ่ยอดสร้างงานวิชาการใหมต่อ่ไป 
 เพ่ือนสมาชิกท่านใดสนใจท่ีจะร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ    มีวิชาการหรือวิจัยท่ีมีคุณค่า  ยินดีท่ีจะ
แลกเปล่ียนให้เพ่ือนสมาชิกได้เรียนรู้  ต้องการให้วารสารกองการพยาบาลได้ปรับปรุงเนือ้หาสาระใด ๆ เพิ่มเติม  
ขอให้สง่คําแนะนํามาได้ท่ี  E-mail  :  nursingd@health.moph.go.th 
 สดุท้ายนี ้ ขอเชิญชวนผู้ ท่ีสนใจสมคัรเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาล  เพ่ือร่วมกนัพฒันาวิชาการ
และวิชาชีพพยาบาลของเราให้เจริญยัง่ยืนตลอดไป 
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ความรบัผดิชอบ 
บทความที่ลงพมิพ์ในวารสารกองการพยาบาล ถือว่าเป็นความเหน็ส่วนตัวของผู้เขียน 

สาํนักการพยาบาล และคณะบรรณาธิการไม่จาํเป็นต้องเหน็ด้วย ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความ 

ของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสทิธ์ิจะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (research and development :PAR)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและศกึษา
ผลของรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน  ขัน้ตอนการดําเนินงานประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน ได้แก่  1) ขัน้เตรียมการพฒันา  2) ขัน้ตอนการดําเนินงาน  3) ขัน้ตอนการประเมินผลการพฒันา  ดําเนินการระหว่าง
เดือนธันวาคม 2551  ถึงเดือนมกราคม 2553  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์  คือ บันทึกทางการ
พยาบาลในเวชระเบียนผู้ ป่วย ท่ีคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จํานวน 335 เวชระเบียน และขัน้การพัฒนารูปแบบ  กลุ่ม
ตวัอยา่งคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ รับผิดชอบการใช้กระบวนการพยาบาลและบนัทกึทางการพยาบาลใน
หน่วยงาน/หอผู้ ป่วย จํานวน 49 คน  ขัน้ตอนประเมินผล  กลุม่ตวัอย่างคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ พยาบาลวิชาชีพผู้บนัทึก 
จํานวน 343 คน และบันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียน  ผู้ ป่วยตามจํานวนพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 343 เวชระเบียน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ   แบบประเมินคณุภาพบนัทึกทางการพยาบาลท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน  
5  ท่าน  และหาความเท่ียงโดยใช้วิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากับ  .83  แบบ
ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลหาความเท่ียงโดยใช้วิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้         
คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงเทา่กบั  .76   วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด้วยความถ่ี  ร้อยละ     

ผลการศึกษา  พบว่า  หลังจากการใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รูปแบบ AIE (Assessment, 
Implementation, Evaluation )  ซึง่ประกอบด้วย  การประเมินสภาพ  การปฏิบตัิการพยาบาล  และการประเมินผล  ซึง่ได้
กําหนดขึน้  คณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาลเพ่ิมมากขึน้จากระดบัไม่ดีเลยมาอยู่ในระดบัปานกลาง  ความพงึพอใจภาพรวม
ของพยาบาลวิชาชีพตอ่รูปแบบการบนัทกึทางการพยาบาลท่ีเลือกใช้อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก    

ข้อเสนอแนะ  จากการศึกษานีมี้กระบวนการพฒันารูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลท่ีเป็นระบบ  เกิดจาก
การมีสว่นร่วมของผู้ปฏิบตัิ   และเกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นการพฒันาคณุภาพของบนัทกึทางการพยาบาลเพ่ิมมากขึน้   มีนโยบาย  คู่มือ
การบนัทกึทางการพยาบาล  แสดงให้เห็นว่าการกําหนดรูปแบบการบนัทกึทางการพยาบาลท่ีชดัเจนช่วยเพ่ิมคณุภาพการบนัทกึ
ทางการพยาบาลได้   
 

คาํสาํคัญ : รูปแบบ  บนัทกึทางการพยาบาล   
 

*   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  (ด้านการพยาบาลอบุติัเหตลุะฉกุเฉิน)  โรงพยาบาลน่าน 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลน่าน 
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บทนํา 
การพยาบาลเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีต้องมี

การผลดัเปล่ียนหมนุเวียนต่อเน่ืองตลอด  24  ชัว่โมง  
เป็นการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ศาสตร์และศิลปะ  โดย
คํานึงถึงคุณค่าและความต้องการของบุคคลทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ  สงัคมและจิตวิญญาณ  การ
ปฏิบัติตลอด  24 ชั่วโมง  และการทํางานเป็นทีม
จําเป็นต้องมีการส่ือสารท่ีดี  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ ป่วย   การส่ือสารท่ีพยาบาลใช้ในการ
ประสานงานระหว่างทีมสุขภาพและแสดงถึงวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือ  บันทึกทางการ
พยาบาล  ซึ่งเป็นการส่ือสารอย่างเป็นลายลักษณ์
อกัษร ระหว่างพยาบาลและทีมสขุภาพ  การส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพระหว่างบุคลากรในทีมสขุภาพนบัเป็น
เ ร่ืองท่ีจําเป็นในการดูแลรักษาผู้ ป่วยในปัจจุบัน  
เพราะจะเอือ้ต่อการประสานทีมการดแูล ซึ่งจะทําให้
ผู้ ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมและต่อเน่ือง  
บนัทึกทางการพยาบาลส่วนใหญ่จะบนัทึกข้อมลูท่ีได้
จากการประเมินสภาพผู้ ป่วยทัง้ข้อมลูท่ีได้จากผู้ ป่วย  
ครอบครัว   และข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวินิจฉัย 
รวมถึงอาการและอาการแสดงของผู้ ป่วย  นํามาตัง้ข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาล  วางแผนกิจกรรมการ
พยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และ
ผลลพัธ์ทางการพยาบาล  โดยพยาบาลจะบนัทึก
ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจทางคลินิก ลงใน
แบบฟอร์มต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานกําหนด  นบัตัง้แต่
ผู้ ป่วยเ ข้า รับการ รักษาจนถึง จําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล  ซึง่การบนัทกึท่ีดีนัน้จะต้องแสดงถึงการ

ป ฏิบั ติ กิ จกร รมการพยาบาลต่ อผู้ ป่ วย เฉพาะ
รายบคุคล ประกอบด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล
ในการจัดการกับภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยทัง้
กายและจิต  การเฝ้าระวงัและติดตามเพ่ือควบคมุ
คุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  การประสานความร่วมมือระหวา่งทีมสขุภาพใน
การดแูลผู้ ป่วย การช่วยเหลือ การดแูล การสอน   และ
การจดัการกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมทัง้
ความถกูต้อง (Correct)  ความครบถ้วน (Complete)  
ความชดัเจน (Clear)    และความต่อเน่ือง 
(Continuous)  ตามลกัษณะของการบันทึกท่ีมี
คณุภาพ1 

โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ระดับทุติยภูมิ  เร่ิมดําเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการพยาบาลตัง้แต่ ปี 2532  เป็นต้นมา  ใช้
การบนัทกึทางการพยาบาลเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งใน
การตรวจสอบคณุภาพและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพยาบาลประจําการ  โดยใช้การบันทึกตาม
รูปแบบกระบวนการพยาบาล  ในระยะเวลาท่ีผ่านมา
ได้ มีการพัฒนา   ปรับปรุงระบบบันทึกทางการ
พยาบาลมาโดยตลอด และพบการเปล่ียนแปลง
เฉพาะการปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
แต่คุณภาพในการบนัทึกยังไม่พบการเปล่ียนแปลงท่ี
ชดัเจน  โดยพบว่าการบนัทึกไม่ครบถ้วน  ไม่สมบูรณ์  
และไม่สอดคล้องกับแผนการรักษา  เกิดการบันทึก
ซํา้ๆ  ในแต่ละช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  เน่ืองจากผู้
ปฏิบัติไม่สามารถแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงของ
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ผู้ ป่วยได้ในการบนัทึก  นอกจากนัน้จากการเข้าเย่ียม
สํารวจของสถาบันพัฒนาและ รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ในวนัท่ี 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ได้
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบันทึกทางการพยาบาล
แก่กลุ่มการพยาบาลไว้ คือ  ควรส่งเสริมให้มีการนํา
กระบวนการพยาบาลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
สรุปประเด็นปัญหาสําคญัเฉพาะราย  เพ่ือนํามาวาง
แผนการดูแลทัง้ในระหว่างอยู่ โรงพยาบาลและ
วางแผนจําหน่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ดแูลตนเองท่ีบ้าน  รวมทัง้มีการติดตามความก้าวหน้า
และผลลพัธ์ของการปฏิบติัตามแผนดงักล่าว  ควร
ส่งเสริมให้มีการบันทึกทางการพยาบาลท่ีสามารถ
สะท้อนกิจกรรมการพยาบาลท่ีปฏิบติักับผู้ ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง และแสดงผลลัพธ์ของการดูแลทางการ
พยาบาล  เพ่ือให้สามารถส่ือสารระหว่างวิชาชีพและ
เป็นหลกัฐานทางกฎหมายได้  และเร่งติดตาม
ประเมินผลการบันทึกทางการพยาบาล โดยทบทวน
ความเหมาะสมของแบบฟอร์มการบันทึก ท่ี ไ ด้
ออกแบบไว้และเน้นการบนัทึกท่ีแสดงถึงคณุภาพและ
ความรู้ความสามารถในเชิงคลนิิกของบริการพยาบาล      

จากความสําคัญและสภาพปัญหาการ
บันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  
โ รงพยาบาลน่ าน ท่ี มีอยู่ ใน ปัจจุบัน   ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพการบนัทกึทางการ
พยาบาล  ผู้ศึกษาจึงเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันา
รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการ
พยาบาล  โรงพยาบาลน่าน  โดยการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมและจัดให้มีคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางการบนัทึก

ทางการพยาบาล  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริการพยาบาลผู้ ป่วย  นําไปสูบ่ริการพยาบาลท่ีมี
คณุภาพและได้มาตรฐานตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลของกลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลน่าน 
 2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบ
การบนัทกึทางการพยาบาล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
น่าน  ระหวา่งเดือนธนัวาคม  2551  ถงึเดือน มกราคม  
2553 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นี  ้  ผู้ ศึกษาใช้แนวคิดทฤษฎี

ระบบของ  Ludwing  Von  Bertalanffy2  เป็นกรอบ
แนวคิดในการศกึษา  ประกอบด้วย  ปัจจยันําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process ) ผลลพัธ์ (Outcome )  ผลผลิต 
(Output)  และข้อมลูย้อนกลบั (Feed Back)  ทัง้ 5 
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน  ในการศึกษาครัง้นี ้ 
นํามาประยกุต์ใช้  ดงันี ้ 

1. ปัจจยันําเข้า  (  Input )  ประกอบด้วย   
 - พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงาน/หอผู้ ป่วย จํานวน  49  คน 
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วิธีดาํเนินการ  - นโยบายการใช้กระบวนการพยาบาล
ในการปฏิบติังาน 
 - คูมื่อบนัทกึทางการพยาบาล 
   2.  กระบวนการ (Process)  ประกอบด้วย
การทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การบนัทึกทางการ
พยาบาล   การระดมสมองในการค้นหาปัญหา   
ข้อบกพร่อง  สาเหตุ  และหาข้อตกลงรูปแบบในการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาล  ทัง้ 3 แบบฟอร์ม ให้
สะดวกและเหมาะสมกับองค์กร   นําข้อตกลงไป
ทดลองปฏิบติัในการเขียนบนัทกึตามรูปแบบท่ีกําหนด
เป็นเวลา 1 เดือน  มีการนิเทศ  ติดตามคุณภาพการ
บนัทกึทางการพยาบาลอยา่งสม่ําเสมอ    
  3 .   ก า รป ร ะ เ มิ น ผลลัพ ธ์  ( Outcome) 
ประกอบด้วยการประเมินคณุภาพของการบนัทกึ และ
การประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน/
หอผู้ ป่วย 
  4.  ผลผลิต (Output)  เป็นผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการพฒันา  คือ การบนัทกึทางการพยาบาลมี
คณุภาพดีขึน้ 
  5.  ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
เป็นการประเมินบนัทึกทางการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ  โดยการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มการพยาบาลในการ
สง่เสริมการบนัทกึทางการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
 
 
 

 การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา        
(research and development)  รูปแบบบนัทึก
ทางการพยาบาล  ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  คือ 
   1.  ขัน้เตรียมการพฒันา 

 1.1 ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์เดิม
ของการบนัทกึทางการพยาบาลของกลุม่การพยาบาล  
โรงพยาบาลน่าน  โดยทบทวนย้อนหลังในบันทึก
ทางการพยาบาลจากเวชระเบียนผู้ ป่วยท่ีรับไว้ใน
โรงพยาบาลในระหวา่งเดือนธนัวาคม  2551   

 1.2 ศึกษา ค้นคว้าเอกสารวิชาการใน
เร่ือง นโยบายท่ีสําคญัของกลุ่มการพยาบาล  การใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน   การบนัทึก
ทางการพยาบาล  นํามาจัดทํานโยบายการบันทึก
ทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
น่าน 

      1.3 เสนอแตง่ตัง้คณะทํางานผู้ รับผิดชอบ
การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการ
พยาบาลในหน่วยงาน/หอผู้ ป่วย  เพ่ือเป็นทีมกลางใน
การส่ือสารนโยบาย  คู่มือ  และรูปแบบบนัทึกทางการ
พยาบาลท่ีพฒันาขึน้ จํานวน  49 คน 
   2. ขัน้ตอนการดําเนินงาน มีกระบวนการ 
พฒันา คือ 

      2.1 คดัเลือกตัวแทนจากคณะทํางาน
ผู้ รับผิดชอบการใช้กระบวนการพยาบาลในหอผู้ ป่วย
และหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ
หัวข้อ “บันทึกทางการพยาบาล : สมรรถนะแห่ง
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วิชาชีพ” ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ใน
เดือน  มิถนุายน  2551  จํานวน 10 คน  

      2.2 จดัประชมุคณะทํางานผู้ รับผิดชอบ
การใ ช้กระบวนการพยาบาลในหอผู้ ป่ วยและ
หน่วยงาน เพ่ือทําความเข้าใจการพฒันาระบบบนัทึก
ทางการพยาบาล  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมท่ีเข้า
ร่วมประชมุวิชาการกบัคณะทํางานทัง้หมด  นําข้อมลู
มาวิเคราะห์และร่วมปรึกษา  วางแผนพัฒนา  เลือก
รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับ
องค์กร   และปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกบัรูปแบบ
การบนัทกึ 
 2.3 เ สนอ รูปแบบการพัฒนาบันทึก
ทางการพยาบาลต่อคณะกรรมการบริหารองค์กร
พยาบาล   
 2.4 จดัทําคู่มือบนัทึกทางการพยาบาล
ครอบคลมุแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม  คือ  แบบประเมิน
สมรรถนะผู้ ป่วยแรกรับ  แบบบันทึกการพยาบาล
ต่อเน่ือง   และแบบสรุปปัญหาผู้ ป่วยตัง้แต่แรกรับ
จนถงึจําหน่าย 
 2.5 

 2.6 ประชุมคณะทํางานเพ่ือนําผลท่ีได้
จากการทดลองใช้ใน 2 หอผู้ ป่วย  มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงรูปแบบบนัทึกการพยาบาลให้มีความชดัเจน
ขึน้ 

 2.7 ขยายผลเพ่ือการพฒันาและปรับปรุง
โดยทดลองใช้ในทกุหน่วยงาน 2 เดือน (เดือนมีนาคม– 
เมษายน 2552 )   

2.8 ประชุมระดมสมองคณะทํางานและ
ผู้ เ ก่ียวข้องนําผลการนําไปใช้ในทุกหน่วยงาน/หอ
ผู้ ป่วย มาวิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบและการ
บั น ทึ ก จ น เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ   แ จ้ ง ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารองค์กรพยาบาล    

2.9 ชี แ้จงและถ่ายทอดให้ความรู้แก่
พยาบาลวิชาชีพผู้บนัทกึ 
 2.10  เ ร่ิ ม ใ ช้ รู ป แบบบัน ทึ ก ท า ง ก า ร
พยาบาลท่ีพัฒนาขึน้อย่างเป็นทางการในเดือน
มิถนุายน  2552   
 2.11  ผู้วิจยัมีการติดตามและให้คําแนะนํา
การบนัทกึตามรูปแบบบนัทกึทางการพยาบาล   

นํ า รู ป แบบกา รบั น ทึ ก ท า ง ก า ร
พยาบาลและแบบฟอร์มบนัทกึท่ีปรับเปล่ียนไปทดลอง
ใช้ในหอผู้ ป่วย 2 หอผู้ ป่วยท่ีมีการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย
เข้าและออกจํานวนมาก  คือ  หอผู้ ป่วยพิทกัษ์ไทยลา่ง 
( อายุรกรรม ) และหอผู้ ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย  
เป็นระยะเวลา 1 เดือน  (กุมภาพันธ์ 2552)  และ
ประเมินความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพผู้ เขียน
บนัทกึทางการพยาบาลใน  2  หอผู้ ป่วย     

 3. ขัน้ตอนการประเมินผลการพฒันา    
 โดยประเมินจากคุณภาพการบันทึก

ทางการพยาบาลของเวชระเบียน และความพึงพอใจ
ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานและหอผู้ ป่วย 
จํานวน  343  คน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ บนัทึก
ทางการพยาบาลในเวชระเบียน และพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลน่าน  กลุ่มตวัอย่างในขัน้การทบทวน/
วิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย  บันทึกทางการ
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พยาบาลในเวชระเบียนผู้ ป่วย คดัเลือกโดยวิธีการสุ่ม
แบบง่าย จํานวน  335  เวชระเบียน (คิดจาก 10% 
ของจํานวนผู้ ป่วยจําหน่ายในเดือนธันวาคม 2551)3  
ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบ  กลุม่ตวัอย่างคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ รับผิดชอบการใช้
กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลใน
หน่วยงาน/หอผู้ ป่วย จํานวน 49 คน  ขัน้ตอนการ
ประเมินผลรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาล  เลือก
กลุ่ มตัวอย่ า งแบบเฉพาะ เจาะจง   ( purposive 
sampling)  เป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ เขียนบนัทึกใน
หน่วยงาน/หอผู้ ป่วย จํานวน 343 คน  และบนัทึก
ทางการพยาบาลในเวชระเบียนผู้ ป่วย  ตามจํานวน
พยาบาลวิชาชีพผู้บนัทกึ จํานวน 343 เวชระเบียน     
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจยั  ประกอบด้วย 
 ชดุท่ี 1  แบบประเมินคณุภาพบนัทกึทางการ
พยาบาล  ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยใช้หลกั 4 C  และการ
ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทาง  ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ
ตรวจสอบความตรงของเนือ้หาของเคร่ืองมือและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ    
ตรวจสอบความเช่ือมั่นโดยนําไปทดลองประเมิน
บันทึกการพยาบาลในเวชระเบียนผู้ ป่วยใน  จํานวน  
30 ชุด  นํามาทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใช้
วิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
alpha coefficient)  ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียง
เทา่กบั  .83  
 ชุดท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลวิชาชีพผู้ เขียนบันทึก  ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เป็น
แบบประเมิน 4 ค่า  คือ  พงึพอใจมาก   พงึพอใจปาน

กลาง   พึงพอใจน้อย    ไม่พึงพอใจ (ต้องปรับปรุง)   
และนํามากําหนดระดับคุณภาพการบันทึก  ทดสอบ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค  ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียง
เทา่กบั  .76 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเชิงคณุภาพ  ได้แก่  ข้อมลูจากการ
ทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์เดิมของการบันทึก
ทางการพยาบาล  ข้อเสนอแนะจากทีม  โดยผู้วิจยัได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทําไป
พร้อมกนั 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป  คํานวณหาคา่สถิติดงันี ้
       2.1 ข้อมลูทัว่ไป  วิเคราะห์โดยแจกแจง
ความถ่ี  และหาคา่ร้อยละ 
        2.2 การประเมินคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล  วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย  ร้อยละ 
        2.3 การประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลผู้บนัทกึ   วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย  ร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  การพัฒนารูปแบบการบันทึก

ทางการพยาบาล 

  1. จากการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์
ของบันทึกทางการพยาบาล  พบว่า   ร้อยละของ
คะแนนคุณภาพการบนัทึกเท่ากับ 58.18  ซึ่งต่ํากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด  (กลุ่มการพยาบาลกําหนดเกณฑ์ท่ี  

  ร้อยละ 80)  รูปแบบการบันทึก  การบันทึกส่วน
ให ญ่ ใ ช้ กา รบร รยาย   วิ ธี ก า รบันทึ ก มีทั ง้  AIE               
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(Assessment, Implementation, Evaluation),SOAP 
(Subjective data, Objective data, Action, Plan)  
และมีการใช้กระบวนการพยาบาลในการบันทึกตาม
แบบบันทึกเพ่ือให้ผ่านการประเมิน  แต่สิ่งท่ีพบ คือ 
ข้อมูล ท่ีบันทึกไม่ครบถ้วนตามแบบบันทึก   ไม่
ครบถ้วนตามสภาพอาการผู้ ป่วย ขาดการนําข้อมลูท่ี
ประเมินได้ไปใช้ประโยชน์    มีการตัง้วินิจฉัยทางการ
พยาบาลโดยไม่มีข้อมูลประกอบท่ีชัดเจน  กิจกรรม
การพยาบาลท่ีบนัทึกไม่สอดคล้องกบัวินิจฉัยทางการ
พยาบาลหรือปัญหาของผู้ ป่วย  และบันทึกเฉพาะ
กิจกรรมการพยาบาลท่ีเป็นงานประจํา การบันทึก
บางส่วนไม่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลท่ีเป็นรูปธรรม  กิจกรรมการพยาบาลท่ีบนัทกึ
ไม่สอดคล้องกับแผนการรักษา  รวมถึงขาดการ
ประเมินผลกิจกรรมการพยาบาลท่ีได้ปฏิบติั    

สําหรับวินิจฉยัทางการพยาบาล พบว่า ไม่มี
นโยบายท่ีชัดเจนท่ีระบุรูปแบบท่ีต้องการให้ผู้ปฏิบัติ
เ ขียน   และพบว่าผู้ ปฏิบัติ ไม่สามารถเขียนให้มี
คุณภาพได้   เน่ืองจากต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่าง
ลึกซึง้   มีการใช้องค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ มา
อ้างอิง  ใช้เวลานานในการบนัทึกในผู้ ป่วยแต่ละราย    
ทําให้ไม่สามารถเขียนบนัทึกได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด (กลุ่มการพยาบาลกําหนดความถ่ีในการ
บันทึกตามประเภทผู้ ป่วยของสํานักการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสขุ)  เน่ืองจากมีภาระงานหนกัมาก   

นอกจากนัน้ผู้ ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับบันทึกทางการพยาบาล  ซึ่งอาจมาจากการ
ส่ือสารท่ีไม่ชัดเจนขาดความรู้  ทักษะในหลักการ

บนัทกึท่ีถกูต้อง  รวมถึงไม่ให้ความสําคญั  และขาด
นโยบายการบันทึกทางการพยาบาล  ท่ีระบุรูปแบบ   
วิธีการบนัทกึท่ีชดัเจน  แบบบนัทกึมีมากเกินไป  ทําให้
ใช้เวลาในการบนัทึกนาน  ผู้ปฏิบติัขาดองค์ความรู้
เฉพาะโรค  รวมถึงความเร่งรีบในภาวะฉกุเฉิน  ทําให้
การบันทึกบกพร่อง ไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมและ
อาการท่ีเกิดขึน้ 
 2. รูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลท่ีได้
จากการพฒันาร่วมกนั   

รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล ท่ี
พฒันาขึน้เป็นแบบ AIE  (Assessment, Implementation, 
Evaluation) ซึง่ประกอบด้วย  การประเมินสภาพ การ
ปฏิบัติการพยาบาล  และการประเมินผล  โดย
กําหนดให้บันทึกการดูแลต่อเน่ือง  ส่วนหน่วยงาน
พิเศษต่าง ๆ เช่น ห้องผ่าตัด วิสัญญี ห้องคลอด  ใช้
แบบบนัทึกสําเร็จรูปประกอบ  โดยประเมินตามหวัข้อ
รายการและบันทึกเพิ่มเติมตามหัวข้อรายการและ
บนัทึกเพิ่มเติมตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา  
เ ร่ิมการบันทึกในผู้ ป่วยทุกรายจากแบบประเมิน
สมรรถนะแรกรับ   แบบสรุปปัญหา / วินิจฉัยทางการ
พยาบาลตัง้แต่แรกรับจนถึงจําหน่าย   และบนัทึกการ
พยาบาลต่อเน่ืองแบบ AIE   สําหรับหน่วยงานพิเศษ
ให้มีการปรับการบนัทกึให้เหมาะสมตามรูปแบบท่ีระบ ุ 
และให้มีการประเมินการบนัทกึตามระบบการประเมิน
ของกลุ่มการพยาบาล  การบนัทึกรูปแบบ AIE  ใน
ส่วนของ  Assessment   เป็นการประเมินสภาพ  
อาการ   ของผู้ ป่ วยอาจเ ป็น ปัญหาหรือไม่ ก็ ไ ด้  
สามารถอ้างถึงสิ่งท่ีพยาบาลประเมินได้เลย  โดยระบุ
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เป็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ ป่วย   หรือบนัทึก
เป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลก็ได้  ส่วนแบบฟอร์ม
ในการบนัทึก คือ ให้ปรับแบบประเมินสมรรถนะแรก
รับโดยเพิ่ม 2 คําถามสําหรับการประเมินภาวะซมึเศร้า
ของผู้ ป่วยทุกราย  บนัทึกการพยาบาลต่อเน่ืองมีการ
ปรับช่องการบนัทึกให้มีช่องบนัทึกปัญหาหรือวินิจฉัย
ทางการพยาบาล   เ พ่ือให้ผู้ ปฏิบัติได้เห็นปัญหา
ตอ่เน่ืองในเอกสารหน้าเดียวกนั 

ผลการทดลองใช้  พบว่า  รูปแบบบนัทกึใหม่
สามารถลดภาระงาน  มองเห็นปัญหาได้ชดัเจนมี
ความต่อเน่ืองจนจําหน่ายผู้ ป่วยออกจากโรงพยาบาล    
ไมซํ่า้ซ้อน  รวดเร็ว  ประหยดัเวลา  ในกรณีมีผู้ ป่วยเข้า

รับบริการในปริมาณมาก  สามารถใช้ประเมินผู้บนัทกึ
ได้วา่เข้าใจหรือมีความรู้ในการดแูลผู้ ป่วยหรือไม ่  
 

 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบบันทึก
ทางการพยาบาล 

1. ผลการประเมินคุณภาพบันทึกทางการ
พยาบาล พบว่า คณุภาพการบนัทึกภายหลงัการใช้
รูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลท่ีพฒันาแล้วเพิ่ม
มากขึน้  โดยเพิ่มจากร้อยละ 56.34  อยู่ในระดบั
เกณฑ์ไม่ดีเลย  เป็นร้อยละ 72.08  อยู่ในระดบัเกณฑ์
ปานกลาง   

 
ตารางที่  1 ผลการประเมินคณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาล ( Nurse’ note ) ก่อนและหลงัการพฒันา

รูปแบบบนัทกึทางการพยาบาล 
 

 

คุณภาพการบันทกึจากการทบทวนและ
วเิคราะห์สถานการณ์ ( n = 335 ) 

คุณภาพการบันทกึหลังจากมีการใช้รูปแบบการ
บันทกึทางการพยาบาลที่พัฒนาขึน้ ( n = 343 ) 

 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 
ผลการ
ประเมนิ 

56.34 ไมดี่เลย 72.08 ปานกลาง 

 

 2. ความพงึพอใจของพยาบาลผู้ เขียนบนัทึก
ในหน่วยงาน/หอผู้ ป่วย  จากการวิเคราะห์
แบบสอบถามความพงึพอใจ พบว่า  พยาบาลผู้ เขียน
บนัทึกทางการพยาบาลในหอผู้ ป่วยมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลและแบบฟอร์ม
การบนัทกึท่ีปรับปรุง  ในภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจ
มาก (X  = 3.89 )  หากพิจารณารายข้อ พบว่า  

พยาบาลวิชาชีพผู้ เขียนบนัทึกมีความพึงพอใจมากใน
หัวข้อ  รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลให้ข้อมูล
ความก้าวหน้าเก่ียวกับอาการและอาการแสดงของ
ผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง   รูปแบบบนัทึกทางการพยาบาล
ให้ข้อมูลแสดงการปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง  รูปแบบ
บันทึกทางการพยาบาลทําให้ เห็นกิจกรรมการ
พยาบาลท่ีตอบสนองต่อข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน



 วารสารกองการพยาบาล

สภาพผู้ ป่วยชัดเจน   รูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลลดความซํา้ซ้อนในการบันทึก  สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูและแบบบนัทกึท่ีกําหนดไว้   เวลา
ท่ีใช้ในการบันทึกแบบสรุปปัญหาตัง้แต่แรกรับจนถึง

จําหน่าย  และมีความสะดวกในการบนัทึกแบบสรุป
ปัญหาตัง้แต่แรกรับจนถึงจําหน่าย   และแบบบนัทึก
อาการตอ่เน่ือง 

 
ตารางที่  2 ผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพผู้บันทึกต่อการใช้รูปแบบการบันทึกทางการ

พยาบาลท่ีพฒันาขึน้ ( n = 343 ) 
 

พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

ไม่พงึพอใจ ค่าเฉล่ีย 

ข้อ รายละเอียดข้อคาํถาม 
(คน , 
ร้อยละ) 

(คน , 
ร้อยละ) 

(

( (คน , 
ร้อยละ) 

คน ,ร้อยละ) 
คน , 

ร้อยละ) 
1 รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ข้อมูล

ปัญหาของผู้ ป่วยอย่างครบถ้วน 
102 

(29.74) 
241 

(70.26) 
  3.29 

2 รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ข้อมูล
สนบัสนนุการวางแผนการพยาบาล 

98 
(28.57) 

231 
(67.35) 

14 
(4.08) 

 3.24 

3 รูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลให้ข้อมลู
ความก้าวหน้าเก่ียวกับอาการและอาการ
แสดงของผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง 

289 
(82.26) 

54 
(15.74) 

  3.84 

4 รูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลสามารถ
บอกระยะ เ วลา ในการ ติดตามอาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ ป่วย 

198 
(57.73) 

100 
(29.15) 

45 
(13.12) 

 3.45 

5 รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ข้อมูล
แสดงการปฏิบติัการอย่างตอ่เน่ือง 

289 
(82.26) 

54 
(15.74) 

  3.84 

6 รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลทําให้เห็น
กิจกรรมการพยาบาลท่ีตอบสนองต่อข้อมลูท่ี
ได้จากการประเมินสภาพผู้ ป่วยชดัเจน 

318 
(92.71) 

25 
(7.29) 

  3.93 

7 รูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลลดความ
ซํา้ซ้อนในการบนัทกึ 

306 
(89.21) 

37 
(10.79) 

  3.86 

8 .ใช้เป็นเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารระหว่างทีม
สขุภาพได้ 

145 
(42.27) 

178 
(51.90) 

20 
(5.83) 

 3.36 
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ตารางที่  2 (ตอ่) 
พงึพอใจ
มาก 

พงึพอใจ
ปานกลาง 

พงึพอใจ
น้อย 

ไม่พงึพอใจ ค่าเฉล่ีย 
ข้อ รายละเอียดข้อคาํถาม 

(คน , 
ร้อยละ) 

(คน , 
ร้อยละ) 

(
(คน , (

คน , 
ร้อยละ) 

ร้อยละ) 

คน ,ร้อย
ละ) 

9 สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแบบ
บนัทกึท่ีกําหนดไว้ 

267 
(77.84) 

76 
(22.16) 

  3.78 

10 เวลาท่ีใช้ในการบนัทึกแบบประเมินสมรรถนะ
แรกรับ 

193 
(52.27) 

150 
(47.73) 

  3.56 

11 เวลาท่ีใช้ในการบนัทึกแบบสรุปปัญหาตัง้แต่
แรกรับจนถึงจําหน่าย 

165 
(48.10) 

96 
(27.99) 

82 
(23.91) 

 3.24 

12 เวลาท่ีใช้ในการบันทึกแบบบันทึกอาการ
ตอ่เน่ือง 

207 
(60.35) 

136 
(39.65) 

  3.60 

13 ความสะดวกในการบันทึกแบบประเมิน
สมรรถนะแรกรับ 

149 
(43.44) 

104 
(30.32) 

90 
(26.24) 

 3.17 

14 ความสะดวกในการบันทึกแบบสรุปปัญหา
ตัง้แตแ่รกรับจนถึงจําหน่าย 

198 
(57.73) 

145 
(42.27) 

  3.58 

15 ความสะดวกในการบนัทึกแบบบนัทึกอาการ
ตอ่เน่ือง 

248 
(72.30) 

73 
(21.29) 

22 
(6.41) 

 3.66 

 รวม 61.65 33.04 5.31  3.89 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ

พยาบาล 
จากการประชมุระดมสมองตวัแทนพยาบาล

ได้ร่วมกันทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์  และสภาพ
ปัญหาการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการ
พยาบาล  โรงพยาบาลน่าน  และได้พิจารณาเลือก
รูปแบบการบันทึก ท่ี เหมาะสม   คือ  รูปแบบ  AIE  

(Assessment, Implementation, Evaluation) เน่ืองจาก
เป็นรูปแบบท่ีใช้ง่าย  ผู้บนัทึกไม่ต้องแปลความหมาย
หรือวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มากนกั โดยกําหนดให้บนัทึก

ในการดูแลต่อเน่ือง ส่วนหน่วยงานพิเศษต่างๆ เช่น 
ห้องผ่าตัด   วิสัญญี   ห้องคลอด   ใช้แบบบันทึก
สําเร็จรูปประกอบโดยประเมินตามหวัข้อรายการและ
บนัทึกเพิ่มเติมตามปัญหาท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา  
ให้เร่ิมการบันทึกในผู้ ป่วยทุกรายจากแบบประเมิน
สมรรถนะแรกรับ  แบบสรุปปัญหา / วินิจฉัยทางการ
พยาบาลตัง้แต่แรกรับจนถึงจําหน่าย  และบนัทึกการ
พยาบาลต่อเน่ืองแบบ AIE  สําหรับหน่วยงานพิเศษให้
มีการปรับการบันทึกให้เหมาะสมตามรูปแบบท่ี
หน่วยงานระบุ  และให้มีการประเมินการบันทึกตาม
ระบบการประเมินของกลุ่มการพยาบาล  การบันทึก
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รูปแบบ  AIE  ในส่วนของ  Assessment  เป็นการ
ประเมินสภาพอาการ  ของผู้ ป่วยอาจเป็นปัญหา
หรือไม่ก็ได้  สามารถอ้างถึงสิ่งท่ีพยาบาลประเมินได้
เลย  โดยระบเุป็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ ป่วย 
หรือบนัทึกเป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลก็ได้  การ
เปิดโอกาสให้ระบไุด้ทัง้    ข้อวินิจฉยัการพยาบาลและ
ปัญหาหรือข้อมูลท่ีประเมินได้ จะช่วยให้การค้นหา
ปัญหา  ความต้องการผู้ ป่วยมีความครอบคลมุ  และ
ช่วยให้พยาบาลสามารถบันทึกได้ครบตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด  และเลือกรูปแบบการเขียนปัญหาหรือวินิจฉยั
ได้  ไม่ต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์มากเกินไป  
พร้อมทัง้สามารถปรับเปล่ียนตามภาระงานได้  ส่วน
แบบฟอร์มในการบนัทกึให้ปรับแบบประเมินสมรรถนะ
แรกรับโดยเพิ่ม 2 คําถามสําหรับการประเมินภาวะ
ซมึเศร้าของผู้ ป่วยทกุราย  บนัทกึการพยาบาลต่อเน่ือง
มีการปรับช่องการบันทึกให้มีช่องบันทึกปัญหาหรือ
วินิจฉัยทางการพยาบาล  เ พ่ือให้ผู้ ปฏิบัติได้เห็น
ปัญหาตอ่เน่ืองในเอกสารหน้าเดียวกนั 

 การปรับเปล่ียนดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของจรัญญาณี  ภูวิสนัติ4   ในการศึกษาการ
พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล
ประ จําการแผนกผู้ ป่ วยในและงานห้องคลอด  
โรงพยาบาลชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ท่ีว่าควรมีการ
วิเคราะห์แบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลและ
สงัเคราะห์แบบฟอร์มใหม่ท่ีเหมาะสม  เพ่ือนํารูปแบบ
ท่ีได้มาปรับใช้  ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาการ
บันทึกทางการพยาบาลท่ีเกิดจากแบบฟอร์มการ
บันทึกได้  เช่นเดียวกับวิไลรัตน์  จตุสุวรรณศรี   ท่ี

ศึกษาการตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึก
ข้อมูลในเวชระเบียน  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  มีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกต่อการบันทึก  มีการ
ตรวจสอบคณุภาพการบนัทึก  บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การกําหนดมาตรฐานการบันทึกและการติดตาม
ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 

6เช่นเดียวกบัรัตนา  ยวงคํามา   ท่ีศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลหอ
ผู้ ป่วยหนักศัลยกรรม  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์    ได้
เสนอแนะว่า   ผู้ บริหารควรมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของพยาบาลประจําการเก่ียวกับการพฒันา
ความรู้เร่ืองการบันทึกการพยาบาล  มีการติดตาม
นิเทศอย่างสม่ําเสมอ   ผู้ ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ
กําหนดแนวทางการบนัทกึ  เพ่ือผู้ปฏิบติัเกิดความรู้สกึ
เป็นเจ้าของ  มีความพึงพอใจ  และมีทัศนคติท่ีดีให้
ความร่วมมือในการบนัทกึทางการพยาบาล 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาล 
   2.1 คณุภาพการบนัทกึทางการพยาบาล 
   จากการศึกษา  พบว่า  คุณภาพการ
บนัทึกทางการพยาบาลภายหลงัการพฒันาเพิ่มมาก
ขึน้  และอยู่ในระดบัปานกลาง  ( ร้อยละของคะแนน 
คือ 72.08 ) แต่ไม่บรรลเุป้าหมายค่าคะแนนท่ีกลุ่มการ
พยาบาลกําหนดไว้  คือ  ร้อยละ 80.00  ซึง่ต้องพฒันา
ต่อเน่ืองต่อไป  เช่นเดียวกบัการศึกษาของรัตนา  ยวง
คํามา6  ถึงสภาพการณ์บันทึกทางการพยาบาลของ
พยาบาลประจําการ   หอผู้ ป่ วยหนักศัลยกรรม  
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  พบว่า  ความครอบคลุมของ

5
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การบนัทกึทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
อยู่ในช่วงร้อยละ 50 – 65  และการศึกษายงัสรุปว่า
พยาบาลประจําการและผู้บริหารทกุระดบัยงัคงต้องมี
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลต่อไปอย่าง
ตอ่เน่ือง 

การศึกษาครัง้นี ้สอดคล้องกับคํากล่าวของ
พรชนก ขันชะรุ7  ท่ีว่า ปัญหาการบันทึกทางการ
พยาบาลท่ีขาดคุณภาพส่วนใหญ่เก่ียวกับความรู้  
ทัศนคติ  แรงจูงใจ  ทักษะการบันทึก รวมถึงการ
บริหารจัดการ  ผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกับ
กา รศึ กษาของอา รี ย์   วิ ร านัน ท์   และกุล รั ต น์        
บริรักษ์วาณิชย์8   ซึง่ศกึษาคณุภาพการบนัทกึทางการ
พยาบาลของกลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์   จากเวชระเบียนผู้ ป่วยใน   พบว่า   มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี  การบันทึกค่อนข้างสมบูรณ์    
เ ช่นเดียวกับจรัญญานี   ภูวสันติ 4    ท่ีศึกษาการ
พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล
ประ จําการแผนกผู้ ป่ วยในและงานห้องคลอด  
โรงพยาบาลชมุแพ  จงัหวดัขอนแก่น  พบวา่  พยาบาล
มีคะแนนความรู้เก่ียวกบับนัทึกทางการพยาบาลหลงั
การประชุมปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมอย่าง     
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   ส่วนพนิดา         
เขตอริยกุล9   ศึกษาการพัฒนาการบนัทึกทางการ
พยาบาลของพยาบาลประจําการ  งานผู้ ป่วยใน  
โรงพยาบาลขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา      
ผลการศึกษาพบว่า  พยาบาลมีความรู้เก่ียวกับการ
บันทึกทางการพยาบาลหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลหลัง

การพัฒนามีคุณภาพสูงกว่าการพัฒนาอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   และมีข้อเสนอแนะว่า 
หวัหน้างานควรเพ่ิมบทบาทการส่งเสริมคุณภาพการ
บันทึกทางการพยาบาลมากขึ น้   มีการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ  พัฒนาแบบ
บนัทกึให้ชดัเจน  เหมาะสม  สะดวกต่อการบนัทกึและ
สอดคล้องกบัการใช้กระบวนการพยาบาล 

 2.2 ความพงึพอใจในภาพรวมของพยาบาล
วิชาชีพผู้ เขียนบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงาน/
หอผู้ ป่วย   อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของรัตนา  ยวงคํามา6  ท่ีเสนอในงานวิจยั
เร่ือง การพฒันาแนวทางการบนัทึกทางการพยาบาล 
หอผู้ ป่วยหนักศัลยกรรม  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ว่า  
ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบติัมีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
ทางการบันทึก  เพ่ือให้ผู้ ปฏิบัติรู้สึกเป็นเจ้าของ  มี
ความพึงพอใจ  และมีทศันคติท่ีดี  ให้ความร่วมมือใน
กา รบันทึ กท า ง กา รพยาบาล   ดั ง ท่ี ว ร าภ ร ณ์            
ประทมุนนัท์10  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมในการพฒันา
งานร่วมกนั  ทําให้เกิดความพงึพอใจในระดบัสงู 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ระบบบริหารจดัการทางการพยาบาลควร
มีความชัดเจนท่ีจะกําหนดนโยบาย  รูปแบบการ
บันทึก   การมอบหมายผู้ รับผิดชอบ   และมีการ
ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง 
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 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้  และนโยบาย
ของกลุ่มการพยาบาล  ควรดําเนินการในบุคลากร
พยาบาลทกุระดบัเป็นระยะและตอ่เน่ือง 
 3 .  ส่ง เส ริมการมีส่วน ร่วมของผู้ ป ฏิบัติ  
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การพฒันา 
 4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรพยาบาลใน
ด้านองค์ความรู้เฉพาะโรคในแต่ละสายการบริการ

พยาบาล  เพ่ือนําเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพบันทึก
ทางการพยาบาลตอ่ไป 
 5. ทบทวนนโยบาย   รูปแบบ   คู่ มือการ
บนัทึก  เกณฑ์การบนัทึกให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบั
สถานการณ์อยูเ่สมอ 

การวจัิยครัง้ต่อไป 
ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตาม

คณุภาพการบนัทึกทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ  
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลน่าน 
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การศึกษาสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจาํกลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข  สาํนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 
สุนิต  โชตกุิล  * วทบ.(พยาบาลสาธารณสขุ) .วทบ.(สขุศกึษา). รป.ม. 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาหาความสมัพนัธ์  (descriptive correlation  research)  มีวตัถปุระสงค์    
เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหวัหน้าพยาบาล และความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุข สํานัก
อนามยั กรุงเทพมหานคร  กรอบแนวคิดในการวิจยัได้แก่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของแมคคลีแลนด์และสมรรถนะตนเองของพยาบาล
ประจํากลุ่มภารกิจหวัหน้าพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานกัอนามยั   กรุงเทพมหานคร  ประชากรท่ีศึกษาเป็นหัวหน้า
พยาบาลและผู้ช่วยหวัหน้าพยาบาล จํานวน 130 คน  เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย  3  สว่น  1)  ข้อมลูสว่นบคุคล  
2)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  3)  สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล  ตรวจสอบความตรงโดย
ผู้ เช่ียวชาญ  3  คน  วิเคราะห์ค่าความเท่ียงด้วยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  สว่นท่ี  2  และ  3  เท่ากบั  0.98,  0.97  
ตามลําดบั  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ความถ่ี  คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลมีอายุระหว่าง  30 – 60  ปี  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ร้อยละ  76.9   ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหวัหน้าพยาบาล  2  เดือน  ถึง  38  ปี  ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหวัหน้ากลุ่ม
ภารกิจและผู้ช่วยหวัหน้ากลุม่ ร้อยละ  46.4  และ  53.6  ตามลําดบั  สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุม่ภารกิจหวัหน้า
พยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบั 4 (เก่ง)  และเม่ือแยกวิเคราะห์ พบว่า แต่ละด้านอยู่ในระดับ 4 (เก่ง) ยกเว้นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อยู่ในระดบั 5 (เช่ียวชาญ)   และด้านทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถด้านสารสนเทศ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัท่ี 3 (มีประสบการณ์) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อยู่ในระดบัสงู  ปัจจยัสว่นบคุคล แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัสมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  (r = .559 )  ข้อเสนอแนะจากการวิจยันี ้
คือ  การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกลุ่มนี ้และพัฒนาสมรรถนะท่ีมีคะแนนต่ํา โดยเฉพาะทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และความสามารถด้านสารสนเทศ 

 
คาํสาํคัญ  :  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  สมรรถนะ  หวัหน้าพยาบาล  ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  

 
*  นกัวิชาการพยาบาล 8 ว  ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้ากลุม่งานมาตรฐานและควบคมุคณุภาพการพยาบาล 
    กองการพยาบาลสาธารณสขุ  สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร 
 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553  15 



วารสารกองการพยาบาล 

16  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553 

บทนํา 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการ
ระดบัปฐมภมิู  (Primary  Care)  ตัง้อยู่ในเขตต่าง ๆ 
ของกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแล
สขุภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
โดยให้บริการด้านการบําบดั รักษาพยาบาล  การสร้าง
เสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สุขภาพ มีการดําเนินงานทัง้เชิงรุกและเชิงรับเพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทัง้ภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขและในชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 
ปฏิบัติราชการสํานักอนามยั  กรุงเทพมหานคร  รัฐบาลมี
การปฏิรูประบบสขุภาพจึงส่งผลให้ศนูย์บริการสาธารณสขุ
ต้องปรับเปล่ียนนโยบายการดําเนินงาน    รวมถึง       
พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ี
รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ. 25401  การดําเนินงานให้
บรรลผุลตามเป้าหมายดงักล่าว  ผู้ มีบทบาทสําคญั  คือ  
ผู้บริหารองค์การ  ซึ่งรวมถึงองค์การพยาบาล  ผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบงานพยาบาลสาธารณสุข  ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข  คือ  หัวหน้าพยาบาล   ซึ่ ง ได้ร ับการ
มอบหมายและมีคําสัง่แต่งตัง้จากผู้บริหารระดบัสงูให้
ดํารงตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการ
บริหารทั่วไป2  โดยให้รับผิดชอบงานบริหาร  บริการ  
และวิชาการ  มีภารกิจและบทบาทสําคญัในฐานะท่ีต้อง
ทําหน้าท่ีบริหารจัดการ  บริการพยาบาล  และการ
บริหารงานทัว่ไป  กําหนดนโยบาย  พนัธกิจ  และวางแผน
ทางการปฏิบติัการพยาบาล  ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
และนโยบาย ของสํานักอนามัย  โดยให้บริการด้าน
รักษาพยาบาล  สร้างเสริมสขุภาพ  ควบคมุป้องกนัโรค  

และฟืน้ฟสูขุภาพในสถานท่ีและชมุชน  แก่ประชาชนใน
พืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  
รวมทัง้จัดการระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ  จัดระบบ
สิ่งแวดล้อม   อาคารสถานท่ี  จัดสรรงบประมาณ  
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  ให้พอเพียง  
บริหารการเงินและบัญชี  การพัสดุและธุรการ  สร้าง
ทีมงานพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ  ทํางานร่วมกบัทีมสห
วิชาชีพ  ควบคุมกํากับดแูลบุคลากรทาง การพยาบาล  
และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ  อบรม
สมัมนา/ศึกษาต่อ  การจดัการความรู้ และมีส่วนร่วมใน
การวิจัยจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ หัวหน้าพยาบาลของ
ศนูย์บริการสาธารณสขุแต่ละแห่ง  จึงมีหน้าท่ีโดยตรงใน
การรับผิดชอบงานบริการ  พยาบาลของศูนย์ฯซึ่ ง
ครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีมีสุขภาพดี  กลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มท่ีมีภาวะเบ่ียงเบนทางสขุภาพ รวมถึงผู้ ป่วยเรือ้รัง 
และครอบครัวในชมุชนท่ีรับผิดชอบ พยาบาลท่ีทําหน้าท่ี
ในภารกิจหวัหน้าพยาบาลจึงเป็นบคุคลสําคญัท่ีมีสว่นใน
การนําองค์การไปสูค่วาม สําเร็จ หรือล้มเหลว พยาบาลท่ี
ทําหน้าท่ีในภารกิจดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีสมรรถนะ
หลายด้าน   ทั ง้ ด้ านการ เ ป็น ข้ าราชการ ท่ี ดี ของ
กรุงเทพมหานคร    สมรรถนะร่วมในวิชาชีพการ
พยาบาลในฐานะผู้ ประกอบวิชาชีพ และสมรรถนะ
ตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล   
กองกา รพยาบาลสาธา รณสุ ข   สํ านั กอนามั ย  
กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานหลักในฐานะฝ่าย
วิชาการพยาบาลท่ีช่วยกํากับการดําเนินงานของ
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บุคลาก ร ในสายง านพยาบาล   สํ า นัก อนามัย   
กรุงเทพมหานคร   โดยกําหนดสมรรถนะพยาบาล
ประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลพยาบาลห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาล  นักวิชาการพยาบาล  สํานัก
อนามยั  กรุงเทพมหานคร และได้ประกาศใช้ในปี 2552 
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลพืน้ฐานท่ีแสดงถึง
สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหวัหน้า
พยาบาล ว่ามีความสามารถในระดับใด   จุดใดบ้างท่ี
ต้องการการพฒันา  ดงันัน้ผู้วิจยัในฐานะหวัหน้ากลุม่งาน
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล กองการ
พยาบาลสาธารณสขุ สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร  จึง
เป็นการสมควรท่ีจะศกึษาสมรรถนะตนเองของพยาบาล
ประจํากลุ่มภารกิจหวัหน้าพยาบาล เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิง
ประจักษ์สําหรับการวางแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
ของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบในตําแหน่ง
ตอ่ไป 
 สมรรถนะเป็นผลรวมของความรู้  ค่านิยม 
ทศันคติ ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจท่ีแสดงออกผ่าน
พฤติกรรม  มีความสําค ัญต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ3  ของบคุคล
ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะย่อย  ๆ  หลายประการ   
สําหรับพยาบาลกลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล  กองการ
พยาบาลสาธารณสขุ  สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร  ได้
กําหนดองค์ประกอบของสมรรถนะในกลุม่นีไ้ว้  3  หมวด  
คือ  สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สมรรถนะร่วมประจําวิชาชีพการพยาบาลและสมรรถนะ

ตนเองของพยาบาลประจํากลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  
โดยกําหนดสมรรถนะย่อยในแต่ละหมวดตามบทบาท
หน้าท่ีรวมเป็นสมรรถนะย่อย 11 ด้านและกําหนด 
ระดับความ  สามารถในการปฏิบัติงานตามความ
เช่ียวชาญ   5  ระดับตามแนวคิดของเบนเนอร์4 , 5     
ระดบัท่ี  1  ระดบัเบือ้งต้น  (Novice)  ระดบัท่ี  2  ระดบั
เร่ิมต้นก้าวหน้า  (Advance)  ระดบัท่ี  3  ระดบัมีความ 
สามารถ  ระดับท่ี  4 (ระดับชํานาญการ)  ระดับท่ี  5  
ระดบัเช่ียวชาญ  ซึ่งกองการพยาบาลสาธารณสขุ2  ได้
กําหนดสมรรถนะ 5 ระดบัเช่นเดียวกันโดยใช้ช่ือในแต่
ระดับต่างกันเล็กน้อย  ระดับท่ี 1 (เบือ้งต้น) ระดบัท่ี 2 
(ได้รับการอบรม) ระดบัท่ี 3 (มีประสบการณ์) ระดบัท่ี 4 
(เก่ง) ระดบัท่ี 5 (เช่ียวชาญ) สมรรถนะการปฏิบติังาน
เป็นสิ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถอย่างพียงพอใน
การปฏิบติังานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  มีคณุภาพ
ตามขอบเขตวิชาชีพและในตําแหน่งท่ีรับผิดชอบ และยงั
เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสําเร็จของงาน ทําให้เกิดความสขุ
ความพึงพอใจในการทํางาน  เป็นแรงจูงใจให้บุคคล
ทํางานให้องค์การต่อไป6  อย่างไรก็ตามการท่ีบุคคลจะ
สามารถปฏิบัติภารกิจในตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบได้ดี
เพียงใด  ยังขึน้กับองค์ประกอบพืน้ฐานภายในตัวบุคคล
อีกหลายประการ ดังผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ปัจจัย
สว่นบคุคล อาทิ อาย ุประสบการณ์การทํางานการได้รับ
การอบรม  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ7,8  และผู้ ท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าและได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจะมี
สมรรถนะการปฏิบตัิงานในตําแหน่งผู้บริหารระดบัต้น
ดีกว่ากลุ่มที่มีระดบัการศึกษาต่ํากว่าและไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมท่ีตรงกบับทบาทหน้าท่ี  รวมทัง้พบว่าแรงจงูใจ

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553  17 
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มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติ  งานของ
ผู้บริหารระดบัต้นด้วยเช่นกนั 

 จากเหตผุลและแนวคิดดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาล กลุ่ม
ภารกิจหัวหน้าพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
สาธารณสขุ ของสํานกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ตอ่ไป 

 แรงจูงใจเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลพฤติกรรม
การปฏิบติังานของบคุคล9  ทฤษฎีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ของ แมคคลีแลนด์10  ได้กล่าวว่า  บคุคลมีความ
ปรารถนาท่ีจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี โดยแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเย่ียมหรือทําให้

ไ ด้ผลดีกว่าบุคคลอ่ืนๆ

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสมรรถนะตนเองของพยาบาล
ประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล  ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ  สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร 

 และกล่าวว่า  บุคคลท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะสามารถทํางานได้สําเร็จและ
ผลการปฏ ิบตั ิงานจะมีประส ิทธิผลเ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 2. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคล ได้แก่  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์
การทํางาน  ตําแหน่ง  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ
สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจ
หวัหน้าพยาบาล  ศนูย์บริการสาธารณสขุ  สํานกัอนามยั 

 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์จึงเป็น
ปัจจัยหนึ่ ง ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับการปฏิบัติ งาน
พยาบาล11  และมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู
กบัสมรรถนะของพยาบาล12 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  อาย ุ
2.  ระดบัการศกึษา 
3.  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
4.  ระดบัตําแหน่ง 
5.  การอบรมเพ่ือเตรียมเข้าสู่ตําแหน่ง 

4.  
5.  

1.  
2.  
3.  

แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ด้านความกระตือรือร้น 
ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความทะเยอทะยาน 
ด้านความกล้าเส่ียง 
ด้านการรู้จกัวางแผน 

สมรรถนะประจํากลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล    

สมรรถนะร่วมประจําวิชาชีพ    

สมรรถนะหลกัข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สมรรถนะตนเองของพยาบาลประจาํกลุ่มภารกจิหวัหน้าพยาบาล 
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วัสดุและวิธีการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหา
ความสมัพนัธ์  (Descriptive Correlational Research) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากร ท่ีใ ช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้  ไ ด้แ ก่  
พยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในกลุ่มงานการพยาบาล
และการบริหารทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานพยาบาล
ประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลในศูนย์บริการ
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ทัง้หมด   
68  แห่ง ประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาลและผู้ ช่วย
หัวหน้าพยาบาล   ผู้ วิจัยไ ด้ ทําการสํารวจข้อมูล
ประชากรจากกลุ่มงานการพยาบาลและการบริหาร
ทัว่ไป  ปี  2552  (พฤศจิกายน - ธันวาคม  2552)  มี
ประชากรทัง้หมด 136 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย  3  สว่นคือ  สว่นท่ี  1  ข้อมลูสว่นบคุคล  
ส่วนท่ี  2  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ส่วนท่ี  3  สมรรถนะ
ตนเองของพยาบาลประจํากลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  
เคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน  3  ท่าน  ตรวจสอบความเช่ือมัน่  
(Reliability)  ของเคร่ืองมือ 
 
 
 

 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการขออนุมัติการทําวิจัย  
โดยเสนอโครงการวิจัยเร่ือง  การศึกษาสมรรถนะ
ตนเองของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้า
พยาบาล  ศูนย์บริการสาธารณสุข  สํานักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร  ผา่นคณะอนกุรรมการพิจารณาและ
ควบคมุการวิจยัในคนของสํานกัอนามยั,  คณะกรรมการ
พิจารณาและควบคมุการวิจยัในคนของกรุงเทพมหานคร  
ตามลําดบั  หลงัจากได้รับอนมุติัให้ดําเนินการวิจยัได้
แล้ว   ต่อมาผู้ วิจัยได้ดําเนินการขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้า
พยาบาล   (หัวหน้าพยาบาลและผู้ ช่ วยหัวหน้า
พยาบาล)  จากผู้ อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  
สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร  เม่ือผ่านการอนญุาต
แล้ว  ผู้วิจยัขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล  
ดําเนินการตามหลกัการพิทกัษ์สิทธิ  โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง  ตัง้แต่เดือน  มกราคม – มีนาคม  
2553  ด้วยการส่งแบบสอบถามให้หัวหน้าพยาบาล  
และผู้ ช่วยหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข
ทัง้หมด  68  แห่ง จํานวน  136  ชุด  แบบสอบถาม
ได้รับกลบัคืน  130  ชดุ  คิดเป็นร้อยละ  95.59 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดย  วิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค  (Cronbach’s  alpha  coefficient)  
ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค  (Cronbach’s  
Alpha  Coefficient)  ในแบบสอบถามสว่นท่ี  2  และ  

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553  19 



วารสารกองการพยาบาล 

20  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553 

สว่นท่ี  3 = .93, และ .97  ตามลําดบั  และวิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  แจกแจง
ความถ่ี  หาค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
และสมรรถนะการปฏิบัติ  งานของพยาบาลกลุ่ม
ภารกิจหัวหน้าพยาบาลด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั  (Pearson΄s  Product Moment  Correlation  
Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลกลุ่ม
ภารกจิหัวหน้าพยาบาล  
 1.1 ลักษณะส่วนบุคคล  ผลการวิจยั
พบว่า  พยาบาลกลุม่ตวัอย่าง  มีอายรุะหว่าง  30 – 60  ปี  
จํานวนมากท่ีสดุมีอายรุะหว่าง  51 – 60  ปี  ร้อยละ  
63.1  อายเุฉล่ียเท่ากบั  52.23 ± 5.50  ปี  จบการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี   ร้อยละ  76.9  ส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ    
และหวัหน้าพยาบาล  ร้อยละ  53.6  และร้อยละ  
46.4  ตามลําดบั  ดํารงตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มภารกิจ
หัวหน้าพยาบาล  ประสบการณ์การทํางานด้านการ
พยาบาล  อยู่ระหว่างปี  1 – 40  ปี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
27.8 ± 40  ปี  กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหนึ่งมี
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจบุนัมากว่า  5  
ปีขึน้ไป  ร้อยละ  53.1  และไม่เคยผ่านการอบรมเพ่ือ
เตรียมเข้าสูตํ่าแหน่ง  ร้อยละ  57.7 
 1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ผลการวิจยั
พบว่า  พยาบาลกลุ่มท่ีศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

โดยรวมอยู่ในระดบัสงู  ( ± 2 = 4.30 ± .37)  เม่ือ
จําแนกรายด้าน  พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง  (อยู่
ระหวา่ง  4.15 - 4.47)  ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ  ( ± 2 = 4.47 ± .45)  ระดบัสงู  ด้านการ

รู้จกัวางแผนเป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสดุ  ( ± 2 = 
4.15 ± .44)  (ตารางท่ี  1) 

 
ตารางที่  1 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของพยาบาลกลุ่มภารกิจ 

หวัหน้าพยาบาล  จําแนกเป็นรายด้านและโดยรวม  (N = 130)  
 
อันดับที่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ Mean SD ระดับ 

1 ด้านความกระตือรือร้น 4.28 .47 สงู 
2 ด้านความรับผิดชอบ 4.47 .45 สงูมาก 
3 ด้านความทะเยอทะยาน 4.27 .43 สงู 
4 ด้านความกล้าเส่ียง 4.34 .41 สงู 
5 ด้านการรู้จกัวางแผน 4.15 .44 สงู 
 รวม 4.30 .37 สูง 
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 2. สมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาล
กลุ่มภารกจิหัวหน้าพยาบาล  
 ผลการวิ จัย    พบว่ า   สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาลท่ี

ศกึษา  โดยรวมอยู่ในระดบัสงู  ( ± 2 = 4.07 ± .48)  
เม่ือวิเคราะห์แยกรายหมวด  พบว่าสมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหมวดท่ีมีค่าเฉล่ีย สงูสดุ  

( ±   = 4.29 ± .44)  รองลงมา  คือ  หมวดสมรรถนะ

ประจํากลุ่มงานหวัหน้าพยาบาล  ( ± 2 = 3.92 ± 
.62)  และเม่ือแยกรายด้าน  พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสดุ
ในระดบัมาก  ได้แก่  ด้านคณุธรรมและจริยธรรม  โดยมี

ค่าเฉล่ียสงูสดุ  ( ± 2 = 4.59 ± .48)  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ําสุด   ได้แก่   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และความ 
สามารถด้านสารสนเทศ  (ตารางท่ี  2) 

2

 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะของพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล

ศนูย์บริการสาธารณสขุ  สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร  (N=130) 
 

  สมรรถนะ ระดับ 
สมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร I.  4.29 .44 ระดับ 4 (เก่ง) 

1.  คณุธรรมและจริยธรรม 4.59 .48 ระดบั 5  (เช่ียวชาญ) 
2.  การบริการท่ีดี 4.33 .52 ระดบั 4 (เก่ง) 

การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 3.  4.03 .53 ระดบั 4 (เก่ง) 
4.  การทํางานเป็นทีม 4.47 .56 ระดบั 4 (เก่ง) 
5.  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4.03 .53 ระดบั 4 (เก่ง) 
II.  สมรรถนะร่วมประจาํวชิาชีพพยาบาล 3.86 .59 ระดับ 4 (เก่ง) 
6.  ความรู้ทางการพยาบาลและการพยาบาลสาธารณสขุ 4.22 .56 ระดบั 4 (เก่ง) 
7.  ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพพยาบาล 4.09 .63 ระดบั 4 (เก่ง) 
8.  ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และความสามารถด้านสารสนเทศ 3.27 1.22 ระดบั 4 (เก่ง) 

สมรรถนะประจาํกลุ่มงานหัวหน้าพยาบาล III.  3.92 .62 ระดับ 4 (เก่ง) 
9.  สมรรถนะความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล 3.73 .82 ระดบั 4 (เก่ง) 
10. ความสามารถในการบริหารจดัการนโยบายและแผน 4.09 .62 ระดบั 4 (เก่ง) 
11. ทกัษะการให้คําปรึกษา 3.92 .71 ระดบั 4 (เก่ง) 

รวม  3  กลุ่มสมรรถนะ 4.07 .48 ระดับ 4 (เก่ง) 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มภารกิจหัวหน้า
พยาบาล 
 ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล  
ได้แก่  อาย ุ และระดบัการศึกษา  มีความสมัพนัธ์กบั
สมรรถนะร่วมประจําวิชาชีพพยาบาลในระดบัต่ํา แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร  และสมรรถนะประจํากลุ่มงาน
หัวหน้าพยาบาล  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน  ได้แก่  

ตําแหน่ง  ประสบการณ์การปฏิบติังานและการอบรม
เ พ่ือเตรียมเ ข้าสู่ ตําแหน่งไม่ มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มภารกิจ
หัวหน้าพยาบาล ขณะท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความ 
สมัพนัธ์กบัสมรรถนะการปฏิบติังานของพยาบาลกลุ่ม
ภารกิจหัวหน้าพยาบาลทัง้ในระดับหมวดย่อยและ
โดยรวม  โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง    
(r =  .447 - .669)  (ตารางท่ี  3) 

 
ตารางที่  3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและสมรรถนะการปฏิบติังานของพยาบาล

กลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  (N=130) 
 

สมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก
ข้าราชการ
กทม. 

สมรรถนะตนเองของ  ตัวแปร สมรรถนะร่วม 
พยาบาลประจาํกลุ่ม 

ประจาํวิชาชีพ 
ภารกจิหวัหน้าพยาบาล 

รวม 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาย ุ .017 -224* .093 -.036 
ประสบการณ์การทํางานพยาบาล -.081 -.110 .091 -.039 
ประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งปัจจบุนั .104 -.024 .108 .074 
ระดบัตําแหน่ง -129 -.021 -.136 -.110 
การศกึษา .086 .230** .116 .156 
การอบรมเพ่ือเตรียมเข้าสูตํ่าแหน่ง   .086 .030 .127 .092 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ .569** .447** .468** .559*** 
ด้านความกระตือรือร้น .429** .332** .323** .409*** 
ด้านความรับผิดชอบ .471** .360** .370** .453*** 
ด้านความทะเยอทะยาน .495** .384** .399** .482*** 
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ตารางที่  3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและสมรรถนะการปฏิบติังานของพยาบาล
กลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล  (N=130)  (ตอ่) 

 
สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก
ข้าราชการ
กทม. 

สมรรถนะร่วม สมรรถนะตนเองของ  ตัวแปร 
ประจาํวิชาชีพ พยาบาลประจาํกลุ่ม 

ภารกจิหวัหน้าพยาบาล 
รวม 

ด้านความกล้าเส่ียง .472** .395** .359** .462*** 
ด้านการรู้จกัวางแผน .535** .421** .524** .559*** 
 * p < .05 ,  **p<.01,  ***<.001 
 

อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาครัง้นี  ้  พบว่าสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มภารกิจหัวหน้าพยาบาล  
ศนูย์บริการสาธารณสขุ สํานกัอนามยั  ซึ่งได้จากการ
ประเมินตนเองในภาพรวมจะอยู่ในระดับสูงทุกด้าน  
ผลการศกึษานีแ้ตกต่างจากการศกึษาของละมิตร์  ปึก
ขาวและสุลี  ทองวิเชียร7,8  ท่ีพบว่าสมรรถนะของ
ผู้ ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลปทุมธานีทัง้
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สิ่งท่ีน่า
สงัเกตก็คือ หากพิจารณาภาพรวมของสมรรถนะตาม
กลุ่มสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
สมรรถนะร่วมประจําวิชาชีพพยาบาล และสมรถนะ
ประจํากลุ่มงานหัวหน้าพยาบาล จะพบว่าสมรรถนะ
หลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ขณะท่ีสมรรถนะประจําวิชาชีพพยาบาล  มีค่าเฉล่ียต่ํา
กว่าสมรรถนะประจํากลุ่มงานหวัหน้าพยาบาล  ทัง้นี ้
เพราะบทบาทและหน้าท่ีหลักของผู้ ดํารงตําแหน่ง
หวัหน้างานจะมีหน้าท่ีด้านการบริหาร จดัการมากกว่า

การปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัท่ีต้องการทกัษะเฉพาะ
ทางการพยาบาล ตามแนวคิดทางการบริหาร ทําให้
พยาบาลกลุ่มท่ีศึกษาประเมินสมรรถนะตนเองด้านนี ้
ต่ํากว่าสมรรถนะประจํากลุ่มงานหัวหน้าพยาบาล 
นอกจาก นัน้ยังมีผลสืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบ
ราชการท่ีทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับวิธีการทํางาน 
การประเมินงาน รวมทัง้การพัฒนาระบบราชการทัง้
ระบบ ทําให้เกิดแรงขบัเคล่ือนให้ข้าราชการต้องพฒันา
ตนเองเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีตามเกณฑ์ของสํานักงาน
พัฒนาระบบราชการ1 3   ดังนัน้สมรรถนะหลักของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเกือบ
ทกุด้าน  โดยเฉพาะในด้านคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีถกูปลกูฝังในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล   ดงัท่ี
สภาการพยาบาลได้ประกาศเป็นสมรรถนะของ
พยาบาลในระดบัปริญญาตรี  ข้อแรก14  จงึเป็นเหตผุล
สําคัญท่ีทําให้พยาบาลประเมินตนเองในหมวดนีสู้ง
มากทกุรายการ 
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 อย่างไรก็ตามสมรรถนะด้านท่ีพยาบาล
ประเมินตนเองในระดับท่ี 3 (มีประสบการณ์) ได้แก่
ด้าน  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และความสามารถ
ด้านสารสนเทศ   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยาบาลกลุ่ม
ภารกิจหัวหน้าพยาบาลบางท่านยังรู้สึกว่าตนเองมี
สมรรถนะในด้านนีเ้พียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 10 
และร้อยละ 13 ท่ีประเมินตนเองในระดบั 1 (เบือ้งต้น) 
และระดับ  2 (เคยอบรม)  อย่างไรก็ตามยังมีผู้ ท่ี
ประเมินตนเองในระดับท่ี  4  ( เ ก่ง )  และระดับ  5 
( เ ช่ียวชาญ )  ประมาณร้อยละ  23.1  และ  21.5  
ตามลําดับ  ซึ่งนับว่าเป็นระดับท่ีน่าพอใจ ดังนัน้การ
พัฒนาสมรรถนะในพยาบาลกลุ่มนีจ้ึงเป็นประเด็น       
ท่ี ต้องพิจารณาถึงสมรรถนะพืน้ฐานของแต่ละคน
ประกอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุสําหรับบคุลากรและ
หน่วยงานตอ่ไป 
 ในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบว่าพยาบาล
กลุ่มท่ีศึกษาประเมินแรงจูงใจของตนเองในระดับสูง 
ทุกด้าน  นับว่าเป็นสิ่งท่ีดี  ทัง้นีต้ามแนวคิดของแมค
คลีแลนด์10  ท่ีศึกษาพบว่า  บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสูงจะเป็นบุคคลท่ีต้องการความสําเร็จสูง  มี
ลักษณะชอบการแข่งขัน  ชอบงานท่ีท้าทาย  และ
ต้องการได้รับข้อมลูป้อนกลบัเพ่ือประเมินผลงานของ
ตนเอง   มีความชํานาญในการวางแผน   มีความ
รับผิดชอบสูง  และกล้าท่ีจะเผชิญกับความล้มเหลว  
ความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี   โดยแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเย่ียมหรือ
พยายามทําให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ความพยายามท่ีจะ
เอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ  ความรู้สึกสบายใจเม่ือประสบ

ความสําเร็จ  และมีความกังวลใจเม่ือไม่ประสบ
ความสําเร็จหรือล้มเหลว  ข้อค้นพบนีน้่าจะมีประโยชน์
สําหรับการบริหารงานบุคคลของสํานักอนามัย  
กรุงเทพมหานครตอ่ไป 
 นอกจากนีข้้อค้นพบในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานทัง้ 3 หมวดย่อย นับเป็นจุดท่ีน่าสนใจ
เช่นเดียวกนั ทัง้นีเ้ป็นสิ่งยืนยนัว่า ถ้าบคุคลมีแรงจงูใจ
สงูก็มีแนวโน้มท่ีจะมีสมรรถนะในการปฏิบติัท่ีสงูตาม
ไปด้วย ซึ่งเป็นข้อค้นพบท่ีสนับสนุนแนวคิดของแมค
คลีแลนด์ดังกล่าวแล้วด้วยเช่นกัน  ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกบั ผลการวิจยัของละมิตร์ ปึกขาว  และ สลีุ 
ทองวิเชียร7  และผลการวิจยัของณัฐพร  ยศนิรันดร์กลุ8  
แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของรัชนี บุญกล่ํา15    ท่ี
พบว่า แรงจงูใจของพยาบาลวิชาชีพไม่มีความ สมัพนัธ์
บทบาทด้านการสอนของพยาบาล ในจงัหวดัปทมุธานี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือนํา
ผลการวิจยัไปใช้ ดงันี ้
 1. ด้านการบริหาร  ผู้บริหารระดบัสงูควร
พิจารณาในด้านการสร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลกลุ่มภารกิจหวัหน้าพยาบาล
ให้อยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พราะเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีมีความสมัพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลกลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาล 
 2. การดําเนินการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ทกัษะคอมพิวเตอร์ของพยาบาลกลุ่มภารกิจหัวหน้า
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พยาบาลควรวางแผนพฒันาตามระดบัความสามารถ
พืน้ฐานของแต่ละบุคคลทัง้ นี เ้พราะแต่ละคนมี
สมรรถนะเบือ้งต้นแตกต่างกนัค่อนข้างสงู บางท่านยงั
อยู่ในระดบั 1 และระดบั 2 ซึ่งอาจจําเป็นต้องพฒันา
อย่างรีบด่วน ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีสมรรถนะในระดบัสงู
อาจนํามาใช้ประโยชน์ในการเป็นพี่เลีย้งสําหรับกลุ่ม
ที่ยงัต้องการพฒันา ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ตอ่หน่วยงาน 

 3. ด้านการวิจัย   เน่ืองจากผลการวิจัยนี ้
พยาบาลกลุม่ภารกิจหวัหน้าพยาบาลสว่นใหญ่ประเมิน
สมรรถนะการปฏิบติังานของตนเองในระดบั 4 และ 5 
และการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  การศึกษาวิจยั
ต่อไปควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืน อาทิผลการปฏิบัติ
ของหน่วยงาน หรือผลิตร่วมด้วย รวมทัง้ควรใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ี
ชดัเจนมากขึน้ 

 

เอกสารอ้างองิ 
 
1. รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540. 
2. มติกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ครัง้ท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม  2552  ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองท่ี  3 
3. กองการพยาบาลสาธารณสขุ สํานกัอนามยั กรุงเทพมหานคร.  สมรรถนะพยาบาลประจํากลุ่มภารกิจหวัหน้า

พยาบาล  พยาบาลห้องปฏิบติัการพยาบาล  นกัวิชาการ สํานกัอนามยั กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร:  
กองการพยาบาลสาธารณสขุ  สํานกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร, 2552. 

4. Benner P.  From novice to expert. Excellence and power in clinical nursing  Practice. Menlo  Park, 
CA: Addison Wesley, pp. 13-34. http://www.sonoma.edu/users/n/nolan/n312/benner.htm, 1984. 

5. มณฑรัตน์ อโณวรรณพนัธ์ ประนอม โอทกานนท์ และ จรรจา สตัยากร.  สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนเขตภาคเหนือตอนส่างตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและ
หวัหน้างานห้องคลอด. วารสารพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 20 (1) : 150-164, 2551. 

6. เพ็ญผกา พุ่มพวง และ ยพุิน องัสโุรจน์.  สมรรถนะเชิงวิชาชีพ วฒันธรรมองค์การ ลกัษณะสร้างสรรค์คณุภาพ
ชีวิตการทํางาน กบัความยดึมัน่ผกูพนัในองค์การของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศนูย์.  วารสารพยาบาล, 
56 (3-4) : 1-12, 2550. 

7. ละมิตร์ ปึกขาว และ สุลี ทองวิเชียร.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการรับรู้
บทบาทการนิเทศการพยาบาลกบัสมรรถนะของ ผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลปทมุธานี. วิทยานิพนธ์
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 
2552. 



วารสารกองการพยาบาล 

8. ณัฐพร  ยศนิรันดร์กุล.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ บรรยากาศองค์การกับสมรรถนะ
ทางการบริหารของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก.  การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจยั EAU ครัง้ท่ี 2  วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชมุสทุธามงคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 
พรรษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 2553. 

9. Huber DL.  Leadership and nursing care management.  3rd Edition. Philadelphia :  Saunders  
Elsevier, 2006. 

10. McClelland, D., C. (1961). The Achievement Society. New York: The Free Press. 
พชัมน  อ้นโต.  ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในงานระดบัการสร้าง         นวตกรรม
ในองค์กร กับการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต,จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 

11. 

เกษินี  เอกสาตรา.  ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การรับรู้การพฒันาบุคลากร กบัสมรรถนะของ
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงักัด กระทรวงกลาโหม.ปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บณัฑิต (สาขาการบริหารการพยาบาล),  มหาวิทยาลยับรูพา, 2551 

12. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (มปด.).  นวัตกรรมการบริหาร : การเปล่ียนแปลง      
วัฒนธรรมในระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ .สืบค้นวันท่ี 8  เมษายน 2553  จาก  

13. 

http://www.gspa.ru.ac.th/downloads/doc/d024.doc 
14. สภาการพยาบาล.  สมรรถนพยาบาลวิชาชีพทั่วไปท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2552.Retrieved  April 9,2009,from  http://www.tnc.or.th/file_attach/09Apr200926-AttachFile 
1239245186.pdf, 2552. 

15. รัชนี  บุญกล่ํา.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะการสอนของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัด
ปทมุธานี.  การประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั EAU ครัง้ท่ี 2  วนัท่ี 13 พฤษภาคม  2553  ณ  ห้องประชมุ
สทุธามงคล อาคารเฉลมิพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 2553. 

 
 

26  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 2    พฤษภาคม - สิงหาคม  2553 

http://www.gspa.ru.ac.th/downloads/doc/d024.doc
http://www.tnc.or.th/file_attach/09Apr200926-AttachFile


วารสารกองการพยาบาล 

สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจาํการ  โรงพยาบาลนครพงิค์ 
 
ภัคพร  กอบพึ่งตน   *    พย.ม.  (บริหารการพยาบาล) 
ชนกพร  อุตตะมะ    **  พย.ม.  (บริหารการพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัแบบพรรณาเชิงเปรียบเทียบ  (comparative  descriptive  study)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศึกษาสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการ  และเปรียบเทียบ
สมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลนครพิงค์   
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ตรวจการพยาบาล จํานวน  41  คน  พยาบาลประจําการ  173  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสอบถามสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการท่ีผู้ วิจัยปรับปรุงมาจาก พรกุล  สุขสด  ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคล  และแบบสอบถามสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเอง
และพยาบาลประจําการ   ซึง่ได้นําไปหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในพยาบาลตรวจการและพยาบาลประจําการท่ีโรงพยาบาล
ลําปางได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ  .98  และ  .97  ตามลําดบั  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติแจกแจงความถ่ี  
ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมติฐานด้วยสถิติทดสอบ independent  t- test 
 ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองมีคะแนนเฉล่ียใน

ระดบัสงู ( x = 3.57, SD = .43) และสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ

อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.14, SD = .61) เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   (p <.05) 
 ผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถนําไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตอ่ไป 

 
คาํสาํคัญ  :  สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ    ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ   

 
*  หวัหน้ากลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
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บทนํา 
 ปัจจุบันการให้บริการสุขภาพมีความเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รวมทัง้การเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาลตลอดจน
นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ประกอบกับมีการ
แข่งขันทางด้านบริการสุขภาพอย่างสูง  จึงทําให้
พยาบาลต้องทําการปรับปรุงทัง้ทางด้านวิ ธีการ
ปฏิบัติงานและวิ ธีการบริหารจัดการเ พ่ือให้เ กิด
คุณภาพทางการพยาบาลอย่างสูงสุด  การบริหาร
จดัการทางการพยาบาลเป็นกระบวนการท่ีสําคญัต่อ
การปฏิบัติงานของผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
ทกุคน1  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารทางการพยาบาล
ท่ีจะต้องทําหน้าท่ีผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการ 
 ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการเป็น
ผู้ บริหารระดับต้นท่ีได้รับการแต่งตัง้มอบหมายการ
ปฏิบัติงานจากหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนหวัหน้าพยาบาลนอกเวลาราชการ2,3  ผู้ตรวจการ
นอกเวลาราชการจึง ต้องเข้าใจงานของหัวหน้า
พยาบาลทัง้หมด ใช้การตัดสินใจในการพิจารณา
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ด้วยตนเองท่ีเกิดขึน้นอกเวลาราชการ
รวมทัง้ ต้องเข้าใจการบริหารจัดการเป็นอย่างดี      
พวงรัตน์ บญุญานรัุกษ์   ดิคเคลแมน  แบรดเวล  และ
ยอร์จ4,5,6  ได้กล่าวถึงผู้ตรวจการว่า จะต้องมีการ
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ  มีการพัฒนาทักษะ  
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถท่ีจะเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ สามารถประสานงานและทํางานกับผู้ อ่ืนได้  

นอกจากนีผู้้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการต้อง
ทําหน้าท่ีให้ความรู้ ชีแ้นะให้ผู้ปฏิบติังานมีความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังานและเกิดการเรียนรู้ทําให้งานมี
ประสิทธิภาพทําให้เกิดความพึงพอใจ7  จะเห็นได้ว่า
ผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  เป็นผู้ ท่ี มี
ความสําคญัย่ิงตอ่องค์กรพยาบาลและโรงพยาบาล 
 ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ อาวุโสและมีประสบการณ์สูง แต่ไม่มี
หลกัฐานยืนยนัว่าเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน การนิเทศงานทําให้พบปัญหาในขณะ
ปฏิบติังาน คือขาดการยอมรับจากผู้ปฏิบติังาน ทําให้
ผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการขาดขวัญ     
และกําลังใจ8  เช่นเดียวกับการศึกษาของจันทิรา       
วิชิราภากร9  พบว่า  สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ผู้ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการ ไม่สามารถปฏิบติังานนอก
เวลาราชการได้อย่างมีประสิทธิผลได้แก่การไม่ได้
กําหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจนของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการ  และการไม่มีคู่มือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทําให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ     
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของ
ผู้ ป ฏิบัติ งาน   และจากการสัมภาษณ์พยาบาล
ประจําการของโรงพยาบาลนครพิงค์ถึงการปฏิบติังาน
ของผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  พบว่า
พยาบาลระดับประจําการคาดหวังว่าผู้ ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการ  มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะทัง้ทางด้านการบริหารจัดการ  และการแก้ไข
ปัญหาของผู้ ป่วยและญาติได้  แสดงว่าพยาบาล 
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ระดับประจําการมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของ
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการไว้ค่อนข้างสูง 
สมรรถนะคือความสามารถของบุคคลในการท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับมอบหมาย มีความรู้ ทกัษะ 
พฤติกรรม  และลกัษณะพิเศษส่วนบคุคลท่ีจําเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ี10  และเป็นเคร่ืองสะท้อนถึงคุณค่า
การปฏิบติังานของพยาบาลทําให้เกิดการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยัเป็นท่ียอมรับ และเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ี
แสดงถงึความเป็นวิชาชีพ11  โรงพยาบาลนครพิงค์เป็น
โรงพยาบาลระดบัตติยภมิูของกระทรวงสาธารณสขุ มี
จํานวนเตียงทัง้สิน้  687  เตียง  มีการบริหารจัดการ
นอกเวลาราชการในโรงพยาบาล  โดยมีผู้ ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการเป็นผู้ ดูแลแทนหัวหน้า
พยาบาล ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันวันละ  1  คน      
โดยผู้ ตรวจการพยาบาลเหล่านีไ้ด้คัดเลือกมาจาก
พยาบาลอาวโุส  และหวัหน้าหอผู้ ป่วย  ฝึกทดลองงาน
ก่อนปฏิบัติหน้าท่ีผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการ  โดยมีการปฐมนิเทศ  และมีพยาบาลพ่ีเลีย้ง
ฝึกเป็นเวลา  3  เดือน  จึงมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ผู้ตรวจการดงักลา่ว แตท่างกลุม่การพยาบาลยงัไม่เคย
ทําการประเมินถึงสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเลย  ผู้ วิจัยในฐานะ
เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของกลุ่มการพยาบาล  จึงสนใจท่ี
จะทําวิจัยถึงสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอก
เวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล
ประจําการ โดยได้ศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลรัฐ ของพรกุล  สุขสด12   ซึ่งประกอบ      

ไปด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้านคือ  1)  ด้านบริหาร
จัดการ   2)  ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการส่ือสาร        
3)   ด้านการนิเทศ  4)  ด้านการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ   5)  ด้านความเป็นนักวิชาการเชิงคลินิก  
และ  6)  ด้านการควบคมุรักษาคณุภาพและจริยธรรม
ซึง่สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการโรงพยาบาลนครพิงค์  โดยต้องการ
ทราบถึงสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการโรงพยาบาลนครพิงค์ตามการรับรู้ของตนเอง
และพยาบาลประจําการว่าเป็นอย่างไร  จะได้นําเอา
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศกึษาสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาล
ประจําการกลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
นครพิงค์ 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการตามการรับ รู้ของตนเอง   และพยาบาล
ประจําการ  มีสมรรถนะโดยรวมและรายด้านไม่
แตกตา่งกนั 
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กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 การวิ จัยค รั ง้ นี เ้ ป็นการศึกษา เ ก่ียวกับ
สมรรถนะของผู้ ตรวจการนอกเวลาราชการซึ่ ง
ประกอบด้วยสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมด้วยกันเป็น      
6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านบริหารจดัการ  2)  ด้านมนษุยสมัพนัธ์  
และการส่ือสาร  3)  ด้านการนิเทศ  4)  ด้านการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ   5)  ด้านความเป็น
นกัวิชาการเชิงคลินิก  และ  6)  ด้านการควบคมุรักษา
คณุภาพและจริยธรรม 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบพรรณนาเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative descriptive study) 
ประชากรเ ป็นพยาบาลวิชา ชีพ ท่ีปฏิบั ติงานใน
โรงพยาบาลนครพิงค์ตัง้แต่  1  ปีขึน้ไป  ผู้ วิจัยเลือก
กลุม่ตวัอย่างโดยคํานวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้
สูตรของทาโร่  ยามาเน่  ท่ีระดับความเช่ือมั่น  95%  
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  214  คน  เป็นผู้ ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการจํานวน  41  คน  พยาบาล
ประจําการ  173  คน  หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาลประจําการของแต่ละหน่วยงานตามสดัส่วน
ประชากร  และทําการสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลาก
แบบไม่แทนท่ีให้ไ ด้กลุ่มตัวอย่างตามท่ี คํานวณ  
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย เ ป็ น แบบสอบถาม
ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่ว ไป   และ
แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้ ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการท่ีผู้ วิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ ปฏิบัติ

ห น้ า ท่ีผู้ ต ร วจการพยาบาลนอก เวลาราชการ
โรงพยาบาลรัฐของพรกุล  สุขสด12  ทดสอบความ
เช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบาค
ของผู้ตรวจการพยาบาลและของพยาบาลประจําการ
ได้เทา่กบั .98  และ .97 ตามลําดบั 
 ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยแจ้ง
การพิทักษ์สิทธิให้กลุ่มตัวอย่างทราบ  ข้อมูลท่ีได้
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี   
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมติฐานด้วยสถิติทดสอบ  independent  t- test 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  
กลุ่มผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ เป็นเพศ
หญิงทัง้หมด  ส่วนใหญ่มีอายุ  41 – 50  ปี  ร้อยละ
92.7  อายุเฉล่ีย  45.04  ปี  สถานภาพคู่  ร้อยละ  
65.9  ระยะเวลาการทํางานมากกว่า  20  ปี  ร้อยละ
46.3  เฉล่ียทํางานมา  18.53  ปี  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ในหน้าท่ีผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในช่วง  
1 – 5  ปี  ร้อยละ  70.7  เฉล่ีย  5.24 ปี  วฒุิการศกึษา
ระดับปริญญาตรี   ร้อยละ   75.6  ส่วนพยาบาล
ประจําการเพศหญิงร้อยละ  96.5  ส่วนใหญ่มีอาย ุ 
31 – 40  ปี  ร้อยละ  49.1  อายุเฉล่ีย  34.39  ปี 
สถานภาพโสด  ร้อยละ  48.6  ระยะเวลาการทํางาน
ช่วง  6- 10  ปี  ร้อยละ  30.6  เฉล่ีย  11.49  ปี  วุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  93.1 
 2. คะแนนสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมอยู่
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x xในระดบัสงู  (  = 3.57,  SD = .43)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสมรรถนะ 
อยู่ในระดับสูง   คือ   ด้านมนุษยสัมพันธ์และการ

ส่ือสาร  ( x  = 3.88,  SD = .44)  ด้านการแก้ปัญหา 

และการตดัสินใจ  ( x  = 3.80,  SD = .49)  ด้านการ

ควบคมุรักษาคณุภาพและจริยธรรม  ( x  = 3.58,  SD 
= .59)  และด้านท่ีอยู่ในระดบัปานกลางคือด้าน

บริหารจดัการ  ( x  = 3.22,  SD = .61)  ด้านการ

นิเทศ  ( x  = 3.25,  SD = .57)  และด้านความเป็น

นกัวิชาการเชิงคลินิก ( x  = 3.49,  SD = .53) ดงัแสดง
ในตารางท่ี  1 
 3. คะแนนสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x  = 3.14,  SD = 
.61)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนสมรรถนะอยู่ในระดบัปานกลาง   ทกุด้าน  คือ  

ด้านมนษุยสมัพนัธ์และการส่ือสาร  (  = 3.23,  SD 

= .68)  ด้านการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  ( x  = 
3.24,  SD = .66)  ด้านการควบคมุรักษาคณุภาพและ

จริยธรรม  ( x  = 3.20,  SD = .66)  ด้านบริหาร

จดัการ  ( x x = 2.96,  SD = .75 )  ด้านการนิเทศ  (  
= 3.04,  SD = .69)  และด้านความเป็นนกัวิชาการ

เชิงคลนิิก  ( x  = 3.12,  SD = .70)  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี  2 
 4. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะ
ของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้
ของตนเองและพยาบาลประจําการ  พบว่ามีความ
แตกต่างกันโดยสมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองสูงกว่า    
การรับรู้ของพยาบาลประจําการทัง้โดยรวมและ     
รายด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (P<.05)  ดงัแสดง
ในตารางท่ี  3 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการ

รับรู้ของตนเอง 
 

ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  (N=41) สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล 
นอกเวลาราชการ x  SD ระดับการรับรู้ 

รายด้าน    
1. ด้านบริหารจดัการ 3.22 .61 ปานกลาง 
2. ด้านมนษุยสมัพนัธ์และการส่ือสาร 3.88 .44 สงู 
3. ด้านการนิเทศ 3.25 .57 ปานกลาง 
4. ด้านการแก้ปัญหาแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 3.80 .49 สงู 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการ
รับรู้ของตนเอง  (ตอ่) 

 
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  (N=41) สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล 

นอกเวลาราชการ x  SD ระดับการรับรู้ 
รายด้าน    
5. ด้านการเป็นนกัวิชาการเชิงคลนิิก 3.49 .53 ปานกลาง 
6. ด้านการควบคมุรักษาคณุภาพและจริยธรรม 3.58 .59 สงู 

ภาพรวม 3.57 .43 สูง 
 * P <.05 
 
ตารางที่  2 คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการ

รับรู้ของพยาบาลประจําการ 
 

ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ  (N=41) สมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาล 
นอกเวลาราชการ x  SD ระดับการรับรู้ 

รายด้าน    
1. ด้านบริหารจดัการ 2.96 .75 ปานกลาง 
2. ด้านมนษุยสมัพนัธ์และการส่ือสาร 3.23 .68 ปานกลาง 
3. ด้านการนิเทศ 3.04 .69 ปานกลาง 
4. ด้านการแก้ปัญหาแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 3.24 .66 ปานกลาง 
5. ด้านการเป็นนกัวิชาการเชิงคลนิิก 3.12 .70 ปานกลาง 
6. ด้านการควบคมุรักษาคณุภาพและจริยธรรม 3.20 .66 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.14 .61 ปานกลาง 
 * P <.05 
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ตารางที่  3 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการ 

 
ผู้ตรวจการพยาบาล 

พยาบาลประจาํการ 
สมรรถนะของผู้ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการ 

นอกเวลาราชการ 
(N = 173) 

(N = 41) 

x  SD x  SD 

t p-value 

รายด้าน       
1. ด้านบริหารจดัการ 3.22 .61 2.96 .75 -2.358 .021* 
2. ด้านมนุษยสมัพนัธ์และการ

ส่ือสาร 
3.88 .44 3.23 .68 -7.428 .000* 

3. ด้านการนิเทศ 3.25 .57 3.04 .69 -2.021 .047* 
4. ด้านการแก้ปัญหาแก้ปัญหา

และการตดัสนิใจ 
3.80 .49 3.24 .66 -6.099 .000* 

5. ด้านการเป็นนักวิชาการเชิง
คลนิิก 

3.49 .53 3.12 .70 -3.708 .000* 

6. ด้านการควบคมุรักษาคณุภาพ
และจริยธรรม 

3.58 .59 3.20 .66 -3.622 .001* 

ภาพรวม 3.57 .43 3.14 .61 -5.223 .000* 
 * P <.05 
 

การอภปิรายผล 
 คะแนนสมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับสูง แสดงว่าผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการได้มีการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  
ทักษะเจตคติของตนเองในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ บริหาร  อาจ

เน่ืองมาจากผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการอยู่
ในวยัผู้ใหญ่ระดบัวฒุิภาวะเจริญตามวยั เคยได้รับการ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนรับหน้าท่ีพยาบาลตรวจ
การ   และส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าหอผู้ ป่วยหรือ
พยาบาลอาวโุสซึง่ผ่านการเรียนรู้ด้านการบริหาร และ
มีประสบการณ์ในการทํางานบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรคต่างๆมาบ้างแล้วจึงรับรู้บทบาทหน้าท่ีของ
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ตนเองได้ในระดับสูง   เ ม่ือมีการรับ รู้ ท่ี ดี ทําให้ มี
สมรรถนะเป็นไปตามการรับรู้ของตนเอง  จึงทําให้การ
ปฏิบติัตามสมรรถนะเป็นไปในทางบวกซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของเดคเคอร์13  กล่าวว่าการรับรู้คือการ
นําเอาลกัษณะต่างๆของสิ่งเร้าและสิ่งท่ีอยู่ภายในตวั
ของบคุคลคือความรู้ การเรียนรู้ ประสบการณ์ในอดีต
ของบุคคลมารวมกันเป็นการรับรู้ของบุคคลและ
นําไปสู่การปฏิบติั  เม่ือพิจารณารายด้านท่ีมีการรับรู้
ในระดับสูงคือด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร  
เน่ืองจากผู้ ตรวจการพยาบาลเป็นผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต ่     
41  ปีขึน้ไป  และมีการทํางานมากกว่า  20  ปี  ซึ่ง
จะต้องผ่านการประสานงานทัง้ภายนอกและภายใน
ตลอดจนถึงทีมสุขภาพอ่ืน ๆ มาแล้ว  และทราบถึง
หลกัการบริหารท่ีดีต้องมีมนษุยสมัพนัธ์  โดยผู้บริหาร
ท่ีปรารถนาความสําเร็จต้องมีกลยทุธ์สร้างสมัพนัธภาพ
กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา  โดยแสดงออกจริงใจ  ช่วยเหลือ  
มีความเป็นมิตรงานจงึประสบผลสําเร็จได้14  เพราะผู้บริหาร
ท่ีมีความสามารถด้านการส่ือสารจะช่วยให้เกิดการพฒันา  
มีผลในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของงาน12  
ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจผู้ ตรวจการนอก
เวลามีการรับรู้ในระดบัสงูเน่ืองจากกิจกรรมด้านนีถื้อ
เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของผู้ ตรวจการพยาบาล
จะต้องบริหารจดัการเพราะผู้ รับการนิเทศต้องการการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตลอดเวลา  ผู้ ตรวจการ
พยาบาลจะต้องเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และพยายามใช้กระบวนการขัน้ตอนโดยเป็นแนว
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้มาในข้อปฏิบัตินัน้ ๆ อย่าง
เหมาะสม    ซึง่ผู้ปฏิบติัการพยาบาลท่ีอยู่เวรนอกเวลา

ราชการยังมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาน้อย
จําต้องปรึกษาผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลา  และใน
ด้านการควบคุม รักษาคุณภาพและจ ริยธรรม
ผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการมีการรับรู้ใน
ระดับสูง  เน่ืองจากปัจจุบันกระแสของการพัฒนา
คณุภาพและการรับรองคณุภาพของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
เพิ่มสงูขึน้ผู้ตรวจการพยาบาลจําเป็นต้องมุ่งเน้นการ
บริการท่ีมีคุณภาพ  บริหารความเส่ียงตลอดเวลา 
ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจะต้องถูก
ค้นพบโดยเร็ว  ซึง่เป็นบทบาทของผู้ตรวจการพยาบาล
ท่ีจะต้องควบคุม15  จึงรับรู้สมรรถนะด้านนีไ้ด้ใน
ระดบัสงู 
 คะแนนสมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาราชการตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทัง้นีเ้น่ืองจากพยาบาล
ประจําการมีอายรุะหว่าง  30 -40  ปี  มีประสบการณ์
ในการทํางานน้อยกว่าผู้ตรวจการพยาบาลระยะเวลา
ในการทํางานช่วง  6- 10  ปี  ไม่เคยรับการอบรมใน
เร่ืองการบริหารจัดการ หรือเป็นผู้ตรวจการพยาบาล
มาก่อน  จํานวนหอผู้ ป่วยหรือหน่วยงานต่าง ๆ มี
จํานวนมากทําให้ผู้ ตรวจการพยาบาลไปเย่ียมตรวจ 
ไม่ทัว่ถึงทําให้พยาบาลประจําการมองเห็นสมรรถนะ
ต่าง ๆ ท่ีผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลาปฏิบัติน้อย  
บางสมรรถนะพยาบาลประจําการไม่สามารถรับรู้การ
ปฏิบติัตามสมรรถนะนัน้ ๆ ของผู้ตรวจการพยาบาลได้ 
จึงรับรู้ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายด้าน
ตัง้แต่ด้านด้านมนุษยสัมพันธ์และการส่ือสาร  ส่วน
ใหญ่ผู้ตรวจการพยาบาลจะมีการส่ือสารกบัพยาบาล3
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ประจําการน้อย  เน่ืองจากต้องรีบนิเทศให้ครบทุกหอ
ผู้ ป่วยจึงไม่มีเวลาท่ีจะส่ือสารกนัในเชิงลกึ  ยกเว้นเม่ือ
มีเหตุการณ์ท่ีสําคัญท่ีจะต้องแก้ไขร่วมกันจะทําการ
ซักถามปรึกษาเพ่ือความเข้าใจในการปรับปรุงงาน
เท่านัน้  ทําให้การรับรู้ด้านนีอ้ยู่ในระดับปานกลาง   
สว่นด้านการแก้ปัญหา  และการตดัสินใจมีการรับรู้ใน
ระดับปานกลาง   เ น่ืองจากพยาบาลประจําการ
คาดหวงัในตวัผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลามากท่ีจะ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ได้ตามต้องการ  แต่ถ้า
ไม่สามารถจดัการแก้ไขปัญหาให้ได้ทัง้หมดก็จะทําให้
การรับรู้ของพยาบาลประจําการลดลงหรือบางคน
ไม่ได้รับการนิเทศด้านนีจ้ึงไม่สามารถรับรู้ได้  ด้าน
ความเป็นนกัวิชาการเชิงคลินิก  ผู้ตรวจการพยาบาล
นอกเวลาจะได้ใช้สมรรถนะด้านนีน้้อยมากเพราะการ
พยาบาลเชิงคลินิกเป็นการพยาบาลเฉพาะทางหรือ
ผู้ตรวจการมีเวลาน้อยจึงนิเทศไม่ทัว่ถึง  จึงมุ่งเน้นไป
ทางด้านการตรวจตราอตัรากําลงั  ไม่มุ่งเน้นการสอน
ทางคลินิก  ซึ่งสมรรถนะด้านนีพ้วงรัตน์  บญุญานรัุกษ์16  
ได้กล่าวว่าระบบบริการพยาบาลเป็นระบบท่ีนําไปสู่
การมีคุณภาพ  มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบการให้เหตุ
และผลอยา่งมีหลกัการทางวิชากร  ให้ความสําคญักบั
การคิดเพิ่มขึน้เทา่กบัเป็นการสร้างพยาบาลให้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างความเป็นผู้ รู้ ไม่เพียงแต่ใช้การสร้าง
ทักษะการทํางานด้วยมือเพียงอย่างเดียว16  เม่ือ
ผู้ตรวจการปฏิบัติตามสมรรถนะด้านนีน้้อยจึงทําให้
การรับรู้ของพยาบาลประจําการอยู่ในระดบัปานกลาง  
และด้านการควบคุมรักษาคุณภาพและจริยธรรม  

พยาบาลประจําการมกัจะคิดว่าผู้ตรวจการพยาบาล
จะจ้องมาคอยจับผิดเม่ือมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานต่าง ๆ มีความรู้สึกไม่พึงพอใจการเย่ียม
ตรวจของผู้ตรวจการพยาบาลจึงรับรู้สมรรถนะด้านนี ้
ในระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาสมรรถนะ
ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 
 2. เป็นข้อมูลในการเพ่ือพิจารณาในการ
สรรหาและคัดเลือกผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการ 
 3. เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการปรับปรุงการ
กําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ ตรวจการพยาบาลนอก
เวลาราชการ 
 4. เป็นข้อมูลเบือ้งต้นให้แก่ผู้ ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการในการพฒันาตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. เปรียบเทียบสมรรถนะของผู้ตรวจการ
พยาบาลนอกเวลาราชการตามความคาดหวังของ
พยาบาลประจําการกบัการปฏิบติัจริง 
 2. ศึกษาปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ เ กิดการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ ตรวจการพยาบาลนอกเวลา
ราชการ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (quasi experimental resesearch) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกตอ่ภาวะซมึเศร้าของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชายในเรือนจําจงัหวดัพิจิตร โดยศกึษาในกลุม่ตวัอย่าง 
15 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบบนัทึกข้อมลูส่วน
บคุคล 2) แบบประเมินภาวะซมึเศร้าของเบ็ค (Beck Depression Inventory IA [BDI-IA] แปลโดย มกุดา ศรียงค์  และหาความ
เช่ือมัน่โดยสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้เท่ากบั .83  และ3) โปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกต่อภาวะซมึเศร้าของ

ผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชายในเรือนจํา ซึง่ผู้ศกึษาดดัแปลงจากโปรแกรมการฝึ�กพดูกบัตวัเองทางบวกของขวญัจิต  มหากิตติคณุ  ท่ีได้
พัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของนีลสนั-โจนส�  ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา  สถิติทดสอบคา่ทีชนิด  2  กลุม่ท่ีสมัพนัธ์กนั 

 ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้ ต้องขงัวัยรุ่นชายในเรือนจําจงัหวัดพิจิตรท่ีเข้าร่วมการทดลอง มีคะแนนภาวะซึมเศร้าหลงั
ได้รับโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกต่อภาวะซมึเศร้า อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 สรุปได้ว่าโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกมีประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะซมึเศร้าของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชายใน
เรือนจําได้ ดงันัน้พยาบาลท่ีปฏิบตัิงานทางการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สามารถเรียนรู้ทกัษะการใช้โปรแกรมนีแ้ละนํา
โปรแกรมนีไ้ปประยกุต์ใช้เพ่ือลดภาวะซมึเศร้าในผู้ ต้องขงัวยัรุ่นได้ 

 
คาํสาํคัญ  :  โปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก ภาวะซมึเศร้า ผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชายในเรือนจํา 
 
*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุม่งานสขุภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
**รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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บทนํา 
 ปัจจุบันอัตราผู้ มีปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกปี  จากการรายงานกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2546-2547 พบว่าผู้ มี
ปัญหาทางสขุภาพจิตมีจํานวนเพิ่มสงูขึน้ จากปี พ.ศ. 
2546  จํานวน  1,371259  ราย  เป็น  2,139366  ราย  
ในปี  พ.ศ. 25471  นอกจากนีอ้งค์การอนามัยโลกได้
ทํานายว่าในปี  ค.ศ.  2020  โรคทางสุขภาพจิตและ    
จิตเวช  จะเป็นปัญหาสําคัญของการสาธารณสุข   
โดยภาวะซึมเศร้าจะเป็นปัญหาท่ีนําความสูญเสีย 
ด้านสุขภาพมาให้เป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจ 
ขาดเลือด2 
 ปั จ จุบันภาวะซึม เ ศ ร้ า เ ป็น ปัญหา ท่ี มี
ความสําคัญอย่างย่ิงในเยาวชน  และกําลังได้รับ  
ความสนใจเพิ่มขึน้3  ภาวะซึมเศร้าท่ีเกิดขึน้ในวัยรุ่น 
ส่งผลกระทบต่อปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
ทําให้วยัรุ่นขาดเรียน ขาดงาน  นอกจากนีย้งัอาจเกิด
ภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย4  จากรายงานการวิจยัการ
สํารวจสขุภาพจิตของวยัรุ่นพบว่า  กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความ
เส่ียงต่อภาวะซึมเศร้า คือ วยัรุ่นท่ีกระทําผิดกฎหมาย 
ซึ่งเป็นผลมาจากการมีวิธีการปรับตัวท่ีผิดปกติหรือ
ขาดประสิทธิภาพ5  จากการสํารวจภาวะสขุภาพจิตใน
เรือนจําบางขวางเม่ือปี พ.ศ. 2545 พบความชุกของโรค
ซมึเศร้าร้อยละ 106  นอกจากนีก้ารศกึษาภาวะซมึเศร้า
ของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้ มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของจันทนา    เทศวัฒนา7  
พบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างมีถึง    
ร้อยละ  82.97 

 การบําบดัทางปัญญา (cognitive therapy) 
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในการลดภาวะซึมเศร้าและลดอตัรา
การกลับเป็นซํา้ของภาวะซึมเศร้า  ซึ่งในการบําบัด
สามารถทําได้ทัง้ในแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การ
บําบัดทางปัญญาเป็นการบําบดัอย่างมีโครงสร้าง มี
เป้าหมายและทิศทางชัดเจน ใช้ระยะเวลาสัน้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือลดภาวะซึมเศร้าโดยการปรับเปล่ียน
วิธีการคิดของผู้ รับการบําบัด ด้วยการปรับเปล่ียน
ความคิดอตัโนมติัในทางลบต่อตนเอง ต่อเหตกุารณ์ท่ี
เผชิญ และต่ออนาคต เม่ือเกิดการปรับเปล่ียนความคิด
อัตโนมัติในทางลบแล้วจะส่งผลให้โครงสร้างทาง
ความคิดเกิดการปรับเปล่ียนตามมา  
 การพดูกบัตวัเอง (self-talk) จดัเป็นรูปแบบ
การ บําบัดทาง ปัญญาวิ ธีหนึ่ ง ท่ี ใ ช้ ในการป รับ
โครงสร้างของความคิด เป็นการปรับแต่งความคิดและ
พฤติกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการส่ือสารภายใน
ตัวเองของบุคคล การพูดกับตัวเองเป็นโปรแกรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประยกุต์เพ่ือใช้เป็นทางเลือกเม่ือ
เกิดการรับรู้ท่ีบิดเบือนหรือเพ่ือปรับระบบความคิด ซึ่ง
ลกัษณะความคิดและการพดูกบัตวัเองนีมี้พืน้ฐานมา
จากความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อตัวเอง ดังนัน้ความเช่ือ
เหล่านีจ้ึงปรับแต่งลักษณะการพูดกับตัวเองได้8  
นอกจากนี ้ดานิส9  ได้กล่าวว่า การพูดกับตนเองเป็น
ยุทธวิธีหนึ่งท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ ท่ีมีภาวะซึมเศร้าได้ 
กล่าวคือ ผู้ ท่ีมีภาวะซึมเศร้าจะทําให้การมองชีวิตและ
มองอนาคตเกินความเป็นจริง  ทําให้ รู้สึกสับสน 
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สมมตฐิานการวิจัย ข้อความท่ีเกิดขึน้ในความคิด จะเป็นในแง่ลบและ   
สิน้หวงั  

 

 สําหรับผู้ ต้องขังวัยรุ่นชายในเรือนจํา การท่ี
ต้องเข้ามาอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีถกูจํากดัสิทธิ เต็มไป
ด้วยกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ถูกตัดความสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก และต้องห่างไกลจากครอบครัว ถือ
เป็นภาวะวิกฤตในชีวิตซึ่งอาจส่งผลให้มีการประเมิน
เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตบิดเบือนไปจากความ
เป็นจริง เกิดความรู้สกึท้อแท้ สิน้หวงั ดงันัน้การนําการ
พดูกบัตนเองทางบวกมาใช้ปรับเปล่ียนความคิด  ท่ีสิน้
หวงัจะช่วยให้มองเห็นถึงความคิดท่ีบิดเบือนไปในทาง
ลบ มีการแทนท่ีการพดูกบัตวัเองในทางลบโดยใช้การ
พดูกบัตวัเองทางบวก ทําให้รู้สกึมีคณุคา่ในตนเองมาก
ขึน้ และสง่ผลให้ภาวะซมึเศร้าลดลงได้  
 การศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับ
ตวัเองทางบวกตอ่ภาวะซมึเศร้าของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชาย
ในเรือนจําจงัหวดัพิจิตรครัง้นี ้จะเป็นแนวทางสําหรับ
พยาบาลและผู้ ท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัการดแูลวยัรุ่นท่ีมี
ภาวะซึมเศร้า รวมทัง้เป็นแนวทางในการป้องกันการ
เกิดปัญหาสขุภาพจิตในสงัคมได้ตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของวยัรุ่นชาย
ในเรือนจําจงัหวดัพิจิตรก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
การฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก 
 
 
 

 วยัรุ่นชายในเรือนจําจังหวดัพิจิตรมีคะแนน
ภาวะซึมเศร้าหลงัได้รับโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเอง
ทางบวกน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบั
ตวัเองทางบวกตอ่ภาวะซมึเศร้า 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้ทฤษฎีปัญญา
นิยม (cognitive theory) ซึ่งได้รับการพฒันาโดย เบ็ค10  
และแปลโดยมุกดา  ศรียงค์11  มาเป็นกรอบแนวคิด         
ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้อธิบายเก่ียวกับภาวะซึมเศร้าไว้ว่า ภาวะ
ซึมเศร้าเป็นความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ และมี
การเบ่ียงเบนด้านความคิดและการรับรู้ ซึง่เป็นผลจาก
ประสบการณ์ในอดีตท่ีทําให้บุคคลมีการประมวล
เร่ืองราวบิดเบือนไปจากความเป็นจริง และ/หรือทําให้
บุคคลเกิดความคิดอัตโนมัติด้านลบต่อตนเอง ต่อ
สิ่งแวดล้อม และต่ออนาคต สาเหตุหลกัของการเกิด
ภาวะซึมเศร้ามี 2 ประการ คือ การประสบกับภาวะ
วิกฤตในชีวิตและการมีความคิดอัตโนมัติทางลบ ซึ่ง
การเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตเป็นภาวะท่ีป้องกันและ
แก้ไขได้ยาก การเข้ามาอยู่ในเรือนจําผู้ ต้องขังวัยรุ่น
ชาย นับเป็นภาวะวิกฤตในชีวิตท่ีวัยรุ่นต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย  ถกูจํากดัสถานท่ี และต้อง
แยกจากครอบครัวซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่การแก้ไข
ความคิดซึ่งอยู่ในกระบวนการปัญญาสามารถทําได้ 
โดยการเร่ิมต้นจากการค้นหาความคิดอัตโนมัติทาง
ลบของตนเอง พิจารณาความคิดท่ีบิดเบือนในทางลบ 
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก 
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วัสดุและวิธีการ และพฤติกรรม เรียนรู้ท่ีจะแยกแยะและเปล่ียนแปลง 
หรือแทนท่ีความคิดท่ีเป็นลบให้เป็นคิดทางบวกท่ี
เหมาะสมแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการพูด
กบัตวัเองทางบวก ซึง่ นีลสนั-โจนส์

 

12  กลา่วว่า  การ
พูดกับตัวเองสามารถทําให้เกิดกําลังใจ หรือทําให้ 
รู้สึกเป็นทุกข์ได้ การพูดกับตัวเองจะสามารถส่ือให้
บุคคลมองเห็นถึงความคิดอัตโนมัติทางลบท่ีซ่อนอยู่
ในประโยค  ช่วยให้บุคคลเกิดการตระหนัก รู้ถึ ง
ความคิดอัตโนมัติทางลบของตน และเม่ือบุคคล
สามารถเลือกใช้การพูดกับตัวเองทางบวกในการ
แทนท่ีการพดูกบัตวัเองในทางลบ หรือเพิ่มการคิดหรือ
ทักษะในการแสดงออกในการเผชิญกับปัญหาส่วน
บคุคล  ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ศกึษาได้ดดัแปลงโปรแกรม
การพดูกบัตวัเองทางบวกของขวญัจิต  มหากิตติคณุ13  
ซึ่งสร้างตามแนวคิดของนีลสนั-โจนส์12  ประกอบด้วย  
6  ขัน้ตอน  คือ 1)  การใช้สรรพนาม “ฉนั” ในการพดู
กบัตวัเอง  2)  การพดูกบัตวัเองทางบวก  3)  ค้นหา
การพดูกบัตวัเองในทางลบ  4)  กําหนดวิธีการพดูกบั
ตวัเองทางบวก  5)  ประยกุต์วิธีพดูกบัตวัเองทางบวก
ให้เข้ากบัปัญหาสว่นบคุคล  และ  6)  นําวิธีการพดูกบั
ตัวเองทางบวกมาใช้การนําโปรแกรมการฝึกพูดกับ
ตวัเองทางบวกมาใช้กับผู้ ต้องขังวยัรุ่นชายในเรือนจํา
จงัหวดัพิจิตรท่ีมีภาวะซมึเศร้า  ให้สามารถปรับเปล่ียน
ความคิดในแง่ลบให้เป็นความคิดตามความเป็นจริง
โดยการพูดกับตนเองทางบวกได้  น่าจะช่วยให้ภาวะ
ซมึเศร้าของวยัรุ่นในเรือนจําลดลงได้ 
 
 

 รูปแบบการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัย   
กึ่งทดลอง (quasi experimental research) แบบวดัก่อน
และหลงัทดลอง (pre-post test design) เพ่ือเปรียบเทียบ
ภาวะซมึเศร้าของวยัรุ่นชายในเรือนจําจงัหวดัพิจิตร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ต้องขังวัย รุ่นชายใน
เรือนจํา ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพศชายท่ีต้องคดี
อยู่ในเรือนจํา จงัหวดัพิจิตร และหลงัจากการประเมิน
ภาวะซึมเศร้าพบมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดบัเล็กน้อย
ถึงปานกลาง โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
กําหนดอํานาจการทํานาย (power analysis) ท่ี .8 
ขนาดอิทธิพล (effect side) เท่ากบั 1.2 ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี .05 ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 8 คน แต่เพ่ือเป็น
การป้องกนักลุ่มตวัอย่างขาดการบําบดัระหว่างดําเนิน
กิจกรรมจึงเพิ่มกลุม่ตวัอย่างเป็น 15 คน การเลือกกลุม่
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน 
(sampling without replacement) ซึง่กลุม่ตวัอย่างมี
คณุสมบติัดงันีคื้อ เป็นวยัรุ่นตอนปลาย ท่ีมีอายรุะหว่าง 
18-25 ปี สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได้ ไม่มีปัญหา
ด้านการส่ือสาร ไม่มีความพิการทางด้านร่างกาย และ
มีคะแนนภาวะซมึเศร้าตามแบบประเมินภาวะซมึเศร้า
ของเบ็ค (Beck Depression Inventory 1A [BDI-1A] 
อยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม 2551 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
และ แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและพิทักษ์สิทธ์ิ
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 หลังจากโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ ศึกษาได้ติดต่อ
หน่วยงานท่ีต้องการศกึษาพร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการศึกษาและการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างด้วย
วาจาและการเขียน ได้แก่ การให้ข้อมลูถึงการเข้าร่วม
และการมีสิทธ์ิปฏิเสธ การรักษาความลับของข้อมูล 
การนําเสนอข้อมูลในภาพรวม  เป็นต้น  เ ม่ือกลุ่ม
ตวัอย่างยินดีเข้าร่วม จึงได้ดําเนินการจดัการตามแผน
ท่ีกําหนดไว้ โดยให้กลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมโปรแกรมการ
ฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้า จํานวน 8 
ครัง้ ๆ ละ 60-90 นาที สปัดาห์ละ 3 ครัง้ หลงัจากนัน้
จึงประเมินผลการบําบัดจากข้อมูลท่ีได้รับ  ได้แก่ 
ข้อมูลจากการสังเกตและการบันทึกของผู้ ศึกษา 
ข้อมูลจากการประเมินผลในแต่ละขัน้ตอนของ
โปรแกรมและข้อมูลจากการตอบแบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าหลงัเข้าร่วมโปรแกรมในครัง้สดุท้ายของกลุ่ม
ตวัอย่างหลงั จากนัน้นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและหลงั
เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อ
ภาวะซึมเศร้า  มาวิ เคราะห์ทางสถิติและสรุปผล
การศกึษา 

10  (Beck 
Depression Inventory [BDI-IA]) แบบประเมินนี ้
สร้างขึน้บนพืน้ฐานของทฤษฏีปัญญานิยม เน้นการ
ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านร่างกายและพฤติกรรม เหมาะสําหรับผู้
มีอายุระหว่าง  13-80 ปี  ประกอบด้วยข้อคําถาม
เก่ียวกบัภาวะซึมเศร้า จํานวน 21 ข้อ โดยเป็นคําถาม
เก่ียวกับอาการทางจิตใจ  15 ข้อคําถามเก่ียวกับ
อาการทางกาย 6 ข้อ และ 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ดําเนิน 
การศึกษา  คือโปรแกรมการฝึ�กพูดกับตัว เอง

ทางบวก  ซึ่งผู้ศึกษาดัดแปลงจากโปรแกรมการฝึ�
กพดูกบัตวัเองทางบวกของขวญัจิต  มหากิตติคณุ13  ท่ี

ได้พฒันาโปรแกรมตามแนวคิดของนีลสนั-โจนส12�   ร
�วมกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้�องกบัภาวะ
ซมึเศร้�าและ  การพดูกบัตวัเอง โดยโปรแกรมเป็นไป
ในลักษณะของการสนทนาภายในท่ีบุคคลพูดในใจ
และ /  ห รื อพู ดออก เ สี ย งกั บตั ว เ อ ง ในทา ง ท่ี ดี 

ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนคือ   1) การใช้�สรรพนาม 
“ฉนั” ในการพดูกบัตวัเอง 2) พดูกบัตวัเองทางบวก 3) 

ค้�นหาการพดูกบัตวัเองในทางลบ 4) กําหนดวิธีการ
พดูกบัตวัเองทางบวก 5) ประยกุต์�วิธีการพดูกับ

ตัวเองทางบวกให้เข�า กับปั�ญหาส�วนบุคคล 
และ 6)  นําวิธีการพดูกบัตวัเองทางบวกไปใช้� 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลทั่วไปมีการ
แจกแจงโดยแสดงคา่ความถ่ี ร้อยละ  
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 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดบัคะแนนภาวะซมึเศร้าของกลุม่ตวัอย่าง ก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเอง
ทางบวก โดยใช้สถิติค่าที ชนิด 2 กลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน 
(paired t-test) และกําหนดระดบันยัสําคญัท่ี  .01 

 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่

ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอาย ุ22 ปี และ 23 ปี ร้อยละ 

26.7ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 73.3  มีอาชีพรับจ้าง/ ผู้ใช้แรงงานร้อยละ 

46.7 กลุ่มตวัอย่างก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจําสว่นใหญ่

มีสถานภาพสมรสโสด   ร้อยละ 60 สถานภาพสมรส

ของบิดามารดากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน

อย่างราบร่ืนร้อยละ 40 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มี

ประวติัการเจ็บป่วย (โรคประจําตวั) ร้อยละ 86.7 ไม่เคยมี

ประวัติการใช้สารเสพติด  ร้อยละ  73.3 สาเหตุท่ี

ต้องโทษของกลุ่มตวัอย่างเป็นลกัทรัพย์ มีสารเสพติด

ในครอบครอง และ พรากผู้ เยาว์คิดเป็นร้อยละ 20 

ระยะเวลาต้องโทษทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วง 

1 เดือน ถึง 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 และระยะ

ปัจจุบันท่ีกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเรือนจําเพ่ือใช้โทษอยู่

ในช่วง 1 เดือนถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7ดงัแสดงใน

ตารางท่ี  1 - 4 

 

ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษาและอาชีพ  (n=15) 

 

กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 
อายุ (ปี)    

19 ปี 2 13.3 
21 ปี 2 13.3 
22 ปี 4 26.7 
23 ปี 4 26.7 
24 ปี 2 13.3 
25 ปี 1 6.7 
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ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษา และ อาชีพ (n=15)  (ตอ่) 
 

กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

  ระดับการศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น 11 73.3 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 3 20.0 

อนปุริญญา / ปวส. 1 6.7 

  อาชีพ 

เกษตรกรรม 1 6.7 

รับจ้าง/ ผู้ใช้แรงงาน 7 46.6 

ค้าขาย/กิจการสว่นบคุคล 2 13.3 

พนกังานบริษัท 2 13.3 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 6.7 

นกัศกึษา/นกัเรียน 1 6.7 

ตกงาน 1 6.7 
 
ตารางที่  2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพสมรสของตนเอง  (ก่อนเข้ามาอยู่ใน

เรือนจํา)  และสถานภาพสมรสของบิดามารดา  (n=15) 
 

กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 
  สถานภาพสมรสของตนเอง (ก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจาํ) 

โสด 9 60.0 
สมรสและอยูด้่วยกนัอยา่ง ราบร่ืน 4 26.6 
แยกกนัอยู ่ 1 6.7 
หยา่ร้าง 1 6.7 
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ตารางที่  2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพสมรสของตนเอง  (ก่อนเข้ามาอยู่ใน
เรือนจํา)  และสถานภาพสมรสของบิดามารดา  (n=15  (ตอ่) 

 
กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

  สถานภาพสมรสของบดิามารดา 

อยูด้่วยกนัอยา่งราบร่ืน 6 40.0 
แยกกนัอยู ่ 4 26.7 
หยา่ร้าง 3 20.0 
หม้าย 2 13.3 

 
ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามประวติัการเจ็บป่วย  (โรคประจําตวั)  และประวติั

การใช้สารเสพติด  (n=15) 
 

กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 
  ประวัตกิารเจบ็ป่วย (โรคประจาํตัว) 

มี 2 13.3 
ไมมี่ 13 86.7 

  ประวัตกิารใช้สารเสพตดิ 

เคย 4 26.7 
ไมเ่คย 11 73.3 
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ตารางที่  4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามสาเหตุท่ีต้องโทษระยะเวลาต้องโทษทัง้หมดและ
ระยะเวลาปัจจบุนัท่ีอยูใ่นเรือนจํา)  (n=15) 

 

กลุ่มตัวอย่าง (n = 15) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 
สาเหตุที่ต้องโทษ   

ลกัทรัพย์ 3 20.0 
มีสารเสพติดในครอบครอง 3 20.0 
ขม่ขืน/กระทําชําเรา 1 6.7 
พรากผู้ เยาว์ 3 20.0 
พรบ.  ปืน 2 13.3 
คกุคามเสรีภาพ 1 6.7 
พยายามฆา่ 2 13.3 

ระยะเวลาต้องโทษทัง้หมด   
1  เดือน- 3  ปี 7 46.7 
3  ปี  ขึน้ไป - 6  ปี 4 26.7 
6  ปี  ขึน้ไป - 9  ปี 2 13.3 
9  ปี  ขึน้ไป - 12  ปี 2 13.3 

ระยะเวลาปัจจุบันที่อยู่ในเรือนจาํ   
1  เดือน – 1  ปี 10 66.7 
1  ปี  ขึน้ไป -2  ปี 2 13.3 
2  ปี  ขึน้ไป – 3  ปี 1 6.7 
3  ปี  ขึน้ไป - 4  ปี 1 6.7 
4  ปี  ขึน้ไป – 5  ปี 1 6.7 

 
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเอง
ทางบวกจํานวนกลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าระดับ
เล็กน้อยร้อยละ 53.33 และมีภาวะซึมเศร้าระดบัปาน
กลางร้อยละ 46.67  หลงัเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดู

กับตัวเองทางบวกจํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่มีภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 66.67 และมีภาวะซึมเศร้าระดับ
เลก็น้อยร้อยละ 33.33 ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที่  5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามระดบัคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก 

 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
การฝึกพูดกับตัวเองทางบวก การฝึกพูดกับตัวเองทางบวก คะแนนภาวะซึมเศร้า 

จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ภาวะซมึเศร้าปกติ - - 10 66.67 

มีภาวะซมึเศร้าระดบัเลก็น้อย 8 53.33 5 33.33 

มีภาวะซมึเศร้าระดบัปานกลาง 7 46.67 - - 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียของคะแนนภาวะซึมเศร้าของผู้ ต้องขังวยัรุ่น
ชายในเรือนจําก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการฝึก
พดูกบัตวัเองทางบวก พบว่ามีความแตกต่างกนั โดยมี

ค่า เฉ ล่ียของคะแนนภาวะซึมเศร้าหลัง เ ข้า ร่วม
โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกน้อยกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวกอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางที่  6 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนภาวะซึมเศร้าของผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชายในเรือนจําก่อน

และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก 
 

คะแนนภาวะซมึเศร้าของกลุม่ตวัอยา่ง Mean S.D t p-value 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก 17.40 5.08 8.55* .000 
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกพดูกบัตวัเองทางบวก 8.27 5.17   

 *P < .01 
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อภปิรายผล 
 วยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วงวยัท่ีมีพฒันาการทาง
ความคิ ดแบบมีหลักการและ เหตุผล  ( formal 
operation stage) ซึ่ง เพียร์เจย์14  ได้อธิบายว่า  
วยัรุ่นจะสามารถเข้าใจความหมายของสญัลกัษณ์ 
และเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้มาก
ขึน้ ทําให้วัยรุ่นมีความสามารถในการคิดไตร่ตรอง
ข้อมูล เลือกข้อมูลท่ีมีเหตุผล น่าเช่ือถือ ร่วมกับ   
การสามารถตรวจสอบข้อมูลเ พ่ือยืนยันความ  
ถกูต้องได้

 

15  ดงันัน้การฝึกพูดกับตวัเองทางบวกจะ
ช่วยให้วัยรุ่นพฒันาความสามารถในการคิดแบบมี
หลกัการ และเหตุผลมากขึน้ กล่าวคือ ทําให้วัยรุ่น 
ได้ฝึกท่ีจะตระหนักถึงความคิดท่ีอยู่ภายในใจของ
ตนเอง และสามารถตดัสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้
อย่างเหมาะสม16   สําหรับผู้ ต้องขังวัยรุ่นชายใน
เรือนจํา  การท่ีต้องเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีถูก
จํากดัสิทธิ เต็มไปด้วยกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด ถกูตดั
ความสมัพันธ์กับบุคคลภายนอก และต้องห่างไกล
จากครอบครัว ถือเป็นภาวะวิกฤตในชีวิต  ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มีการประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  ซึ่งการคิดท่ี
บิดเบือนส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางลบ ดงันัน้การฝึก

พดูกบัตวัเองในทางบวกจะทําให้ผู้ ต้องขงัวยัรุ่นชาย
ในเรือนจําได้ฝึกท่ีจะตระหนักถึงความคิดท่ีอยู่
ภายในใจ สามารถมองเห็นถึงความคิดท่ีบิดเบือนไป
ในทางลบ และสามารถเลือกใช้การพูดกับตัวเอง
ทางบวกในการแทนท่ีการพดูกบัตวัเองในทางลบ ซึ่ง
สง่ผลทําให้ภาวะซมึเศร้าลดลงได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. พ ย า บ า ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง ด้ า น
สขุภาพจิตและจิตเวชสามารถนําโปรแกรมการพูด
กบัตวัเองทางบวกเพ่ือลดภาวะซมึเศร้าไปใช้ได้ และ
หากมีการฝึกปฏิบติับ่อยๆ ภายใต้องค์ความรู้ท่ีมีอยู ่
ประกอบกบัมีการใช้กระบวนการจดัการสู่การเรียนรู้ 
(knowledge management) ในการปฏิบติังาน จะ
ทําให้มีการพฒันางานประจําท่ีทําอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง  
 2. การนําโปรแกรมการพูดกับตัว เอง
ทางบวกมาจัดเป็นคู่มือ และขยายการฝึกให้คลอบ
คลมุผู้ ต้องขงัท่ีมีภาวะซึมเศร้าในเรือนจําทกุราย จะ
ช่วยให้ผู้ ต้องขงัสามารถพฒันาตนเอง และมีมมุมอง
ตอ่ตนเอง ตอ่สิง่แวดล้อม และต่ออนาคตในทางบวก
มากขึน้ 
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ผลของโปรแกรมการเยี่ยมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และ 
การปฏบิตัตินในหญิงตัง้ครรภ์ก่อนได้รับยาระงบัความรู้สึกแบบทั่วไป 
เพื่อการผ่าตดัคลอดในสถาบนับาํราศนราดูร 
 

วรารัตน์  แย้มโสภี *   พย.บ. 
 
บทคัดย่อ 
          การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และการ
ปฏิบัติตนของหญิงตัง้ครรภ์ หลังการเย่ียมด้วยโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
คะแนนความรู้และการปฏิบตัิตนท่ีถกูต้องของหญิงตัง้ครรภ์ กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
กลุม่ท่ีได้รับการเย่ียมตามปกติ  โดยคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาเจาะจงเป็นหญิงตัง้ครรภ์จํานวน 30 ราย ท่ีมีอายคุรรภ์ตัง้แต ่
32 สปัดาห์ขึน้ไป ฝากครรภ์ท่ีสถาบนับําราศนราดรู  เป็นกลุม่เส่ียงท่ีอาจต้องเข้ารับการให้ยาระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไปเพ่ือผ่าตดั
คลอด เก็บข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน –30 พฤศจิกายน 2552 โดยแบ่งเป็นกลุม่ควบคมุ15 ราย และกลุม่ทดลอง 15 รายโดย
กลุม่ควบคมุจะได้รับการเย่ียมตามปกติ  กลุม่ทดลองจะได้รับโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั คือโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมพร้อมส่ือวิดิทศัน์ท่ีใช้ประกอบการเย่ียม  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลู คือ แบบสอบถามข้อมลูสว่นบุคคล แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินการปฏิบตัิตน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติ  Paired Samples t-test และสถิติ 
Independent Samples  t-test  
             ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ท่ีได้รับโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนทดสอบความรู้สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สว่นคา่เฉล่ียของคะแนนประเมินการปฏิบตัิตนได้ถกูต้องพบว่า
อยูใ่นเกณฑ์ดี  และเม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความรู้ของหญิงตัง้ครรภ์กลุม่ท่ีได้รับโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สูงขึน้กว่ากลุ่มท่ีได้รับการเย่ียมแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วน
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการปฏิบตัิถูกต้อง พบว่าทัง้สองกลุ่มมีค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบตัิถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี  ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการศกึษาครัง้นี ้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วม สามารถนํามาใช้ในการเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์   เพ่ือให้หญิงตัง้ครรภ์มีความรู้และสามารถปฏิบตัิตนได้ถกูต้องก่อนมารับ
บริการให้ยาระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป  จงึเป็นนวตักรรมหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเตรียมความพร้อมหญิงตัง้ครรภ์
ก่อนมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไปได้    
 

คาํสาํคัญ : โปรแกรม  การเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  หญิงตัง้ครรภ์  ยาระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป 

การผา่ตดัคลอด   
 

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบนับําราศนราดรู 
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บทนํา 

    การผ่าตดัคลอดเป็นการผ่าตัดท่ีพบได้บ่อย 
และมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึน้ในปัจจุบันพบได้ถึง    
ร้อยละ 25 ของการตัง้ครรภ์  อตัราตายของมารดาจาก
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง  พบประมาณ 0-105 
ราย ต่อ 100,000 ราย  ของการผ่าตดัคลอด แม้ว่าจะ
น้อยแต่ก็สงูกว่าการคลอดปกติ  ดงันัน้การให้บริการ
ให้ยาระงับความรู้สึก  เพ่ือการผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้อง  จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญในการช่วยให้มารดา
และทารกมีความปลอดภยั  และไม่มีภาวะแทรกซ้อน1 
ในปัจจุบันการฝากครรภ์ เ ป็นสิ่ ง ท่ี จํา เ ป็นและมี
ความสําคัญอย่างย่ิง  การฝากครรภ์ท่ีดีสามารถลด
อตัราการเสียชีวิตและทพุพลภาพของมารดาและบตุร
ได้ 2  ซึง่ในระยะก่อนคลอดมีหลายเร่ืองท่ีหญิงตัง้ครรภ์
ต้องเรียนรู้  เพ่ือให้ได้บตุรท่ีสมบรูณ์และมารดามีความ
ปลอดภยัสงูสดุ  การให้ความรู้ในระยะฝากครรภ์ได้มี
การพฒันาอย่างมาก หญิงตัง้ครรภ์ควรมีส่วนรับรู้และ
ร่วมตดัสินใจในแผนการรักษา ท่ีเรียกว่า “Shared  
care” 3  การตัง้ครรภ์ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและ
ประเทศท่ีกําลงัพฒันา  ได้ปรับเปล่ียนมามุ่งเน้นท่ีการ
ดูแลฉุกเฉิน  และการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์
ม า ก ขึ ้น 4   ห ญิ ง ตั ้ง ค ร ร ภ์ มี โ อ ก า ส เ ส่ี ย ง ต่ อ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้  การงดนํา้งดอาหาร
สําหรับการผ่าตัดคลอด จะลดความเส่ียงต่อการ
สํารอกและการสําลกัอาหารซึ่งมีอตัราการเสียชีวิตสงู  
แม้ว่าจะพบอบุติัการณ์ต่ําก็ตาม  ดงันัน้การให้ความรู้
และคําแนะนําควรได้รับการบรรจุในแนวทางปฏิบัติ
และเผยแพร่ให้หญิงตัง้ครรภ์รับทราบ   พร้อมทัง้

ประยุกต์ใช้กลวิธีต่าง ๆ  เพ่ือชักจูงให้มีการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง  วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลสามารถมี
บทบาทร่วมตัง้แต่ระยะฝากครรภ์  เพ่ือให้การดูแล
หญิงตัง้ครรภ์เป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ  วางอยู่บน
หลกัการทางการแพทย์ (evidence-based)   และเป็น
การควบคมุคณุภาพของงานบริการ 5  
       การเลือกวิธีให้ยาระงับความรู้สึกในการทํา
ผ่าตัดคลอดขึน้อยู่กับความรีบด่วนของการผ่าตัด  
สภาพของมารดาและทารก ความพร้อมหรือความ
ชํานาญของผู้ให้ยาระงบัความรู้สกึ เช่น วิสญัญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล  และความต้องการของมารดา6  
สามารถเลือกใช้ได้ทัง้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป  
และการระงบัความรู้สกึเฉพาะส่วนด้วยยาชาเฉพาะท่ี  
วิสญัญีพยาบาลควรมีการเตรียมตวัหญิงตัง้ครรภ์ให้มี
ความพร้อมในเร่ืองของความรู้และการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องก่อนให้ยาระงับความรู้สึก  ซึ่งจะช่วยให้หญิง
ตัง้ครรภ์มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และยงัเป็นการ
ช่วยเตรียมจิตใจหญิงตัง้ครรภ์ให้คลายความวิตก
กังวล และมีทัศนคติท่ีดีต่อการมารับบริการผ่าตัด  
และการให้ยาระงบัความรู้สึก การเตรียมผู้ ป่วยท่ีดีจะ
ทําให้ปัญหาแทรกซ้อนและการตายจากการดม
ยาสลบน้อยลง  ผู้ดมยาสลบเกิดความมั่นใจ  มีการ
ตดัสินใจในระหว่างการดมยาสลบได้ดี ลดความกลวั
ของผู้ ป่วย และทําให้หญิงตัง้ครรภ์มีความมัน่ใจในตวั
ผู้ดมยาสลบ มากขึน้ 7  
             จากสถิติปี 2551 พบว่างานวิสญัญีสถาบนั
บําราศนราดูร  มีการให้ยาระงับความรู้สึกเพ่ือการ
ผ่าตดัคลอดจํานวน 541 ราย  เป็นการให้ยาระงบั
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ความรู้สึกแบบทั่วไป จํานวน 533 ราย  และให้ยา
ระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วนด้วยยาชาเฉพาะท่ี จํานวน 
8 ราย จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีให้ยาระงบัยา
ระงับความรู้สึกแบบทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 98.52 ของ
กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึ
เ พ่ือการผ่ าตัดคลอด

ระยะเวลานาน 30 นาที ต่อครัง้ ขณะเดียวกนัจํานวน
อตัรากําลงัวิสญัญีพยาบาลท่ีมีจํานวนจํากดั  กบัภาระ
งานท่ีมากขึน้ จึงเป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถของ
วิสญัญีพยาบาลท่ีจะบริหารจัดการอย่างไร  มีกลวิธี
อย่างไรท่ีจะทําให้ระบบงานมีคุณภาพ เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้มารับบริการ ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะปรับปรุง และสร้างรูปแบบการเตรียม
ตัวหญิงตั ง้ ครร ภ์ ก่อนมา รับบ ริการใ ห้ยาระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วไป  ให้มีความเหมาะสมกับหญิง
ตัง้ครรภ์ให้มากท่ีสดุ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศกึษาวิจยั
มาพัฒนารูปแบบการเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์ก่อนมารับ
บริการให้ยาระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป   

8   ท่ี วิ สัญญีพยาบาลต้อง
รับผิดชอบในการให้ยาระงับความรู้สึกเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภยัทัง้แมแ่ละลกู 
        ปัจจบุนักิจกรรมการเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์ก่อน
ให้ยาระงบัความรู้สกึ วิสญัญีพยาบาลมีการให้บริการ
ท่ีห้องตรวจผู้ ป่วยนอก แผนกสูติ-นรีเวช  สถาบัน
บําราศนราดูร โดยการบริการให้ข้อมลู ความรู้  และ
คําแนะนําการปฏิบติัตนแก่หญิงตัง้ครรภ์  ก่อนมารับ
บ ริ ก า ร ใ ห้ ย า ร ะ งับ ค ว าม รู้ สึ ก เ ป็ น ร า ยบุ ค คล  
นอกจากนัน้แล้วยงัต้องประเมินหญิงตัง้ครรภ์โดยการ
ต ร ว จ ร่ า ง ก าย  ซั กป ร ะ วั ติ  และผลต ร วจทา ง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือนํามาวางแผนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก หากตรวจพบว่าหญิงตัง้ครรภ์รายใดมี
ความผิดปกติ  วิสญัญีพยาบาลสามารถปรึกษาแพทย์
ท่ีเก่ียวข้องได้ตลอดเวลา เช่น สติูแพทย์ วิสญัญีแพทย์  
เป็นต้น  กิจกรรมการเตรียมตัวหญิงตัง้ครรภ์ก่อนมา
รับบริการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์
มาก  แตค่ณุภาพของการบริการพยาบาลทางด้านงาน
วิสัญญีเป็นสิ่ ง สําคัญ  ควรมีการวัดผลลัพ ธ์การ
ให้บริการ เพ่ือนําไปพฒันาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้
และได้มาตรฐาน การเย่ียมตามปกติรายบคุคลต้องใช้ 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมการเย่ียมโดยการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบติัตนใน
หญิงตัง้ครรภ์ก่อนได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทัว่ไป 
เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาพัฒนารูปแบบ
การเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์แบบทัว่ไป  โดยศกึษา      
         1. เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนความรู้และ
การปฏิบัติตนของหญิงตัง้ครรภ์ หลังการเย่ียมด้วย
โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม                         
           2. เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความรู้และ
การปฏิบติัตวัท่ีถกูต้องของหญิงตัง้ครรภ์ กลุ่มท่ีได้รับ
การเย่ียมด้วยโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วม และกลุม่ท่ีได้รับการเย่ียมตามปกติ    
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง 
 การศึกษาครัง้นีไ้ด้นําหลักการการเรียนรู้
แบบมีสว่นร่วมและความรู้จากการทบทวนวรรณกรรม
มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์  
เพ่ือให้มีความรู้และสามารถปฏิบติัตนได้ถูกต้องก่อน
มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทัว่ไปเพ่ือการ
ผ่าตดัคลอด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน จดัให้
ผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง   เ ป็นกระบวนการเ รียน รู้  
กระบวนการคิดอย่างมีเหตผุลโดยใช้กระบวนการกลุม่ 
เรียกว่า  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม9  เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาบคุคลทัง้
ด้านความรู้ เจตนคติและทกัษะได้ดีท่ีสดุ โดยผ่านการ
สังเคราะห์ จากผลการศึกษาวิจัยการเรียนรู้หลาย
รูปแบบจนได้โครงสร้างพืน้ฐานของการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 10 สําหรับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยหลกัการเรียนรู้พืน้ฐาน 2 อย่าง คือ การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  มี
องค์ประกอบของการเรียนรู้อยู่ 4 ประการ  คือ  
ประสบการณ์  การสะท้อนความคิดและอภิปราย  
เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด  และการทดลองหรือ
ประยุกต์แนวคิด  เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ สอนมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม และการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกนัคิด  วิเคราะห์  
ฝึกปฏิบติั   ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั   และช่วย
เสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึน้1 1 เ ม่ือ
นํ ามา ใ ช้ ร่ วมกับกา ร เ รี ยน รู้ เ ชิ งป ระสบการ ณ์ 
(Experience Learning) จะทําให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม
สงูสดุและทําให้บรรลงุานสงูสดุ10  สําหรับการเลือกส่ือ
ประกอบผู้วิจยัได้เลือกส่ือท่ีสามารถส่ือสารเข้าใจง่าย
ท่ีมีทัง้ภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ คือ วิดิทศัน์ 
ท่ีผู้วิจยัจดัทําขึน้เองเพ่ือช่วยให้หญิงตัง้ครรภ์ได้เรียนรู้
ได้ง่ายและเกิดความเข้าใจมากย่ิงขึน้  
         สําหรับการเตรียมความพร้อมหญิงตัง้ครรภ์  
ต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองความรู้และการปฏิบัติ
ตนท่ีถูกต้องก่อนมารับบริการให้ยาระงับความรู้สึก  
เพ่ือให้หญิงตัง้ครรภ์มีความพร้อมทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ  ลดอตัราการตายและภาวะแทรกซ้อนจากการ
ให้ยาระงับความรู้สึกและการผ่าตัด 12  นอกจากนัน้
การเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์ก่อนให้ยาระงับความรู้สึกเป็น
ประโยชน์มากสําหรับการวางแผน  การเตรียมวิธีการ
ให้ยาระงบัความรู้สึกและการดแูลภายหลงัการผ่าตดั  
นอกจากนัน้ยังป้องกันการเล่ือนผ่าตัด การงดการ
ผ่าตัด ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

               ตัวแปรต้น 

  
 

การเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์ด้วย
โปรแกรมการเย่ียมโดยการ
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ตวัแปรตาม 

-  

วัสดุและวิธีการ 
         การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึง่ทดลองได้มีการ
พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยัของสถาบนับําราศนราดรู 
กลุม่ตวัอยา่งคือหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีอายคุรรภ์ตัง้แต ่32 
สัปดาห์ ขึน้ไปท่ีมาฝากครรภ์สถาบันบําราศนราดูร  
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 30 ราย  ท่ีได้รับการ
พิจารณาจากสติูแพทย์ว่าเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีอาจต้องเข้า
รับการผ่าตัดคลอดโดยวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก
แบบทั่วไป สามารถส่ือสารเข้าใจได้  และให้ความ
ยินยอมในการเข้าร่วมวิจยั  สุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการ
อย่างง่ายเข้าเป็นเข้าเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุ่มละ15คน  โดยหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในวนั
จันทร์และวนัพุธเป็นกลุ่มควบคุมท่ีจะได้รับการเย่ียม
ตามปกติ ส่วนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดีเป็นกลุ่มทดลองท่ีจะได้รับ
โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ผู้ วิจัยควบคุมตัวแปรท่ีอาจมีผลต่อการวัดในทัง้สอง
กลุ่มให้มีความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด โดยการจับคู่
ตามกลุม่อาย ุ กลุ่มระดบัการศกึษา  กลุม่อาชีพ  กลุ่ม
รายได้ครอบครัวต่อเดือน  กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การ
ตัง้ครรภ์ และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การได้รับยาระงบั
ความรู้สกึ 
 
 

การเย่ียมหญิงตัง้ครรภ์
ตามปกติ 

 

ความรู้ 

-  
 

การปฏิบติั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย ประกอบด้วย                      
           1.  เค ร่ืองมือ ท่ี ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย  
                  1.1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่
ข้อมลูเก่ียวกบั อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน ประวัติการตัง้ครรภ์ และประวัติ
การได้รับยาระงบัความรู้สกึ  
                  1.2 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการ
เตรียมตัวเพ่ือมารับบริการให้รับยาระงับความรู้สึก
แบบทัว่ไปเพ่ือการผ่าตดัคลอด ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เอง มี
จํานวน 15 ข้อ  
                  1.3 แบบประเมินการปฏิบติัตนท่ีถูกต้อง
ของหญิงตัง้ครรภ์   เ ม่ือมารับบริการให้ยาระงับ
ความรู้สกึ แบบทัว่ไป (สําหรับวิสญัญีพยาบาล) ผู้วิจยั
ได้สร้างขึน้เองมีจํานวน 7 ข้อ  
              2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้
เวลา 30 นาที  พร้อมส่ือวิดิทศัน์เร่ือง “ความรู้ และการ
ปฏิบติัตน เพ่ือมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึแบบ

ทัว่ไป”  ท่ีใช้ประกอบในโปรแกรมการเย่ียมโดยการ
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม   

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ          
            1. นําแบบทดสอบความรู้  แบบประเมินการ
ปฏิบัติตน  ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา
จากผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI (Content 
Validity Index) เท่ากบั 1, 1 ตามลําดบั และนํามา
ทดสอบวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) ด้วยวิธีคู
เดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) สตูร KR-20 ค่า
ความเท่ียงของแบบทดสอบความรู้ เทา่กบั .741  
            2. โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  และ ส่ือวิดิทัศน์เ ร่ือง “ความรู้ และการ
ปฏิบติัตนเพ่ือมารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
ทัว่ไป”   ท่ีใช้ประกอบการเย่ียม นําไปตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้หา จากผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน 
หลงัจากนัน้ผู้วิจยันําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้
ถกูต้องและครอบคลมุมากย่ิงขึน้ แล้วนําไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งจริง   
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ขัน้ตอนในการดาํเนินการวจัิย 
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ชีแ้จงวตัถปุระสงค์โครงการพร้อมคดัเลือกหญิงตัง้ครรภ์เข้า
กลุม่ตามคณุสมบติัท่ีกําหนด 

กลุม่ทดลอง 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การดําเนินการทัง้หมด  แล้วทําการเก็บ
รวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง  ข้อมลูประกอบด้วย 

- แบบสอบถามสว่นบคุคล 
- แบบทดสอบความรู้ก่อนการใช้โปรแกรมการ

เย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

กลุม่ควบคมุ 

ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การดําเนินการทัง้หมด  แล้วทําการเก็บ
รวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง  ข้อมลูประกอบด้วย 

- แบบสอบถามสว่นบคุคล 
- แบบทดสอบความรู้ก่อนการเย่ียมแบบปกติ 

ดําเนินการด้วยโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม  ประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้

1.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

    -   ประสบการณ์ 

    -   การสะท้อนความคิดและอภิปราย 
    -   ความคิดรวบยอด 
    -   สื่อประกอบท่ีใช้เป็นวิดิทศัน์เร่ือง 
“ความรู้และการปฏิบติัตนเพ่ือมารับบริการให้ยาระงบั
ความรู้สกึแบบทัว่ไป” (เป็นข้อมลูชดุเดียวกนักบักลุม่
ควบคมุแตเ่ปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดมาเป็นวิดิทศัน์แทน) 
    -  การประยกุต์แนวคิดเพ่ือนําไปใช้ 

2.การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มหญิงตั้งครรภ ์

ดําเนินการเย่ียมตามปกติด้วยการให้ข้อมลูเร่ือง “ความรู้
และการปฏิบติัตนเพ่ือมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึ
แบบทัว่ไป”เป็นรายบคุคลโดยวิสญัญีพยาบาล 

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบความรู้ภายหลงัการ
ใช้โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม   

ประเมินการปฏิบติัตนหญิงตัง้ครรภ์เม่ือมารับบริการให้ยา
ระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป 

ประเมินโดยวิสญัญีพยาบาล) 

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบความรู้ภายหลงั
การเย่ียมตามปกติ  

ประเมินการปฏิบติัตนหญิงตัง้ครรภ์เม่ือมารับบริการให้ยา
ระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป  

ประเมินโดยวิสญัญีพยาบาล) ((
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หลงัจากสิน้สดุกิจกรรมการเย่ียม  ก่อนกลบับ้านหญิง
ตัง้ครรภ์ทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  จะได้รับ
เอกสารท่ีเป็นแผ่นพบัข้อมลู เร่ือง “ความรู้ และการ
ปฏิบติัตวั เพ่ือมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สึกแบบ
ทั่วไป” ท่ีทางงานวิสัญญีได้จัดทําไว้ สําหรับอ่าน
ประกอบด้วยทกุคน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติวิเคราะห์ดงันี ้
  1.  ข้อมลูส่วนบุคคลวิเคราะห์โดย แจกแจง
ความถ่ี หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของ
คะแนนความรู้ ก่อนและหลงัการเย่ียมในกลุ่มทดลอง 
และกลุม่ควบคมุด้วยสถิติ  Paired Samples t-test 
  3. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของ
คะแนนความรู้หลงัการเย่ียมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ  Independent Samples        
t-test  
   4. วิเคราะห์คะแนนการปฏิบัติตนหลังการ
เย่ียมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยหาค่าเฉล่ีย  
แล้วแบง่เป็นกลุม่คะแนนแบบอิงเกณฑ์ 13  ดงันี ้ 
         - ระดับดี  คือมีคะแนนตัง้แต่ร้อยละ 80 
ขึน้ไป (มีคะแนน  ในช่วง 6-7 คะแนน)  
          -  ระดับปานกลาง  คือ มีคะแนน ตัง้แต่
ร้อยละ 60-79 ขึน้ไป  (มีคะแนน  ในช่วง  4-5 คะแนน)       
          -  ระดบัต่ํา คือมีคะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 
( มีคะแนนน้อย กวา่ 4  คะแนน)  
    5. วิ เคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของ
คะแนนการปฎิบัติตนหลังการเย่ียมระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม  ด้วยสถิติ  Independent 
Samples t-test 
 

ผลการวิจัย 
       กลุม่ตวัอย่าง  สว่นใหญ่มีอายอุยู่ในช่วงอาย ุ
30-34 ปี  ( ร้อยละ  33.33)  จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรอนปุริญญา (ร้อยละ 33.33) ประกอบ
อาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ56.67) มีรายได้
ครอบครัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 20,000 บาท 
( ร้อยละ 36.67)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นการ
ตัง้ครรภ์ ครัง้ท่ี1 (ร้อยละ46.67)  และเป็นการตัง้ครรภ์ 
ครัง้ท่ี2 (ร้อยละ46.67) เท่ากนั ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ
ยาระงับความรู้สึก (ร้อยละ60)  สําหรับกลุ่มท่ีเคย
ได้รับยาระงบัความรู้สึก ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์การได้รับยาระงับความรู้สึกจํานวน    
คนละ 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)  สว่นใหญ่เป็นการได้รับยา
ระงบัความรู้สกึแบบทัว่ไป (ร้อยละ100) 
 ผลการทดสอบความรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบความรู้ก่อนการเย่ียม กลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั10.07 คะแนน 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.62 ในกลุม่ทดลอง มี
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั 10.13 คะแนน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 พบว่าทัง้กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง  มีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้ก่อนการเย่ียมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 
.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้ก่อนการเย่ียมของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (N = 15) 
คะแนนทดสอบ X S.D. t df p - value 
กลุม่ควบคมุ 10.0667 1.6242 -0.097 28 .923 
กลุม่ทดลอง 10.1333 2.0999    

P < .05 
 

   ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนน
ทดสอบความรู้หลังการเ ย่ียม  ในกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั 13.93 คะแนน  
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .96  ในกลุ่มทดลอง    
มีคา่เฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั14.73 คะแนน  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 พบว่า กลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง   มีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้ภายหลงัการเย่ียมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนทดสอบความรู้ภายหลงัการเย่ียมสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้หลงัการเย่ียมของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (N = 15) 
คะแนนทดสอบ X S.D. t df p - value 
กลุม่ควบคมุ 13.9333 0.9612 -2.743 28 .011 * 
กลุม่ทดลอง 14.7333 0.5936    

P < .05 
 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการเย่ียมกลุ่มควบคุม พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้ก่อนการเย่ียมเท่ากับ 
10.07 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.62 
ภายหลังการเย่ียมในกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั 13.93 คะแนน ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 แสดงว่า ภายหลงั
การเย่ียมกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้สงูกว่าก่อนการเย่ียมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ดงัแสดงในตารางท่ี 3   

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเย่ียมของกลุม่ควบคมุ (N = 15) 

Y  S d  Sd t df p - value คะแนนทดสอบ 
ก่อนให้ความรู้ 10.0667 1.6242 -3.8667 1.0601 -14.127 14 .000 *  
หลงัให้ความรู้ 13.9333 0.9612      

P < .05 
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 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการเย่ียมกลุ่มทดลอง พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้ก่อนการเย่ียม เท่ากับ 
10.13 คะแนน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.10  
ภายหลังการเย่ียมในกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ีย

คะแนนทดสอบความรู้เท่ากบั 14.73 คะแนน ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .59 แสดงว่าภายหลงัการ
เย่ียมกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้สงู
กว่าก่อนการเย่ียมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการเย่ียมของกลุม่ทดลอง 

Y  S d  Sd t df p - value คะแนนทดสอบ 
ก่อนให้ความรู้ 10.1333 2.0999 -4.6000 1.8823 -9.465 14 .000 *  
หลงัให้ความรู้ 14.7333 .59362      

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนประเมินการปฏิบติัตนถกูต้องหลงัการเย่ียมของกลุม่ทดลอง  
                   และกลุม่ควบคมุ (N = 15) 

คะแนนทดสอบ X S.D. t df p - value 
กลุม่ควบคมุ 6.5333 .7432 -1.570 28 .128 
กลุม่ทดลอง 6.8667 .3519    

 
14 จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนน

ประเมินการปฏิบัติตนถูกต้องหลงัการเย่ียมของกลุ่ม
ควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการปฏิบัติตน
ถกูต้องเท่ากบั 6.53 คะแนน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .74 ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน
การปฏิบติัตนถูกต้อง เท่ากับ 6.87 คะแนน ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .35 แสดงว่า กลุม่ควบคมุ
และกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการปฏิบติั
ตนถูกต้องภายหลังการเย่ียมไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05  โดยทัง้สองกลุ่มมีค่าเฉล่ียคะแนน
ประเมินการปฏิบัติตนถูกต้องหลังการเย่ียมอยู่ใน

ระดบัดี เม่ือเทียบกบักลุม่คะแนนแบบอิงเกณฑ์   ซึง่
ทัง้สองกลุม่มีคะแนนในช่วง 6-7 คะแนน คือมีคะแนน
การปฏิบติัตนตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 
 
การอภปิรายผล    
       1. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบ
ความรู้ของหญิงตัง้ครรภ์หลงัการเย่ียมด้วยโปรแกรม
การเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า มี
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าก่อนการเย่ียมด้วย
โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม หญิง
ตัง้ครรภ์มีค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้อยู่ในระดบั
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ปานกลาง  แต่ภายหลงัใช้การเย่ียมด้วยโปรแกรมการ
เย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หญิงตัง้ครรภ์มี
ค่าเฉล่ียคะแนนทดสอบความรู้อยู่ในระดบัดี  สําหรับ
คา่เฉล่ียคะแนนประเมินการปฏิบติัตนถกูต้องภายหลงั
การเย่ียมด้วยโปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  พบว่ามีการปฏิบติัตนถูกต้องอยู่ในระดบัดี  
สอดคล้องกับการศึกษาของภิรมณ  โสดาจันทร์14 
พบว่าหลงัการทดลองผู้ ป่วยและครอบครัวท่ีมีสมาชิก
เจ็บป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงูท่ีได้รับกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบั
โรคความดนัโลหิตสงู  สงูกว่า ก่อนการทดลองอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
คะแนนทดสอบความรู้ของหญิงตัง้ครรภ์ระหว่างกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการเย่ียมด้วยโปรแกรมการเย่ียมโดย
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มควบคมุท่ีได้รับการ
เย่ียมแบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน
ทดสอบความรู้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคล้องกบัการศึกษาของ    
พิศสมยั มาภกัดี 15  พบว่ากลุ่มทดลองเป็นหญิงท่ีเป็น
เบาหวานขณะตัง้ครรภ์ ภายหลงัการใช้โปรแกรมการ
เย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และการติดตาม
เย่ียมทางโทรศัพท์   พบว่ามีคะแนนความรู้เ ร่ือง
โรคเบาหวานในขณะตัง้ครรภ์  สงูกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ  .001  ในการวิจัยครั ง้นี ผู้้ วิจัยได้ใช้
โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  เป็น
กระบวนการเตรียมความพร้อมหญิงตัง้ครรภ์  ให้มี

ความรู้และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  เม่ือมารับ
บริการให้ยาระงบัให้ยาระงบัความรู้สกึเป็นการเรียนรู้
ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์  ตามหลกัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้ส่ือวิดิทัศน์ท่ีมี
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบจึงทําให้หญิง
ตัง้ครรภ์เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้  สอดคล้องกบั
การศึกษาของ Gaskey, L.K.16  รายงานการ
ประเมินผลของการเย่ียมก่อนการผ่าตดัโดยวิดีโอเทป 
ผลพบว่าผู้ ป่วยท่ีดูวิดีโอเทปก่อนการผ่าตัดมีความรู้
และการปฏิบติัเก่ียวกบัการได้รับยาระงบัความรู้สกึได้
ดีกว่าผู้ ท่ีรับคําแนะนําจากวิสญัญีพยาบาล  สําหรับ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน
ประเมินการปฏิบัติตนถูกต้องของหญิงตัง้ครรภ์
ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีได้รับเย่ียมด้วยโปรแกรมการ
เย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  กบักลุม่ควบคมุท่ี
ได้รับการเย่ียมแบบปกติ  พบวา่ทัง้สองกลุม่ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนประเมินการปฏิบติัตนถกูต้อง ไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสําคญั .05  การปฏิบติัตนท่ีไม่แตกต่างของ
ทัง้สองกลุ่มนัน้อาจมาจากการท่ีหญิงตัง้ครรภ์ทัง้สอง
กลุ่มจะได้รับเอกสารคําแนะนําก่อนกลับบ้าน  เป็น
แผน่พบัข้อมลู เร่ือง “ความรู้ และการปฏิบติัตวั เพ่ือมา
รับบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป”  ซึ่งมี
เนือ้หาข้อความเป็นชุดเดียวกันกับท่ีได้รับการเย่ียม
จากวิสัญญีพยาบาล  ท่ีทางงานวิสัญญีได้จัดทําไว้
สําหรับอ่านประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทบทวน
ก่อนท่ีจะมารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึตอ่ไป   
           สรุปได้วา่การเย่ียมโดยใช้โปรแกรมการเย่ียม
โดยการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม   มีผลโดยตรงต่อความรู้
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ของหญิงตัง้ครรภ์และนําไปสู่การปฏิบติัท่ีถกูต้องก่อน
มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ซึ่งเป็น
การสนบัสนนุกรอบแนวคิดของการวิจยัครัง้นี ้
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้ 
 1. ด้านปฏิบติัการพยาบาล การศกึษาครัง้
นีพ้บว่า โปรแกรมการเย่ียมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม จัดเป็นนวัตกรรมหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้เป็น

ทางเลือกในการเตรียมความพร้อมหญิงตัง้ครรภ์ก่อน
มารับบริการให้ยาระงบัความรู้สกึ 
 2. ด้านการวิจัย  การศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็น
การศกึษาเฉพาะในกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ควรมีการศกึษา
ในกลุม่อ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการเตรียม
ผู้ ป่วยก่อนได้ยาระงบัความรู้สกึตอ่ไป  
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การสนับสนุนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการดแูลตนเองของผู้สูงอายุ  
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย *   ปรด. (ประชากรศาสตร์)  
มาลี สันตถิริศักดิ์ **  สสม. (การบริหารโครงการสวสัดิการสงัคม) 
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research)  ได้รับทุนอุดหนนุการวิจยับางส่วนจากแผนกสตรี
องค์กรคาริตสัไทยแลนด์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการดแูลตนเองด้านสขุภาพของผู้สงูอายใุนจงัหวดัสมทุรปราการ และศึกษา
อิทธิพลของการสนบัสนนุจากครอบครัว  ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีมีตอ่การดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ กลุม่ตวัอย่าง 416 คน
ท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไปได้ถกูคดัเลือกมาโดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)   เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลตนเอง ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หาและหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามในส่วนการสนับสนุนทางสังคมและการดูแลตนเอง โดยสูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ .82 และ .81 ตามลําดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis)      
ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 15 ตวัแปร ได้แก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ สขุภาพ 
จํานวนบตุร  การสนบัสนนุจากครอบครัว การสนบัสนนุเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน การสนบัสนนุจากสงัคม ขนาดท่ีอยู่อาศยั  ความ
หนาแน่นของสมาชิกในบ้าน ความสะอาดของบ้าน    กลิ่นส้วม แสงสว่างของห้องส้วม ตวัแปรตามมี  1 ตวัแปร ได้แก่ การดแูล
ตนเอง  ตวัแปรอิสระทัง้หมดสามารถร่วมกันอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามคือการดูแลตนเองของผู้สงูอายุได้ร้อยละ = 
43.5 (R2 = .435)  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลการดแูลตนเองของผู้สงูอายอุย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ มีจํานวน 5 ตวัแปร คือ เพศชายมี
การดแูลตนเองดีกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  อายย่ิุงมากขึน้การดแูลตนเองย่ิงน้อยลงอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001    สขุภาพท่ีดีทําให้ผู้สงูอายมีุการดแูลตนเองดีขึน้อย่าง มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การสนบัสนนุจาก
เพ่ือนและเพ่ือนบ้านย่ิงมีมากทําให้การดูแลตนเองของผู้สงูอายดีุขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากชมุชนและสงัคมย่ิงมีมากทําให้การดแูลตนเองของผู้สงูอายดีุขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001     
 

คาํสาํคัญ : การดแูลตนเอง  การสนบัสนนุทางสงัคม  สิง่แวดล้อม  ผู้สงูอาย ุ
 
 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
**  พยาบาลวิชาชีพ แผนกสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลเซน็ต์หลยุส์ 
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บทนํา 
 ปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นประเทศสูงอายุ
เ ช่นเ ดียวกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 
กล่าวคือ ในปี 2551 มีประชากรสงูอายท่ีุอายเุกิน 60 
ปี  จํานวน 7,042,000 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.151  
ผู้ สูงอายุทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพ  ควรท่ีจะ
สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมี
คณุภาพท่ีสมเหตสุมผลและสมวยั  ผู้สงูอายเุองต้องมี
บทบาทท่ีสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเป็น
พฤ ติ ก ร รม ท่ี ผู้ สู ง อ ายุทั่ ว ๆ  ไ ป  พึ งป ฏิบั ติ เ พ่ื อ
ประคับประคองกระบวนการชีวิต  และสมควรได้รับ
การสนบัสนนุจากครอบครัวและสงัคมเพ่ือให้มีสขุภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง  ผู้สูงอายุในเขตเมืองนัน้อาจมี
ปัญหาในการถกูทอดทิง้มากกว่าผู้สงูอายใุนเขตชมุชน
ชนบทท่ีมักจะอยู่กันแบบใกล้ชิดและมีการช่วยเหลือ
เกือ้กูลกันมากกว่า  ผู้ สูงอายุท่ีดูแลตนเองไม่ได้ใน
เมือง และขาดการสนับสนุนทางสังคมจะย่ิงเผชิญ
ปัญหามากขึน้  เพราะขาดปัจจัยพืน้ฐานท่ีจําเป็น
สําหรับการดํารงชีวิตโดยเฉพาะสภาพท่ีอยู่อาศยั  และ
สภาพแวดล้อมท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ   
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมี
ประชากร จํ านวนมาก  เ ป็นจังหวัด ท่ี มี โ ร งงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จํานวนมาก  เป็นจังหวัด
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงมีความเป็นเมืองสงู 
จากสภาพความเป็นเมืองจึงมีทัง้ความเจริญควบคู่กบั
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมหลายประการ เช่นปัญหา
นํา้ท่วม ปัญหามลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ 

ปัญหาจราจร และปัญหานํา้ทะเลกดัเซาะชายฝ่ัง  ป่า
ชายเลนเสื่อมโทรม เป็นต้น  ผู้ สูงอายุมีจํานวนมาก   
เ ป็นผู้ สูงอายุ ท่ีอยู่ ในสังคมเ มือง  เพราะจังหวัด
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร เ ป็ น จั ง ห วั ด ป ริ ม ณ ฑ ล ข อ ง
กรุงเทพมหานครท่ีเป็นแหล่งความเจริญในหลายด้าน  
แต่ด้วยความเจริญปัญหาท่ีผู้สงูอายุต้องเผชิญอยู่ใน
ปัจจบุนัอาจมีมากขึน้ตามมา เน่ืองจากปัญหาดงักลา่ว
ข้างต้น   
 รั ฐ บ า ล ใ ห้ ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ก า ร
รักษาพยาบาลแก่ผู้ สูงอายุ โดยไม่ คิดมูลค่า ใน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และ
กรุงเทพมหานครให้ครอบคลมุทกุคน  ซึง่รัฐจะต้องเสีย
ค่าใ ช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ผู้สงูอาย ุ และเป็นจํานวนเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมขึน้ทกุ
ปี  ดงันัน้รัฐจึงได้กําหนดนโยบายให้มีการจัดทําแผน
ผู้สงูอายแุห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2564) ท่ี
มี แ นว คิด พื น้ ฐ านประกอบ ไป ด้ วย  กา รส ร้ า ง
หลักประกันในวัยสูงอายุ  จะต้อง มีการกระทํา
ตามลําดบัคือให้ ประชาชนช่วยตนเอง ครอบครัว
เกือ้กลู ชมุชนช่วยเหลือและสงัคมรัฐอปุถมัภ์ 

การศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผู้ สูงอายุในเขตเมือง ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็น
การศึกษาท่ีมีความสําคัญอย่าง ย่ิงต่อประชากร
ผู้สูงอายุท่ีจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่มากในอนาคต  
อันใกล้ ผลการวิจัยนีจ้ะนําประโยชน์ในการดูแล
ผู้สงูอายไุทยท่ีจะเพิ่มทวีจํานวนมากขึน้ตอ่ไป 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
การศกึษา 
สถานภาพสมรส 
รายได้ 

 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองด้านสุขภาพของ
ผู้ สูงอายุและศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจาก

ครอบครัวชุมชนสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ดแูลตนเองของผู้สงูอายใุนจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 

จํานวนบตุร 
สขุภาพ 

 
การดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ
 
 

ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม 
การสนบัสนนุจากครอบครัว 
การสนบัสนนุจากชมุชน 
การสนบัสนนุจากรัฐ/ เอกชน 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ขนาดบ้าน 
ความสะอาดของบ้าน 
กลิน่ส้วม 
แสงสวา่งห้องส้วม 
ความแออดัของชมุชน 
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วัสดุและวิธีการ สว่นท่ี 2  ข้อมูลสนับสนุนทางสังคมของ
ครอบครัว ชุมชนและสงัคม สร้างคําถามโดยยึดแนว
ของ คอบบ์ จาคอบสนั และแค็บแพลน ประกอบด้วย
คําถาม 35 ข้อ 

 การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)  เพ่ือศกึษาการดแูลตนเองด้าน
สุขภาพของผู้ สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  และ
ศึกษาอิทธิพลของการสนบัสนนุจากครอบครัว ชมุชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการดูแลตนเองของ
ผู้สงูอาย ุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็น

ผู้สงูอายท่ีุมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป  ท่ีอาศยัอยู่ จงัหวดั
สมทุรปราการ  ซึง่จํานวนประชากรท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปี
ขึน้ไปทัง้จงัหวดัมีจํานวนทัง้หมด 102,812 คน  
          กลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุในการศึกษาครัง้นี ้ 
เลือกเก็บตวัอย่างผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ในเขต
อําเภอเมืองมีจํานวน 40,818 คน  สุม่ตวัอย่างคิดเป็น
ร้อยละ 1  ได้กลุม่ตวัอยา่งผู้สงูอายจํุานวน 416 คน  
 ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการท่ีเป็นตัวแทนของ
ผู้สงูอายใุนเขตเมือง  เลือกเขตศึกษาตามการแบ่งเขต
ของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั โดยเลือกเขต แบบ
เจาะจงจากเขตท่ีมีผู้ สูงอายุมากท่ีสุดในอําเภอเมือง
สมทุรปราการ   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั ง้ นี ป็้นแบบ
สมัภาษณ์ซึง่มี 4 สว่น  ดงันี ้
 

        สว่นท่ี 3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบ 
ด้วยคําถาม 26 ข้อ 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรม
การดแูลตนเองประกอบด้วยคําถาม 48 ข้อ  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้สถิติพรรณาเพ่ือบรรยาย
ข้อมูลส่วนตัว การสนับสนุนทางสังคม  สิ่งแวดล้อม
และการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยแสดงค่า  
ร้อยละ และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
(Multiple  Regression)  เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนบุคคล  การสนับสนุนทางสังคมและ
สิง่แวดล้อมท่ีมีผลตอ่การดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ
 

ผลการวิจัย 
 ผู้สงูอายสุว่นใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.4  
คน เพศชายร้อยละ 42.6 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 60-
69 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีสถานภาพสมรสอยู่กบัคู่
สมรสคิดเป็นร้อยละ 48.7  มีการศึกษาอยู่ในระดบัชัน้
ประถมศึกษาคิดเป็น ร้อยละ 54.9   มีสุขภาพท่ี
สมบรูณ์แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 54.2 มีร่างกายไม่ค่อย
แข็งแรงคิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่ไม่มีงานทํา    
คิดเป็นร้อยละ 70.1  มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 62.7 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป เป็นข้อมลูสว่นบคุคล  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรสระดับ
การศกึษา ภาวะสขุภาพ  จํานวน 11 ข้อ 
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ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้จากบุตรหลานคิดเป็น    
ร้อยละ 49.1 รองลงมามีรายได้จากการประกอบอาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 32.3  

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
ส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับการสนับสนุนจากบุตรในครอบครัวในระดับดี
เก่ียวกับปัจจัย 4 ได้แก่  อาหาร  ท่ีอยู่อาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ได้รับการสนับสนุนให้
ทํางานบ้านและให้พักผ่อน ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืนในสังคม ได้รับข่าวสารด้านสุขภาพ รวมทัง้ให้
คําแนะนําหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลตนเองเม่ือ
เจ็บป่วย พร้อมทัง้พาผู้สงูอายไุปพบแพทย์เพ่ือรับการ
รักษา 

การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและ
สังคม 

จากการศึกษาพบว่าผู้ สูงอายุได้ รับการ
สนบัสนนุจากเพ่ือนและเพ่ือนบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน
เดียวกันเป็นอย่างดี ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเดียวกันนี ้มีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั มีการเย่ียม
เยียนกนัเป็นประจํา แม้ในภาวะปกติ กล่าวคือ แม้ว่า
เพ่ือน เพ่ือนบ้านจะมีทุกข์หรือสุข จะสุขสบายหรือ
เจ็บป่วย ผู้สงูอายก็ุจะไปเย่ียมเพ่ือนบ้านตามปกติ ซึ่ง
ความถ่ีในการไปเย่ียมมากท่ีสดุคือ 1-2 ครัง้ต่อเดือน 
การมีความผกูพนัท่ีดีต่อกนัในสงัคมอย่างสม่ําเสมอนี ้
จงึเป็นการเช่ือมโยงสมัพนัธภาพท่ีดีให้เกิดขึน้ในบคุคล 
ในชุมชนและสงัคมสืบต่อไป  การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กัน โดยแสดงความเอือ้อาทรเป็นการสนับสนุนด้าน
อารมณ์ ความรู้สกึ เป็นความผกูพนั รักใคร่ ห่วงใย ทํา
ให้ผู้ สูงอายุมีเพ่ือน มีสังคม และสามารถรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นให้กันและกัน อัน
เป็นประโยชน์ต่อการดแูลตนเองส่วนใหญ่ผู้สงูอายไุม่
มีบทบาทในการบริหารหมู่บ้าน เช่น การเป็นกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นผู้ นําชมุชน และไม่ได้เป็นสมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุด้วย แต่กิจกรรมท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไปร่วม
มากท่ีสดุ ได้แก่ ไปวดั สวดมนต์ ฟังเทศน์ และทําบญุ 

ส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุได้รับข่าวสารข้อมูลด้าน
สุขภาพและแสวงหาความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเอง
จากส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ
จากชุมชน   ส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุไม่ได้รับการตรวจ
สขุภาพฟันทกุ 1 ปี แต่ได้รับการตรวจสขุภาพร่างกาย
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้แต่ประมาณหนึ่งใน
สามไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ส่วนกรณีท่ีเจ็บป่วย 
สามารถเข้ารับการรักษาโรคจากสถานพยาบาลของ
รัฐ โดยใช้สิทธิผู้ ถือบตัร 30 บาทรักษาโรคในเขตท่ี
รับผิดชอบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และในระยะเวลา 
1 ปีท่ีผ่านมาแต่อีกประมาณหนึ่งในส่ีของผู้สงูอายุ
ไม่ได้ใช้บตัรนี ้ได้ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ ไม่มีการเจ็บป่วย
ถึงขนาดช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
ผู้สงูอายสุว่นใหญ่คือร้อยละ 40.1 ไม่ได้รับเงินอดุหนนุ
หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่ผู้สงูอายุ
อีกสว่นหนึง่ได้รับเงินอดุหนนุ แตไ่ด้รับไมต่อ่เน่ืองทกุปี 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ข้อมูลการดูแล
ตนเองผ่านส่ือต่างๆ เป็นวิธีหนึ่งท่ีอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ สูงอายุไ ด้ เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะกรณี ท่ี
ผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพไมแ่ข็งแรงหรือมีปัญหาสขุภาพ 

สิ่งแวดล้อม 
 ภายในชุมชนของผู้สูงอายุไม่มีระบบกําจัด
นํา้เสีย  ผู้สงูอายุรูสึกว่าชุมชนมีความหนาแน่นขึน้ใน
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รอบปีท่ีผ่านมา  ผู้ สูงอายุหนึ่งในสามมีบริเวณรอบ
บ้านไม่สะอาดโดยพบว่ายังมีขยะหรือมูลสัตว์อยู ่ 
คร่ึงหนึ่งของผู้สงูอายมีุสภาพภายในบ้านสะอาด ส่วน
อีกคร่ึงหนึ่งมีความสะอาดปานกลางถึงไม่สะอาด 
โดยเฉพาะเร่ืองส้วมท่ีมีคราบสกปรกถึงสกปรกมาก  
ผู้สงูอายุประมาณหนึ่งในสามอยู่ในบ้านท่ีส้วมมีกลิ่น   
ผู้สงูอายุส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในบ้านห้องแถวไม้ ขนาด
เล็กพืน้ท่ีประมาณ 15-25 ตารางเมตร  มีสมาชิก
ครอบครัวอาศยัอยู่ด้วยกันประจําจํานวน 1-6 คน  
แม้ว่าผู้ สูงอายุจะมีความรู้สึกว่าบ้านท่ีอาศัยอยู่ไม่
แออัด  แต่ขนาดบ้านของผู้ สูงอายุนัน้ขนาดเล็กกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของท่ีอยู่อาศัยท่ีถูกต้องและจะช่วย
สง่เสริมสขุภาพ ซึ่งควรมีเนือ้ท่ีไม่น้อยกว่า 14 ตาราง
เมตรตอ่ผู้อาศยั 1 คนแรก  และไม่น้อยกว่า 2.3 ตาราง
เมตร สําหรับผู้อาศยัท่ีเพ่ิมขึน้อีก 1 คนต่อไป  สําหรับ
ปัญหาขยะผู้สงูอายทํุาการทิง้ในถงัขยะเป็นส่วนใหญ่  
ก่อนท่ีจะมีรถขยะมารับไปทําลาย  การทิง้ขยะค้างเป็น
เวลาหลายวนัก็เป็นสาเหตขุองการสะสมของจลุินทรีย์
และกลิ่นเน่าเหม็น ทําให้มีปัญหาต่อเน่ืองคือพบว่ามี
หนู แมลงสาบ และแมลงวนั มารบกวนผู้สงูอายุท่ีอยู่
ในชุมชนนี ้ สตัว์เหล่านีเ้ป็นสตัว์ท่ีเป็นพาหะนําโรคซึ่ง
จะทําลายสขุภาพโดยตรง 

การดูแลตนเอง 
ด้านการได้รับอากาศ  นํ า้  และอาหารท่ี

เพียงพอ ส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุด่ืมนํา้สะอาดและ
รับประทานอาหารเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย เช่นไข่ เนือ้สตัว์ และรับประทานผกัผลไม้ทุก
วัน แต่ผู้ สูงอายุประมาณหนึ่งในสามไม่ทานผลไม้ 
ผู้สงูอายคุร่ึงหนึ่งไม่ด่ืมนม หรือนมถัว่เหลือง ด้านการ

ขบัถ่ายสว่นใหญ่ผู้สงูอายขุบัถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ
ปกติและผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีอาการท้องผูก แต่
ประมาณหนึ่งในสามท้องผกู  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ไม่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และไมใ่ช้สารเสพติด 

การคงไ ว้ซึ่ งความสมดุลระหว่างการมี
กิจกรรมและการพกัผอ่นสว่นใหญ่ผู้สงูอายไุด้นอน 6-8 
ชั่วโมงต่อคืน  แต่ประมาณหนึ่งในสามนอนไม่พอใน
เวลากลางคืน ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ได้นอน 1 ชัว่โมงใน
เวลากลางวนั และคิดว่าในแต่ละวนัได้พักผ่อนอย่าง
เพียงพอแล้วงานอดิเรกท่ีผู้สงูอายทํุา ได้แก่ งานบ้าน 
เลีย้งหลาน ปลูกต้นไม้ เย็บผ้า และช่วยบุตรค้าขาย  
ผู้สงูอายุคร่ึงหนึ่งได้ออกกําลงักายสปัดาห์ละ 3 วนั
เป็นอย่างน้อย การออกกําลังกายทํานานครัง้ละ 30 
นาที  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ไม่ได้ทํางานอดิเรก  ผู้สงูอายุ
หนึ่งในสามเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในระยะ 1 
เดือนท่ีผ่านมา   ส่วนใหญ่ไม่สามารถทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์  แต่ประมาณคร่ึงหนึ่งได้ร่วม
กิจกรรมท่ีองค์กรต่าง ๆ จดัให้  กิจกรรมท่ีผู้สงูอายเุข้า
ร่วมมากท่ีสุดคือกิจกรรมทางศาสนา  แต่ไม่ ร่วม
กิจกรรมชมุชนด้านการออกกําลงักาย ผู้ อ่ืนส่วนใหญ่
ผู้ สูงอายุสองในสามไม่มีเวลาอยู่เงียบๆ ตามลําพัง 
ส่วนใหญ่ไม่มีญาติท่ีต้องไปเย่ียม เพราะญาติอยู่
ต่างจังหวัด ด้านการป้องกันอันตรายต่อชีวิต หน้าท่ี 
และสวัส ดิการส่ วนใหญ่ผู้ สู งอายุมัก เอาใจใส ่
ระมดัระวงัตนเองเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตเุสมอ เช่น การ
ข้ามถนน  และการเ ข้า ห้องนํ า้  รวมทัง้ มีการจัด
สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยัจากอบุติัเหต ุเช่น การจดับ้าน
ให้เรียบร้อย และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ  ด้านการ
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ส่งเสริมและพัฒนาการส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุสามารถ
รักษาความสะอาดของร่างกายสม่ําเสมอ   
 

การอภปิรายผล 
จากการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุพบประเด็น

สําคญัจากการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตวัแปรตามท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได้
ดงันีคื้อ ตัวแปรอิสระ 15 ตวัแปร ได้แก่  เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ สุขภาพ 
จํานวนบุตร   การสนับสนุนจากครอบครัว  การ
สนับสนุนเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน การสนับสนุนจาก
สงัคม  ขนาดท่ีอยู่อาศยั ความหนาแน่นของสมาชิกใน
บ้าน ความสะอาดของบ้าน กลิ่นส้วม แสงสว่างของ

ห้องส้วม ตามมี 1 ตัวแปร ได้แก่ การดูแลตนเอง       
ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ  
ตวัแปรตามในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ 
(Multiple Regression) ตวัแปรตามมี 1 ตวัแปร ได้แก่ 
การดแูลตนเอง  ตวัแปรอิสระทัง้หมดสามารถร่วมกนั
อธิบายความผันแปรของตัวแปรตามคือการดูแล
ตนเองของผู้สงูอายไุด้ร้อยละ = 43.5 (R2 = .435)   
ตัวแปรท่ีมีผลต่อการดูแลตนเองมี 5 ตัว ได้แก่  เพศ   
อาย ุ  สขุภาพ  การสนบัสนนุจากเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน   
การสนับสนุนจากชุมชนและสงัคมโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางแสดงการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือการศกึษาปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 

ตัวแปร B Std Err Beta t Sig 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
     เพศ 
     อาย ุ
      ระดบัการศกึษา            
     สถานภาพสมรส      
       รายได้ 
       สขุภาพ 
       จํานวนบตุร 
ด้านครอบครัว ชุมชนและสังคม 
     การสนบัสนนุจากครอบครัว 
      การสนบัสนนุจากเพ่ือน 
     การสนบัสนนุจากชมุชนและสงัคม 
 

 
1.419 
-.136 

-.467 
-1.668 

-3.7E-006 
2.353 
.055 

 
.039 
.529 
.507 

 

 
.418 
.040 
.522 

1.377 
.000 
.527 
.110 

 
.049 
.231 
.168 

 

 
.271 
-.280 
-.083 
-.098 
-.014 
.381 
.043 

 
.070 
.192 
.241 

 

 
3.399 
-3.371 
-.895 

-1.212 
-.144 
4.461 
.502 

 
.790 
2.293 
3.024 

 

 
.001*** 
.001*** 

.373 

.228 

.886 
.000*** 

.617 
 

.431 
.024* 
.003** 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือการศกึษาปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (ต่อ) 
ตัวแปร B Std Err Beta t Sig 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ขนาดบ้าน 
     ความแออดัของสมาชิกในบ้าน 
     ความสะอาดบ้าน 
      กลิน่ส้วม 
    แสงสวา่งในห้องส้วม 

 
.016 

-1.103 
.073 
-.355 
-.341 

 
.009 
.756 
.469 
.519 
.942 

 
.143 
-.129 
.013 
-.062 
-.032 

 
1.752 
-1.459 
.156 
-.684 
-.362 

 
.083 
.148 
.876 
.496 
.718 

                                                       R =.659  R Square = .435  Adjust R Square =.355      

*** P < 0.001 ,  ** P < 0.01 ,  P < 0.05 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ 

อาย ุและสขุภาพมีผลต่อการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ
กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงมีการดูแลตนเองท่ี
แตกต่างกัน โดยเพศชายมีความสามารถในการดูแล
ตนเองท่ีดีกว่าเพศหญิงอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .001 ส่วนอายุมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อการ
ดูแลตนเองของผู้สงูอายุ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สลีุ ทองวิเชียร
และพิมพ์พรรณ ศิลปะสวุรรณ2  พบวา่เพศ และอาย ุมี
ความสมัพนัธ์กบัการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ 

ในด้านสุขภาพส่วนใหญ่ผู้ สูงอายุรู้สึกว่า
ต น เ อ ง แ ข็ ง แ ร ง ดี แ ล ะภ า ว ะ สุ ข ภ าพพบ ว่ า มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุ
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .001 สอดคล้องกับ
แนวคิดท่ี สนัทดั  เสริมศรี3  ได้เสนอปัจจยัทางสงัคมท่ี
มีอิทธิพลต่อการรักษาตนเอง  คณุลกัษณะของบคุคล 

(individual attributes) คณุลกัษณะของบคุคลนบัว่า
มี อิ ท ธิ พ ล กํ า หนดก า ร รั กษ า ตน เ อ ง ท่ี สํ า คัญ  
โดยเฉพาะสังคมยุคอุตสาหกรรมหรือในสังคมท่ีมี
ความทันสมัย  สังคมท่ีมีความเป็นเมือง  คุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะของบุคคลเป็นเสมือนหน่วยกรอง  
การมีประสบการณ์และการศึกษา  การผสมผสาน
ระหว่างอิทธิพลทางสถาบนัสงัคมและทางเครือข่ายนี ้ 
ส่งผลให้บุคคลมีการรักษาตนเองพร้อมทุกด้านของ
กิจกรรมอนามยั  ทัง้การป้องกนัโรค  การรักษา  การ
ฟืน้ฟแูละการสง่เสริมสขุภาพ 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและ
เพ่ือนบ้าน 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน โดยใน
การศึกษานี  ้การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและ
เพ่ือนบ้านเน้นในด้านการท่ีผู้ สูงอายุมีเพ่ือนในวัย
เดียวกันท่ียังพบปะกันเป็นประจําและอยู่ในหมู่บ้าน
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หรือชุมชนเดียวกัน มีเพ่ือนบ้านท่ีสามารถจะพึ่งพา
หรือช่วยเหลือในยามท่ีต้องการได้ และมีเพ่ือนบ้านท่ี
ตนเองได้ไปช่วยเหลือหรือพร้อมท่ีจะเข้าช่วยเหลือจาก
การศึกษาพบว่า การสนับสนุนจากเพ่ือนและเพ่ือน
บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของ
ผู้ สูงอายุอย่าง มีนัย สําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 
กลา่วคือจากการศกึษานีผู้้สงูอายเุป็นวยัท่ีเกษียณอายุ
จากงาน มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรม ทําให้
กิจกรรมท่ีเคยทําอยู่ลดน้อยลง แต่มีการเพิ่มกิจกรรม
ในเครือข่ายสงัคมอ่ืนขึน้มาแทน พบว่า ผู้สงูอายมุกัมี
การพบปะพูดคุย รวมกลุ่มกันในชุมชน หรืออยู่ใน
หมู่บ้านเดียวกนัเป็นประจํา  กลุ่มเพ่ือนจํานวน 1-5 
คนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านและยังคงพบปะเป็นประจํา  
นอกจากนีย้ังพบว่า ผู้ สูงอายุมีเพ่ือนท่ีสามารถจะ
พึง่พาอาศยักนัได้ในยามท่ีมีปัญหาเดือดร้อน ผู้สงูอายุ
มีเพ่ือนจํานวน 1-5 คนท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เขา
เม่ือเดือดร้อน  ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการศึกษา
ของ สรุกลุ เจนอบรม4  เม่ือบคุคลสญูเสียกิจกรรมทาง
สังคมไปอย่างหนึ่ง เขาจะเพิ่มกิจกรรมในเครือข่าย
สงัคมอ่ืนมาแทน สอดคล้องกบัการศกึษาของมณฑนา 
เจริญกศุล5  ซึง่พบว่า การสนบัสนนุทางสงัคมสมัพนัธ์
ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง และ
สอดคล้องกับ จิราพร อภิชาตบุตร6  ท่ีพบว่า การมี
สว่นร่วมในชมุชน มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต่ํา
กับคุณภาพชีวิตในชุมชนแออัดอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดบั .05 กล่าวคือ ผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน เน่ืองมาจากการมีส่วนร่วมในชุมชนนัน้จะเป็น
สิ่งชดเชยการสญูเสียท่ีเกิดจากขบวนการ สงูอาย ุเช่น

เกษียณอายุ การหมดบทบาทหน้าท่ีการงาน ซึ่งตรง
กบัแนวคิดทฤษฎีกิจกรรม  (Activity theory) ท่ีเช่ือว่า 
ผู้สงูอายท่ีุสามารถเข้าร่วมกลุม่ ร่วมกิจกรรมทางสงัคม
ได้มากย่อมมีโอกาสพบปะเพ่ือนฝูงวัยเดียวกัน และ
มองเห็นโลกกว้างขึน้ อษุาพร ชวลิตนิธิกุล7  พบว่า 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยท่ีผู้สงูอายุสามารถให้
ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน หรือผู้ อ่ืนให้ความสําคัญแก่
ผู้สงูอายุในฐานะผู้ ให้คําปรึกษา จะช่วยให้ผู้สงูอายุมี
การดูแลตนเอง ดีขึ น้  ผู้ สูงอายุ ต้องไ ด้ รับความ
ช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองให้มี
สุขภาพดีได้เพราะเม่ือมีสุขภาพดี  ย่อมให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัว และบุคคลอ่ืนได้ และงานวิจัย  
ของ มินเคลอร์, สาทาริเอโน และแลงฮาเซน อ้างถึงใน
เพนเดอร์และแพนเดอร์ Minkler, Satariano and 
Langhuasen Cited in Pender & Pander8  พบว่า 
ความผกูพนัในสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัภาวะสขุภาพ
อย่างมีนยัสําคญั กล่าวคือ บคุคลท่ีมีความผกูพนัทาง
สงัคมมากจะมีภาวะสขุภาพท่ีดี  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุน
ทางสังคม จากเพ่ือนและเพ่ือนบ้านในชุมชนทําให้
ผู้ สูงอายุได้รับความรักความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า 
ได้รับการยกย่อง มีความผกูพนัต่อกนั มีความรู้สกึเป็น
ส่วนร่วมในสังคมเดียวกัน มีความเอือ้อาทร และให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่กันและกัน เช่น ให้
เวลา ให้ข้อมลูข่าวสาร ให้ความคิดเห็นเม่ือเกิดภาวะ
วิกฤตหรือมีปัญหาเดือดร้อนหรือเม่ือมีความเครียดก็
จะได้รับความบรรเทา ได้รับความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนๆ ท่ีคบกันเป็นประจํา เพ่ือนและเพ่ือนบ้านจึง
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เป็นบคุคลท่ีให้กําลงัใจสง่เสริมให้มีพฤติกรรมการดแูล
ตนเองท่ีถกูต้อง 

ผลการสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ความผกูพนักบัเพ่ือน โดยการศึกษาน่ีเน้นในด้านการ
มีเพ่ือน การมีความผกูพนักนัในกลุ่ม โดยการมีความ
ผูกพันกับผู้ อ่ืนแม้ในภาวะปกติ  โดยท่ีผู้ สูงอายุมี
ความรู้สึกผกูพนักัน ไปเย่ียมเยียนกนัและกนัเสมอใน
ขณะท่ีมีสขุภาพดี จากการศึกษาพบว่า  การมีความ
ผกูพนัทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  อย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั .01  

ผลการวิจัยนีพ้บว่า ผู้ สูงอายุไปเย่ียมเพ่ือน
และเพ่ือนบ้านแม้ในภาวะท่ีมีสขุภาพแข็งแรง (ร้อยละ 
71.0) และเย่ียมเพ่ือนๆ เหล่านี ้ เดือนละ 1 ครัง้       
(ร้อยละ 52.8)  ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั มลูินส์, 
จอห์นสัน และแอนเดอสัน Mullins, Johson,& 
Anderson9  พบว่า สงูอายจุะมีความรู้สกึว้าเหว่ลดลง 
เม่ือมีการติดตอ่พบปะกบัเพ่ือนและเพ่ือนบ้าน  

การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนและ
สังคม 

การสนบัสนนุทางสงัคมจากชมุชนและสงัคม 
รวมถึง การเปิดโอกาสให้ผู้สงูอายมีุตําแหน่งในชมุชน 
การมีเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม การได้รับข่าวสาร
และความรู้เ ก่ียวกับสุขภาพ  การได้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครัง้ การสามารถใช้
บัตรทอง  30  บาท  และการไ ด้ รับ เ งินอุดหนุน /
สงเคราะห์ผู้ สูงอายุ ทัง้หมดนีมี้อิทธิพลต่อการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
การสนบัสนนุทางชุมชนและสงัคมมีความสมัพนัธ์เชิง

บวกกบัการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุมีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001  

ดังนัน้ผู้ สูงอายุจึงต้องมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัวและ
ญาติพ่ีน้อง กิจกรรมในสังคม งานพิเศษ และงาน
อดิเรกเป็นหนทางสร้างความสมัพันธ์กับบุคคล ดังท่ี 
อาคอฟ Arkoff9  กลา่วว่า ผู้สงูอายนุัน้เม่ือต้องเผชิญ
กับการสูญเสีย ถ้าไม่มีบทบาท หรือกิจกรรมอ่ืนมา
แทนอาจเกิดปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ มองโลกใน
แง่ร้าย สิน้หวัง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและ
ส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย และ เพนเดอร์ Pender8  
กล่าวว่าการมีความผกูพนักับบุคคลอ่ืนทัง้ในกลุ่มผู้ ท่ี
อยู่ในวัยเดียวกันดูแลผู้ ท่ีอยู่ต่างวัยจะทําให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการส่งเสริมให้แสดง
บทบาทในสงัคม การติดต่อพูดคุยสม่ําเสมอ การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เพิ่มความผกูพนัใกล้ชิดซึ่งทําให้
ผู้สงูอายุ ได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนๆ ตามโอกาส
อนัควร ดงัท่ี โอเรม Orem10  ได้กล่าวว่า การมีความ
ผูกพันทางสังคมจะทําให้บุคคลได้รับการช่วยเหลือ
ทางวตัถ ุมีความรักใคร่ผกูพนั มีความเป็นเพ่ือน และมี
การแลกเปล่ียนความคิดต่างๆ การมีความผูกพันท่ีดี
ของผู้สงูอายท่ีุมีต่อครอบครัวและเพ่ือนฝงูทําให้ได้รับ
แรงสนบัสนุนจากบุคคลต่างๆ ในสงัคม ผู้สงูอายก็ุจะ
ได้มีความภูมิใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรา 
อินทรพานิช11 12  และของ รจนารถ ร่วงลือ   พบว่า 
ผู้สงูอายมีุการติดต่อพดูคยุ เย่ียมญาติ และผู้ อ่ืนเสมอ 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของสปีค, คาวาร์ท และเพล
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เลทท์13  พบว่า กลุ่มผู้สงูอายท่ีุมีความผกูพนักบัผู้ อ่ืน 
และสงัคมดีจะรับรู้ภาวะสขุภาพปัจจบุนัดี  

ดงันัน้การมีความผกูพนัในสงัคมจึงเป็นการ
เช่ือมโยงผู้สงูอายุกับบุคคลในสงัคมเป็นการทดแทน
บทบาทท่ีได้สูญเสียไป หรือทดแทนบุคคลใกล้ชิดอัน
เป็นท่ีรักและมีความผกูพนัท่ีจากไป ทัง้เป็นความหวงั 
กําลงัใจ และส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีด้วย  การได้พบปะ
พูดคุยระหว่างผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักและ
ยอมรับความจริงและการเปล่ียนแปลงต่างๆของชีวิต 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฟรานซีส โธมัส14  
พบว่าผู้ สูงอายุท่ีมีกิจกรรมในสังคมจะมีสุขภาพจิต
ดีกวา่ผู้สงูอายท่ีุไมมี่กิจกรรมทางสงัคม เพราะกิจกรรม
ต่างๆ นัน้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สงูอายมีุเพ่ือนมากขึน้ มี
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
ทําให้คลายความเหงา รู้สกึว่าชีวิตมีค่า มีสขุภาพจิตดี
ท่ีสดุ ตามแนวคิดของ โอเรม Orem10  ภาวะสขุภาพ
จะต้องประกอบด้วย  สุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านสงัคม ซึ่งแยก
จากกนัไม่ได้ และคนท่ีมีสขุภาพดีคือ คนท่ีมีโครงสร้าง
ท่ีสมบูรณ์  จะสามารถทําหน้าท่ีของตนได้อย่าง
เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีดี  
 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวของ
ผู้สงูอายโุดยเฉพาะผู้สงูอายหุญิงร่วมกิจกรรมด้านการ
ออกกําลงักายให้มากขึน้ เน่ืองจากพบว่าเพศชายดแูล
ตนเองได้ดีกว่า  ทัง้ นี เ้ พ่ือส่งเสริมสุขภาพและจะ
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึน้หรืออาจจะส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมทํากิจกรรมในบ้านมากขึน้ควบคู่กบัการออก
กําลงักายเช่นทําความสะอาดภายในบ้าน โดยเฉพาะ
การทําความสะอาดห้องนํา้  เพ่ือเป็นการกําจดัความ
สกปรกและกําจดักลิ่น  ซึง่จะสง่ผลต่อสขุภาพร่างกาย
ของผู้สงูอาย ุ

2. เจ้าหน้าท่ีของศูนย์สาธารณสุขควรมี
บทบาทในการให้ความรู้กบัผู้สงูอาย ุ เร่ืองมลพิษจาก
นํา้เสียและกลิ่นขยะท่ีส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
และสขุภาพของผู้สงูอาย ุ เร่ืองโรคท่ีเกิดจากยงุและวิธี
กําจดัยงุ 
 3. หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร
ศาสนา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบังานผู้สงูอาย ุทํา
หน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ป้องกัน การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง
เหมาะสมให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะ
ผู้สงูอาย ุ
 4. ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในสังคม 
และสถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้ทุกชุมชนท่ีมี
ผู้ สูงอายุจัดตัง้ชมรมผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือ
สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายใุน
ชมรม พร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
ผู้สงูอายเุพ่ือให้ตระหนกัถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม
ชมรม เปิดโอกาสให้ผู้สงูอายใุนชมุชนเป็นผู้บริหารงาน

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดูแล

ตนเองของผู้สงูอายยุงัต้องมีการสนับสนุนจากบุคคล
ในชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้ สูงอายุและประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชนและนโยบายจากภาครัฐดงันี ้ 
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และกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้ สูงอายุเน่ืองจากผู้
สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรม
ผู้สงูอาย ุ
 5. รัฐบาลควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับ
ผู้สงูอายใุนเมืองให้ทัว่ถึง  เน่ืองจากผู้สงูอายสุ่วนหนึ่ง
ไมไ่ด้รับเงินอดุหนนุหรือเงินสงเคราะห์จากภาครัฐ  

 6. รัฐบาลควรจดับริการด้านสาธารณปูโภค
ในชุมชน ได้แก่ ระบบระบายนํา้เสีย  เน่ืองจากใน
ชุมชนไม่ มีวิ ธีการกําจัดนํ า้ โสโครกบริเวณบ้าน 
ผู้สงูอายจํุานวนหนึ่งต้องเผชิญกบักลิ่นรบกวนภายใน
บ้านและกลิ่นจากห้องส้วมซึ่งน่าจะเป็นเหตุบั่นทอน
สขุภาพด้านระบบการหายใจและโรคทางเดินหายใจ 
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ผลของการจัดท่าขึน้และลงจากเตยีงกับความเจบ็ปวดสาํหรับผู้ป่วยผ่าตดั 
กระดกูสันหลัง ส่วนหลังและเอวหลังผ่าตดัวันที่สอง 
 

นลนีิ   พสุคันธภัค* พย.ม.  (วิทยาการระบาด) 
วาริณี   ด้วงเงนิ**      พย.บ.   
 

 
บทคัดย่อ  
            การศึกษาครัง้นี ้ เป็นการวิจยักึ่งทดลองแบบ กลุ่มเดียว  มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการจัดท่าขึน้
และลงจากเตียงกบัความเจ็บปวดสําหรับผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั สว่นหลงัและเอว  หลงัผ่าตดัวนัท่ีสอง  กลุม่ตวัอย่างจํานวน 
68 ราย จาก 4 หอผู้ ป่วยในสถาบนัประสาทวิทยาช่วง มิถนุายน 2549- พฤษภาคม 2550  โดยสุม่ให้ฟืน้ฟสูภาพ  ทัง้สองวิธี   
ห่างกัน 1 ชัว่โมง  สอบถามความเจ็บปวดของผู้ ป่วยผ่าตดักระดูกสนัหลงัภายหลงัการจดัท่า   จากบาดแผลผ่าตดั  และ      
พยาธิสภาพจากการผ่าตดั  แล้ววิเคราะห์จากค่าเฉล่ียของแต่ละคู่ one group  : paired samples t-test  ระหว่าง ด้านหน้าลง
เตียง (6 ท่า) คู่กบั ด้านหลงัลงเตียง (6 ท่า)  และด้านหน้าขึน้เตียง (6  ท่า) คู่กบั ด้านหลงัขึน้เตียง  (6 ท่า)   ผลการศกึษา
ค่าเฉล่ียความปวดจากการจดัท่าผู้ ป่วย  ในท่าท่ี 5  ของด้านหน้าขึน้เตียงปวดมากกว่า ด้านหลงัขึน้เตียง  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สว่นค่าเฉล่ียความปวดจากแผลผ่าตดั  ในคู่ท่าท่ี 2   คู่ท่าท่ี 4   คู่ท่าท่ี 5  และ คู่ท่าท่ี 6  ของ
ด้านหน้าขึน้เตียงปวดมากกว่า ด้านหลงัขึน้เตียง  แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และการใช้ด้านหน้าลงเตียง  
ในทา่ท่ี 2, 3  จะปวดแผลผ่าตดัมากกว่าการใช้ด้านหลงัลงเตียงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05  อนึง่ ผลการศกึษาครัง้นี ้
ทําให้ทราบว่าการฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงัของกลุม่ตวัอย่างในสองวิธี ดงักลา่ว  มีความปวดท่ีเป็นผลกระทบ
ต่อความสุขสบายของกลุ่มตัวอย่าง  ในระดับเล็กน้อย เท่านัน้(ค่าเฉล่ียความปวด 0.93-2.63)  และไม่มีผลกระทบต่อ
ภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของโรค  สามารถนําผลลพัธ์ไปกําหนดแนวทางการพยาบาลผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ตอ่ไป                       
 

คาํสาํคัญ : การจดัทา่ขึน้และลงเตียง    ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
 
 
*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ    หวัหน้ากลุม่งานวิชาการพยาบาล    กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ   
     สถาบนัประสาทวิทยา 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     หวัหน้างานการพยาบาลประสาทศลัยกรรม    กลุม่ภารกิจบริการวิชาการ     **  

     สถาบนัประสาทวิทยา 
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วารสารกองการพยาบาล 

บทนํา 
ปัจจบุนัความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกบักระดกู

สนัหลงั เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยขึน้  การรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัดย่อมดีกว่าการรักษาแบบประคับประคอง1 
จํานวนผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ 
ในสถาบันประสาทวิทยาผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสนัหลัง
สว่นหลงัและเอว2 พบมากถึงร้อยละ 49.5 ของผู้ ป่วย
ผา่ตดักระดกูสนัหลงัทัง้หมดจํานวนปีละกว่า 540 ราย 
ซึ่งการผ่าตดักระดกูสนัหลงัจดัเป็นการผ่าตดัใหญ่ท่ีมี
ความหมายและความสําคัญต่อการดํารงชีวิต  การ
ประกอบอาชีพ ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของ
ผู้ ป่วยอย่างย่ิง  นอกจากนัน้การผ่าตัดยังทําให้เกิด
ความปวดหลังผ่าตัด  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปวด มี
หลายสาเหต ุคือ  1) มีการดงึรัง้ของแผลผ่าตดั  เกิด
จากการยึดติดกบักระดกูสนัหลงัทําให้มีการยืดขยาย
ของกล้ามเนือ้ได้น้อย มีผลทําให้การเคล่ือนไหวของ
กระดูกสนัหลงับริเวณเอวลดลง  เกิดอาการหลงัแข็ง  
เม่ือเปล่ียนท่า นัง่ นอน ยืน จะทําให้ปวดได้  2) ความ
เจ็บปวดเน่ืองจากการผ่าตดัท่ีมีการตดัในแนวตัง้จะทํา
ให้มีการ ดึงรัง้ อวัยวะต่าง ๆ  ท่ีเ ก่ียวข้อง ทําลาย
เส้นประสาทมากกว่าแนวขวาง  และ ทําให้เนือ้เย่ือ
บริเวณท่ีทําผา่ตดัได้รับบาดแผล3  เป็นผลให้กล้ามเนือ้
บริเวณนัน้มีการหดรัดตวั  ถ้าความปวดรุนแรงมากจะ
ทําให้กล้ามเนือ้หดรัดตวัมากขึน้  สง่ผลให้ปริมาณการ
ไหลเวียนของเลือดลดลง กล้ามเนือ้ได้รับออกซิเจน
น้อยลง  ในขณะเดียวกันร่างกายจะมีการเผาผลาญ
มากขึน้  ต่อมาการเผาผลาญจะเปล่ียนไปเป็นแบบไม่
ใช้ออกซิเจน  ทําให้เกิดกรดแลกติก  มีผลทําให้เกิด

ความเจ็บปวดอย่างต่อเน่ือง และมากขึน้เ ร่ือยๆ4   
ส่งผลกระทบให้ผู้ ป่วยไม่ยอมเคล่ือนไหวจํากัด
กิจกรรม นอนอยู่บนเตียง 2-3 วนั5  เป็นผลสืบเน่ืองทํา
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ท้องอืด ท้องผูก 
ปอดอักเสบ  หลอดเลือดดําอักเสบ   การติดเชื อ้
ทางเดินปัสสาวะ  แผลติดเชือ้  ความดันโลหิตต่ํา      
เป็นต้น  3) เกิดพยาธิสภาพหลังการผ่าตัด โดยมี
พงัผืดไปยึดติดกดเบียดเนือ้เย่ือบริเวณข้างเคียง  เช่น  
รากประสาทเอ็นข้อต่อ ทําให้ผู้ ป่วยเคล่ือนไหวกระดกู
สนัหลงัได้น้อยลง  เม่ือผู้ ป่วยเคล่ือนไหวร่างกายจะทํา
ให้มีอาการปวดแสบร้อนหรือเสียว นําสู่ภาวะเรือ้รังได้  
ดังนั น้  คณะกรรมการคุณภาพบริการประสาท
ศลัยกรรม (Quality Improvement Team)  จึงได้
กําหนดตวัชีว้ดัคุณภาพ  ระดบัองค์กรของผู้ ป่วยหลงั
ผา่ตดักระดกูสนัหลงัให้มีการฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วย ภายใน 
48 ชัว่โมง  ให้ได้เป้าหมายมากกว่า 80% ของผู้ ป่วยท่ี
ทําการผ่าตดักระดกูสนัหลงัทัง้หมด6  พยาบาลซึ่งเป็น
ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ ป่วย ควรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วยหลงัผ่าตดั7  โดยเฉพาะรูปแบบการ
จัดท่าผู้ ป่วยขึน้และลงจากเตียงในท่าท่ีเหมาะสม  มี
ความปวดน้อย ท่ีสุด   ผู้ ป่ วยสุขสบาย   ไม่ เ กิด
ภาวะแทรกซ้อน หรือทพุพลภาพตามมาภายหลงั 

จากกิจกรรมการพยาบาลท่ีปรากฏในแนว
ทางการพยาบาลผู้ ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง6 

ฉบบัปี พ.ศ.2548 8   ใช้ในหอผู้ ป่วยประสาทศลัยกรรม 
พบว่า การฟื้นฟูสภาพโดยการจัดท่าขึน้และลงจาก
เตียงผู้ ป่วยท่ีปฏิบัติ มีอยู่สองวิธี  วิธีแรกผู้ ป่วยใช้



 วารสารกองการพยาบาล

8,9ด้านหน้าลงเตียง  (6 ท่า)  ส่วนวิธีท่ีสองผู้ ป่วยใช้
ด้านหลงัลงเตียง

สนัหลงัสว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง 
8,10 (6 ท่า)  ท่ีพยาบาลจัดท่าให้  ทัง้

สองรูปแบบทําให้ไม่ทราบถึงความเจ็บปวดของผู้ ป่วย
ท่ีแท้จริง ในแต่ละท่านํามาซึ่งต้นเหตุของการขาด
ความร่วมมือ ความเช่ือมั่น ในการดูแลรักษาทําให้
ตวัชีว้ดัคณุภาพในการฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วยได้ไม่ตรงตาม
เป้าหมาย  ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้จดัทําการศกึษาวิจยัเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดงักลา่วขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 ความเจ็บปวดของผู้ ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก
สนัหลงัสว่นหลงัและเอวหลงัผ่าตดัวนัท่ีสอง  ทัง้ 2 วิธี  
ได้แก่  ระหว่างการใช้ด้านหน้าลงเตียง(6ท่า)  การใช้
ด้านหน้าขึน้เตียง(6ท่า)  การใช้ด้านหลงัลงจากเตียง 
(6 ท่า)   และการใช้ด้านหลงัขึน้เตียง (6 ท่า)  มีความ
ปวดแตกตา่ง กนัทัง้ในแง่ หรือมิติ การจดัท่า  จากแผล
ผา่ตดั  และจากพยาธิสภาพหลงัการผา่ตดั  

เพ่ือเปรียบเทียบผลของการจดัท่าขึน้และลง
จากเตียงกบัความเจ็บปวดสําหรับผู้ ป่วยผา่ตดักระดกู    
 

กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจดัทา่ผู้ ป่วยหลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงัสว่นหลงั
และเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง  ใน  4  หอผู้ ป่วยใน 

 

วัสดุและวิธีการ    
 การศึกษาครัง้นี  ้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง    
แบบ  one group (paired samples t-test)  ประกอบ 

ด้วยอาสาสมคัรท่ีเป็นผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั 
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสองจํานวน 68 ราย   
 
 

สถาบนัประสาทวิทยา 
 
วิธีท่ี 1  การใช้ด้านหน้าลงเตียง(6 ทา่)   การใช้ 
ด้านหน้าขึน้เตียง(6 ทา่)  และสลบัวิธีหา่งกนั  1 ชม. 
วิธีท่ี 2  การใช้ด้านหลงัลงเตียง (6 ทา่)    และการใช้ 
ด้านหลงั ขึน้เตียง (6 ทา่)     

ผลของความเจ็บปวดจาก 
 - การจดัทา่  (pain 1) 
 - บาดแผลผา่ตดั (pain 2) 
 - พยาธิสภาพหลงัการผา่ตดั (pain 3) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงัสว่นหลงัและ
เอวโดยอาสาสมัคร  จาก 4 หอผู้ ป่วยในสถาบัน
ประสาทวิทยาช่วง มิถนุายน 2549 -  พฤษภาคม 
2550  ได้แก่  หอผู้ ป่วยประสาทศลัยกรรมชาย   
ประสาทศลัยกรรมหญิง  พิเศษศลัย์  และ ศลัยกรรม
รวม  แล้วให้อาสาสมคัรสลบัวิธีกนัเว้นช่วง  ห่างกนั 1 
ชัว่โมง  โดยอาสาสมคัรจบัฉลากได้วิธีท่ี 1  ให้ผู้ช่วย
วิจยัช่วยจดัทา่ด้านหน้าลงเตียง(6 ท่า)  ใช้ด้านหน้าขึน้
เตียง(6 ท่า)  หลงัจากนัน้อีก1 ชัว่โมง จึงให้อาสมคัร
คนเดียวกนัใช้ด้านหลงัลงจากเตียง (6 ท่า)  และใช้ 
ด้านหลงั ขึน้เตียง(6 ท่า)  ให้อาสาสมัคร บอกเล่า
ความปวด  (Pain score : Numberic rating scale)6 
ท่ีได้รับทัง้จากการจัดท่า(pain1)  จากแผลผ่าตัด 
(pain2)   และพยาธิสภาพของโรค(pain3)  แล้ว
วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดของแต่ละคู ่       
ใช้สถิติ (paired samples t-test)  ระหว่างด้านหน้าลง
เตียง ( front down  = 6 ท่า) คู่กบั ด้านหลงัลงเตียง 
(back down = 6  ท่า)  ด้านหน้าขึน้เตียง (front up = 
6  ท่า) คู่กบั ด้านหลงัขึน้เตียง (back up= 6  ท่า)  ใน
ผู้ ป่วยคนเดียวกันจนครบตามกลุ่มเป้าหมายจํานวน  
68 ราย  ทุกครัง้ท่ีเก็บข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 
(ผู้วิจยั) จะต้องตรวจสอบทกุครัง้   
     วธีิดาํเนินการวจัิย 
      1. ขัน้เตรียมการวิจัย  เตรียมเคร่ืองมือ
ประเมินความปวด  เตรียมหัวหน้าหอผู้ ป่วย  ผู้ ช่วย
วิจยั  เชิญท่ีปรึกษา (แพทย์)  และนกักายภาพบําบดั  
ให้ความรู้ในการฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วย  นําโครงการเสนอ
คณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันประสาทวิทยา  

เ พ่ือพิจารณาและขออนุมั ติงบประมาณในการ
ดําเนินการวิจยั 
 2. ขัน้ดําเนินการวิจยั แบง่เป็น  2  ระยะ 
           2.1 ระยะก่อนการทดลองรวบรวม
ผู้ ช่วยนักวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก  
สนัหลงัส่วนหลงัและเอวหลงัผ่าตดัวนัท่ีสอง  อธิบาย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง เกณฑ์การรับอาสาสมคัร  
เข้าโครงการทดลองเกณฑ์การคัดออกจากโครงการ 
วิจยั  ตลอดจนการลงนามในใบขออนญุาต (Census)  
พร้อมของสมนาคณุให้กบัอาสาสมคัร  และเตรียม      
ผู้ควบคมุ (หวัหน้าหอผู้ ป่วยทัง้ 4 แห่ง)  เพ่ือตรวจสอบ
ความครบถ้วน  ความถกูต้องการเก็บข้อมลู 
         2.2 ระยะทดลอง  ลงรหสัเคร่ืองมือการ
วิจยั มอบให้กบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยทัง้ 4 แห่ง เพ่ือทําการ
เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครระหว่างเดือนสิงหาคม  
2549 – เมษายน  2550 
 3. ขัน้ตอนการปฏิบติัจริง  ให้หวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยควบคุม  และตรวจสอบความครบถ้วน  ความ
ถูกต้องของวิธีการเก็บข้อมูล จากผู้ ช่วยวิจัยแล้ว
สง่กลบั 
 4. ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2550 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 1. รูปแบบการฟืน้ฟูสภาพผู้ ป่วย   มี 2 วิธี    
ได้แก่   
  วิธีท่ี 1  รูปแบบใช้ด้านหน้าลงเตียงมี   
6 ท่า  ท่าขึน้เตียงมี 6 ท่า  เป็นรูปแบบท่ีแพทย์ผู้ รักษา
นํามาใช้กบัผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั  และสอน
ให้กบัพยาบาล   
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  วิธีท่ี 2  รูปแบบใช้ด้านหลงัลงเตียงมี     
6 ท่า  ท่าขึน้เตียงมี 6 ท่า  เป็นรูปแบบท่ีนกักายภาพ 
บําบัดนํามาใช้กับผู้ ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง  
และสอนให้กับพยาบาลเพ่ือฟื้นฟูสภาพผู้ ป่วยหลัง
ผา่ตดั   
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ได้แก่ 
         ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมลูส่วน
บคุคลของอาสาสมคัรมีจํานวนทัง้หมด  12  ข้อ 
                ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามระดบัความ
ปวดท่ีเกิดขึน้จากการจดัท่า (pain 1)  ทําให้มีการตรึง  
การยืดขยายของกล้ามเนือ้ได้น้อย เม่ือใช้ด้านหน้า 
ขึน้-ลงจากเตียง  จํานวน 12 ข้อ  ใช้รูปแบบด้านหลงั
ขึน้-ลงเตียง จํานวน 12 ข้อ  จากแผลผ่าตดั (pain 2)  
ท่ีทําให้เนือ้เย่ือบริเวณนัน้ได้รับบาดแผล เม่ือใช้ด้าน 
หน้าขึน้-ลงจากเตียง จํานวน 12 ข้อ  ใช้รูปแบบด้าน 
หลงัขึน้-ลงเตียง จํานวน 12 ข้อ และจากพยาธิสภาพ 
(pain 3)  มีอาการปวดแสบ ร้อน เสียว ท่ีพงัผืดไปยดึ
ติด หรือ กด เบียด เนือ้เย่ือบริเวณข้างเคียง  เช่น  ราก

ประสาท  เอ็นข้อต่อ จะมีความปวดเม่ือใช้ด้านหน้า
ขึ น้-ลงจากเตียง  จํานวน  12 ข้อ  และใช้ รูปแบบ
ด้านหลงัขึน้-ลงเตียง จํานวน 12 ข้อ 
    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้แจกและเก็บแบบสอบถามทัง้ 2 
สว่นจากหอผู้ ป่วย 4 แหง่  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
        การวเิคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้  
        1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  โดยแจกแจง
ความถ่ีและจํานวนร้อยละ 
        2. คํานวณหาค่า เฉ ล่ีย   ค่า เ บ่ียง เบน
มาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดในการจัดท่า   
จากแผลผ่าตัด  และจากพยาธิสภาพจากการผ่าตัด 
ทัง้ 2  วิธี 
        3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความปวดทัง้ 2 วิธี  ทัง้ในการจดัท่า จาก
บาดแผลผ่าตดั  และพยาธิสภาพจากการผ่าตดั โดย
ใช้สถิติ  paired samples t-test  
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รูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย    
วธีิที่ 1  รูปแบบการใช้ด้านหน้าลงเตียงมี 6 ท่า  และ ท่าขึน้เตียงมี 6 ท่า 
ภาพด้านหน้าลงเตียง (6 ทา่) 

                
        ทา่ท่ี 1                     ทา่ท่ี 2                    ทา่ท่ี 3                    ทา่ท่ี 4                    ทา่ท่ี 5                     ทา่ท่ี 6 
ภาพด้านหน้าขึน้เตียง  (6 ทา่) 

                     
  

       ทา่ท่ี 1                      ทา่ท่ี 2                      ทา่ท่ี 3                   ทา่ท่ี 4                  ทา่ท่ี 5                      ทา่ท่ี 6 
 

วธีิที่ 2  รูปแบบการใช้ด้านหลังลงเตียงมี 6 ท่า   และท่าขึน้เตียงมี 6 ท่า    
ภาพด้านหลงัลงเตียง  (6 ทา่) 

                  
 

        ทา่ท่ี 1                     ทา่ท่ี 2                       ทา่ท่ี 3                    ทา่ท่ี 4                    ทา่ท่ี 5                     ท่าท่ี 6 
      

ภาพด้านหลงัขึน้เตียง (6 ทา่)   

               
 

        ทา่ท่ี 1                    ทา่ท่ี 2                  ทา่ท่ี 3                     ทา่ท่ี 4                      ทา่ท่ี 5                     ทา่ท่ี 6 
 

ภาพ รูปแบบการจัดท่าผู้ป่วย 
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป  ผู้ ป่วย 68 ราย  
พบว่า  สดัสว่นเป็นชายต่อหญิงเท่ากบั 1:1   อายุ
เฉล่ียเท่ากบั 51.5 ปี  สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ 73.3  
ระดับการศึกษาชัน้ประถมปีท่ี 4-6 ร้อยละ 36.8  
รองลงมาเป็นระดบัมธัยมปลาย ร้อยละ 32.4  อาชีพ
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ36.8  รองลงมาเป็น
พ่อบ้าน แม่บ้าน ร้อยละ 25  นบัถือศาสนาพทุธทัง้สิน้ 
ร้อยละ 100  มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท/
เดือน และ 10,001-20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 50  
ภมิูลําเนากรุงเทพฯ ร้อยละ 17.6  และต่างจงัหวดั  
ร้อยละ 80.9  การวินิจฉัยโรค Herniated disc 
Proposus (HNP)  มีความผิดปกติของหมอนรอง
กระดกูสนัหลงั ร้อยละ 75  ระดบัท่ีเกิดพยาธิสภาพ  
Lumbar  Spine ; L4-L5 มากท่ีสดุ ร้อยละ 58.83       
1 ระดบั ร้อยละ 76.5  ใส ่Screw ร้อยละ .5 ,  2 ระดบั 
ร้อยละ 22  ใส ่Screw ร้อยละ.5  และ 3 ระดบั       
ร้อยละ .5 
 2. ข้อมลูค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความเจ็บปวด ทัง้ 2 วิธี 
  - 

 ความเจ็บปวดจากการจดัท่า(pain 1) พบว่า 
การใช้ด้านหน้าลงเตียง ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสดุ คือ ท่าท่ี 1  
(X = 1.21  S.D. = 1.696)  และท่าท่ีปวดมากท่ีสดุคือ 
ท่าท่ี 5 (X = 1.68  S.D. = 2.032)  ส่วนการใช้
ด้านหน้าขึน้เตียง ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสดุคือ ท่าท่ี 6  (X = 
1.12  S.D. = 1.536)  และท่าท่ีปวดมากท่ีสดุคือ      
ท่าท่ี 1 (X = 1.68  S.D. = 3.148)  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1 
 ความเจ็บปวดจากบาดแผลผ่าตดั (pain 2) 
พบว่า การใช้ด้านหน้าลงเตียง  ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสดุคือ 
ท่าท่ี 6 (X = 2.01  S.D. = 1.749)  และท่าท่ีปวดมาก
ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 3 (X = 2.63  S.D. = 1.939)  สว่นการ
ใช้ด้านหน้าขึน้เตียง ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสุดคือ ท่าท่ี 6     
(X = 1.81  S.D. = 1.681)  และท่าท่ีปวดมากท่ีสดุคือ 
ท่าท่ี 2 (X =  2.29  S.D. = 1.932)  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 2 
 ความเจ็บปวดพยาธิสภาพจากการผ่าตัด 
(pain 3)  พบว่า การใช้ด้านหน้าลงเตียง ท่าท่ีปวด
น้อยท่ีสดุคือ ท่าท่ี 1 (X = 1.08  S.D. = 1.554)  และ
ท่าท่ีปวดมากท่ีสดุคือ ท่าท่ี 6 (X = 1.41  S.D. = 
1.897)  ส่วนการใช้ด้านหน้าขึน้เตียง ท่าท่ีปวดน้อย
ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 5 (X = 1.08  S.D. = 1.611)  และท่าท่ี
ปวดมากท่ีสดุคือ ท่าท่ี 2 (X = 1.58  S.D. = 1.976)  
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

วิธีท่ี 1  ใช้รูปแบบด้านหน้าลงจาก
เตียงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัส่วน
หลงัและเอวหลงัผ่าตดัวนัท่ีสอง  จากคําบอกเล่าของ
ผู้ ป่วย ดงันี ้
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ตารางที่ 1 คา่เฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดจากการจดัทา่  (pain 1)  ของการ
ฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยในวิธีท่ี 1  ใช้ด้านหน้าลงจากเตียง และขึน้เตียง  ของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง (n = 68) 

 

วธีิที่ 1 ความเจบ็ปวดจาก ใช้ด้านหน้าลงเตียง ใช้ด้านหน้าขึน้เตียง 
การจัดท่า  (pain 1) X S.D. X S.D. 

ทา่ท่ี 1 1.21 1.696 1.68 3.148 
ทา่ท่ี 2 1.42 1.922 1.64 1.958 
ทา่ท่ี 3 1.62 2.074 1.56 1.882 
ทา่ท่ี 4 1.65 2.065 1.59 2.023 
ทา่ท่ี 5 1.68 2.032 1.27 1.594 
ทา่ท่ี 6 1.41 1.718 1.12 1.536 

 
ตารางที่ 2  คา่เฉล่ีย   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดจากบาดแผลผา่ตดั  (pain 2)  ของ

การฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยใน วิธีท่ี 1 ใช้ด้านหน้าลงจากเตียงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง (n = 68) 

 

วธีิที่ 1 ความเจบ็ปวดจาก ใช้ด้านหน้าลงเตียง ใช้ด้านหน้าขึน้เตียง 
บาดแผลผ่าตัด  (pain 2) X S.D. X S.D. 

ทา่ท่ี 1 2.21 1.808 1.87 1.710 
ทา่ท่ี 2 2.22 1.852 2.29 1.932 
ทา่ท่ี 3 2.63 1.939 2.26 1.825 
ทา่ท่ี 4 2.47 1.912 2.28 1.819 
ทา่ท่ี 5 2.53 1.896 1.91 1.734 
ทา่ท่ี 6 2.01 1.749 1.81 1.681 
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ตารางที่ 3 คา่เฉล่ีย   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดพยาธิสภาพจากการผา่ตดั (pain 3) 
ในการฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยตาม วิธีท่ี 1 ใช้ด้านหน้าลงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงัสว่น
หลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง (n = 68) 

 

วธีิที่ 1 ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ ใช้ด้านหน้าลงเตียง ใช้ด้านหน้าขึน้เตียง 
จากการผ่าตัด (pain 3) X S.D. X S.D. 

ทา่ท่ี 1 1.08 1.554 1.45 1.879 
ทา่ท่ี 2 1.26 1.873 1.58 1.976 
ทา่ท่ี 3 1.35 1.891 1.47 1.883 
ทา่ท่ี 4 1.31 1.879 1.45 2.099 
ทา่ท่ี 5 1.38 1.829 1.08 1.611 
ทา่ท่ี 6 1.41 1.897 1.12 1.615 

 
 - วิธีท่ี 2  ใช้รูปแบบด้านหลงัลงจาก
เตียงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัส่วน
หลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง  มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 

  ความเจ็บปวดจากการจดัท่า(pain 1) 
พบว่า การใช้ด้านหลงัลงเตียง ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสดุคือ 
ท่าท่ี 1 (X = 1.06  S.D. = 1.597)  และท่าท่ีปวดมาก
ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 3 (X = 1.58  S.D. = 1.637)  ซึ่ง
ใกล้เคียงกบัท่าท่ี 3  ของการใช้ด้านหลงัขึน้เตียง (X = 
1.55  S.D. = 1.666)  ซึง่ปวดมากท่ีสดุ  และท่าท่ีปวด
น้อยท่ีสดุคือ ท่าท่ี 5 และ 6 (X = 98  S.D. = 1.409 
และ X = .98  S.D. = 1.387)  ตามลําดบั  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4 
 ความเจ็บปวดจากบาดแผลผ่าตัด 
(pain 2) พบว่า การใช้ด้านหลงัลงเตียง ท่าท่ีปวดน้อย

ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 2 (X = 1.74  S.D. = 1.698)  และท่าท่ี
ปวดมากท่ีสดุคือ ท่าท่ี 5 (X = 2.28  S.D. = 1.668)  
ส่วนการใช้ด้านหลังขึน้เตียง ท่าท่ีปวดน้อยท่ีสุดคือ  
ท่าท่ี 6 (X = 1.35  S.D. = 1.543)  และท่าท่ีปวดมาก
ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 3 (X = 1.97  S.D. = 1.574)  ดงัแสดง
ในตารางท่ี 5 
 ความเจ็บปวดพยาธิสภาพจากการ
ผ่าตดั (pain 3)  พบว่า การใช้ด้านหลงัลงเตียง ท่าท่ี
ปวดน้อยท่ีสดุคือ ท่าท่ี 1 (X = 1.03  S.D. = 1.581)  
และท่าท่ีปวดมากท่ีสดุคือ ท่าท่ี 3 (X = 1.34  S.D. = 
1.661)  สว่นการใช้ด้านหลงัขึน้เตียง ท่าท่ีปวดน้อย
ท่ีสดุคือ ท่าท่ี 6 (X =.93  S.D. = 1.439)  และท่าท่ี
ปวดมากท่ีสดุคือ ท่าท่ี 3 (X = 1.26  S.D. = 1.582)  
ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 4  คา่เฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดจากการจดัทา่  (pain 1)  ของการ
ฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยในรูปแบบท่ี 2  ใช้ด้านหลงัลงเตียง และ ขึน้เตียง  ของผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง  (n = 68) 

ใช้ด้านหลังลงเตียง วธีิที่ 2 ความเจบ็ปวดจาก ใช้ด้านหลังขึน้เตียง 
การจัดท่า  (pain 1) X S.D. X S.D. 

ทา่ท่ี 1 1.06 1.597 1.18 1.424 
ทา่ท่ี 2 1.12 1.584 1.49 1.641 
ทา่ท่ี 3 1.58 1.637 1.55 1.666 
ทา่ท่ี 4 1.53 1.681 1.29 1.665 
ทา่ท่ี 5 1.56 1.749 .98 1.409 
ทา่ท่ี 6 1.20 1.523 .98 1.387 

 
ตารางที่ 5   คา่เฉล่ีย   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดจากบาดแผลผา่ตดั  (pain 2)     

ของการฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วยใน วิธีท่ี 2 ใช้ด้านหลงัลงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั   
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง  (n = 68) 

 

วธีิที่ 2 ความเจบ็ปวดจาก ใช้ด้านหลังลงเตียง ใช้ด้านหลังขึน้เตียง 
บาดแผลผ่าตัด  (pain 2) X S.D. X S.D. 

ทา่ท่ี 1 1.97 2.00 1.58 1.426 
ทา่ท่ี 2 1.74 1.698 1.89 1.583 
ทา่ท่ี 3 2.09 1.543 1.97 1.574 
ทา่ท่ี 4 2.27 1.572 1.88 1.724 
ทา่ท่ี 5 2.28 1.668 1.40 1.527 
ทา่ท่ี 6 1.91 1.602 1.35 1.543 
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ตารางที่ 6  คา่เฉล่ีย   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเจ็บปวดพยาธิสภาพจากการผา่ตดั (pain 3)  
ในการฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วย   ตามวิธีท่ี 2 ใช้ด้านหลงัลงและขึน้เตียง ของผู้ ป่วยผา่ตดักระดกูสนัหลงั
สว่นหลงัและเอวหลงัผา่ตดัวนัท่ีสอง  (n = 68) 

 

วธีิที่ 2 ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ ใช้ด้านหลังลงเตียง ใช้ด้านหลังขึน้เตียง 

 

จากการผ่าตัด  (pain 3) X S.D. X S.D. 
ทา่ท่ี 1 1.03 1.581 1.14 1.597 
ทา่ท่ี 2 1.06 1.685 1.24 1.587 
ทา่ท่ี 3 1.34 1.661 1.26 1.582 
ทา่ท่ี 4 1.20 1.644 1.18 1.607 
ทา่ท่ี 5 1.21 1.638 .94 1.466 
ทา่ท่ี 6 1.23 1.637 .93 1.439 

 
 
 
 



 

ตารางที่ 7   เปรียบเทียบความแตกตา่งความปวดจากการจดัทา่ จากบาดแผลผา่ตดั และพยาธิสภาพจากการผา่ตดั ระหวา่ง 2 วิธี ใช้ด้านหน้าลงเตียง
กบัด้านหลงัลงจากเตียง อยา่งละ 6 ทา่ ของผู้ ป่วยหลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงัสว่นหลงัและเอวในวนัที่สอง  (n = 68)                            

 

 ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ 
ท่าลงจากเตียง 2 วธิี จากการจัดท่า จากบาดแผลผ่าตัด  จากการผ่าตัด 

 X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 1  
 

.15 

 
 

.749 

 
 

1.643 

 
 

65 

 
 

.105 

 
 

.24 

 
 

1.854 

 
 

1.047 

 
 

67 

 
 

.299 

 
 

.05 

 
 

.598 

 
 

.623 

 
 

64 

 
 

.536 
 

ด้านหน้า      ด้านหลงั 
ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 2  

 

.30 

 
 

1.509 

 
 

1.632 

 
 

65 

 
 

.108 

 
 

.49 

 
 

1.321 

 
 

3.029 

 
 

67 

 
 

.003** 

 
 

.20 

 
 

1.383 

 
 

1.166 

 
 

64 

 
 

.248 
 

ด้านหน้า      ด้านหลงั 
ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 3  

 
.05 

 
 

1.767 

 
 

.209 

 
 

65 

 
 

.835 

 
 

.54 

 
 

1.661 

 
 

2.701 

 
 

67 

 
 

.009** 

 
 

.02 

 
 

1.256 

 
 

.099 

 
 

64 

 
 

.922 

 
ด้านหน้า       ด้านหลงั 

 



 

ตารางที่ 7   (ตอ่) 
 

 ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ 
ท่าลงจากเตียง 2 วธิี จากการจัดท่า จากบาดแผลผ่าตัด จากการผ่าตัด 

 X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 4  
 

-.06 

 
 

1.366 

 
 

-.369 

 
 

62 

 
 

.714 

 
 

.24 

 
 

1.596 

 
 

1.225 

 
 

66 

 
 

.225 

 
 

-.02 

 
 

.864 

 
 

-.145 

 
 

63 

 
 

.885 

 
ด้านหน้า       ด้านหลงั 
ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 5  

 
.11 

 
 

1.557 

 
 

.567 

 
 

62 

 
 

.573 

 
 

.24 

 
 

1.625 

 
 

1.203 

 
 

66 

 
 

.233 

 
 

.10 

 
 

.856 

 
 

.883 

 
 

62 

 
 

.10 

 
ด้านหน้า     ด้านหลงั 

ผู้ ป่วยลงจากเตียงทา่ที่ 6  
 

.15 

 
 

1.176 

 
 

1.055 

 
 

64 

 
 

.295 

 
 

.09 

 
 

1.252 

 
 

.585 

 
 

66 

 
 

.560 

 
 

.12 

 
 

1.256 

 
 

.790 

 
 

64 

 
 

.433 
 

ด้านหน้า     ด้านหลงั 

p < .05 
 



 

ตารางที่ 8   เปรียบเทียบความแตกตา่งของความปวดจากการจดัทา่ จากบาดแผลผา่ตดั และพยาธิสภาพจากการผา่ตดั ระหวา่ง 2 วิธี 
 ใช้ด้านหน้าขึน้เตียงกบัด้านหลงัขึน้เตียง อยา่งละ 6 ทา่ ของผู้ ป่วยหลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงัสว่นหลงัและเอวในวนัที่สอง (n = 68) 
 

 ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวด ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ 
ท่าขึน้เตียง 2 วธิี จากการจัดท่า จากบาดแผลผ่าตัด จากการผ่าตัด 

 X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

ผู้ ป่วยขึน้เตียงทา่ที่ 1  
 

.45 

 
 

2.716 

 
 

1.324 

 
 

64 

 
 

.190 

 
 

.27 

 
 

1.175 

 
 

1.871 

 
 

66 

 
 

.066 

 
 

.22 

 
 

1.253 

 
 

1.369 

 
 

63 

 
 

.167 

 
ด้านหน้า         ด้านหลงั 
ผู้ ป่วยขึน้เตียงทา่ที่ 2  

 

.17 

 
 

1.353 

 
 

1.009 

 
 

64 

 
 

.317 

 
 

.43 

 
 

1.722 

 
 

2.042 

 
 

67 

 
 

.045* 

 
 

.31 

 
 

1.610 

 
 

1.541 

 
 

64 

 
 

.128 
 

ด้านหน้า       ด้านหลงั 
ผู้ ป่วยขึน้เตียงทา่ที่ 3  

 

.02 

 
 

1.441 

 
 

.085 

 
 

65 

 
 

.932 

 
 

.29 

 
 

1.593 

 
 

1.522 

 
 

67 

 
 

.133 

 
 

.21 

 
 

1.376 

 
 

1.253 

 
 

65 

 
 

.215 

 
ด้านหน้า        ด้านหลงั 

 



 

 

ตารางที่ 8   (ตอ่) 
 

 
ท่าขึน้เตียง 2 วธิี 

ความเจบ็ปวด 
จากการจัดท่า 

ความเจบ็ปวด 
จากบาดแผลผ่าตัด 

ความเจบ็ปวดพยาธิสภาพ 
จากการผ่าตัด 

 X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

X S.D. t df Sig. 
2-tailed 

ผู้ ป่วยขึน้เตียงท่าที่ 4 

 
ด้านหน้า        ด้านหลงั 

 
 

.32 

 
 

1.552 

 
 

1.678 

 
 

64 

 
 

.098 

 
 

.59 

 
 

2.082 

 
 

2.330 

 
 

67 

 
 

.023* 

 
 

.28 

 
 

1.663 

 
 

1.342 

 
 

64 

 
 

.184 

ผู้ ป่วยขึน้เตียงท่าที่ 5 

 
ด้านหน้า        ด้านหลงั 

 
 

.29 

 
 

1.078 

 
 

2.170 

 
 

65 

 
 

.034* 

 
 

.51 

 
 

1.344 

 
 

3.159 

 
 

67 

 
 

.002** 

 
 

-.13 

 
 

1.289 

 
 

.782 

 
 

62 

 
 

.437 

 
 

.12 

 
 

.801 

 
 

1.240 

 
 

64 

 
 

.220 

 
 

.43 

 
 

1.246 

 
 

2.844 

 
 

66 

 
 

.006** 

 
 

.17 

 
 

1.140 

 
 

1.197 

 
 

64 

 
 

.236 

ผู้ ป่วยขึน้เตียงท่าที่ 6 

 
ด้านหน้า      ด้านหลงั 

p < .05 



 วารสารกองการพยาบาล 

 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความปวดจากการจัดท่า  จากบาดแผลผ่าตัด และ
พยาธิสภาพจากการผา่ตดั   
  1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ
ปวดจากการจัดท่า จากบาดแผลผ่าตัด และพยาธิ
สภาพจากการผ่าตดั ระหว่าง 2 วิธี (ท่าด้านหน้า-หลงั
ลงเตียง ทัง้หมด 6 ท่า) ของกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 68 
ราย หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนหลังและเอว ใน
วนัท่ีสอง  พบวา่ กลุม่ผู้ ป่วยลงจากเตียงในท่าท่ี 2 และ
ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียความปวดเฉพาะจากแผลผ่าตดัเท่านัน้
ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05)    
ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
  2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ
ปวดจากการจัดท่า จากบาดแผลผ่าตัด และพยาธิ
สภาพจากการผ่าตดั ระหว่าง 2 วิธี (ท่าด้านหน้า-หลงั
ขึน้เตียงทัง้หมด 6 ท่า)  หลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงัส่วน
หลังและเอวในวันท่ีสอง  พบว่า ความปวดจากแผล
ผ่าตดั ในผู้ ป่วยขึน้เตียงท่าท่ี 2, 4, 5 และ 6 แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05)  สว่นความ
ปวดจากการจัดท่าผู้ ป่วยขึน้เตียงท่าด้านหน้าและ
ด้านหลงั ท่าท่ี 5 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p < .05)  ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
 

อภปิรายผล 
       การวิจยันีพ้บว่า ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ระดบัเอวท่ีพบมากบริเวณระดบั L4-5 และ L5-S1 
ร้อยละ 58.8 และ 14.7 ตามลําดบั  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของต่างประเทศผู้ ป่วยผ่าตัดกระดูกสนัหลัง

ระดับเอวท่ีพบมาก เป็นระดับ L4-5 ร้อยละ 62 
รองลงมาคือ ระดบั L5-S1 ร้อยละ 32  ซึง่เป็นบริเวณ
ท่ีกระดูกสันหลังเคล่ือนไหวมากท่ีสุด1 1  อายุอยู่
ระหว่าง 35- 55 ปี12  ซึง่อายขุองอาสาสมคัรท่ีศึกษา
เท่ากบั 51 ปี เช่นเดียวกนั  สาเหตขุองการผ่าตดัส่วน
ใหญ่มาจากความผิดปกติของหมอนรองกระดูกมาก
เป็นอนัดบัท่ีหนึง่  ร้อยละ 4613   เทียบกบัผลการศกึษา
ครัง้นี ้เท่ากบัร้อยละ 75  การประเมินคณุภาพและ
ผลลพัธ์จากการผ่าตดันัน้  มกัติดตามการรักษาผู้ ป่วย
หลงัผ่าตดัทนัที ถึง 1 เดือน โดยใช้ Visual Analogue 
Scale14,15,16  ผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงัในสถาบนั
ประสาทวิทยา  (เมษายน  2548-กันยายน  2548 
จํานวน 240 ราย) 17  พบว่า ก่อนการผ่าตดัมี ค่าเฉล่ีย
ความปวด เทา่กบั 5.59 อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือหลงั
ผ่าตดัในวนัท่ี 1  ค่าเฉล่ียความปวดก่อนให้ยาแก้ปวด
เท่ากบั 4.38 ยงัอยู่ในระดบัมาก แต่หลงัให้ยาแก้ปวด 
30 นาที ค่าเฉล่ียความปวดลดลงเหลือ 2.14  ส่วน
งานวิจัยของต่างประเทศก่อนการผ่าตัด มีค่าเฉล่ีย
ความปวดเท่ากบั 8.3(6-10)16  หลงัผ่าตดัได้รับยาแก้
ปวด   มีค่าเฉล่ียความปวดหลังให้ยาเท่ากับ  2.2       
(6-10)16  และเม่ือติดตามเย่ียมบ้านภายใน 8 สปัดาห์
หลงัผา่ตดั เฉล่ียความปวดลดลงเหลือ 1.5  (0-4)16     
     ในสถาบนัประสาทวิทยา  ผู้ ป่วยหลงัผ่าตัด
ในวนัท่ี 1 มีท่อระบายของสารคดัหลงัท่ีต่อจากบริเวณ
แผลผา่ตดัทําให้พยาบาลผู้ด ูแล  และผู้ ป่วยขาดความ
มัน่ใจในการลกุขึน้จากเตียง  ตัวชีว้ดัคุณภาพในการ
ฟืน้ฟูสภาพหลงัผ่าตดัในวนัท่ี 1  ไม่บรรลเุป้าหมาย  
ร้อยละ 80  ดังนัน้ทีมคุณภาพบริการจึงได้กลยุทธ์
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ฟืน้ฟสูภาพหลงัผ่าตดัในวนัท่ี 2  และเพิ่มเป้าหมายให้
มากกว่า ร้อยละ 80 ของผู้ ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ทัง้หมด  ด้วยเหตนีุ ้การจดัท่าผู้ ป่วยหลงัผ่าตดักระดกู
สนัหลงัในวนัท่ีสอง จึงเป็นเร่ืองสําคญัเพราะจะทําให้
ทัง้ผู้ ป่วยและผู้ ให้บริการมีความมัน่ใจท่ีจะฟืน้ฟูสภาพ
หลงัผา่ตดัเพ่ือไมใ่ห้เกิดภาวะแทรกซ้อน18   
   จากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงว่าผู้ ป่วย
ต้องการให้พยาบาลดูแลตลอดเวลาในขณะท่ีจะลุก
จากเตียง  แต่บางครัง้อัตรากําลังพยาบาลมีจํากัด  
และต้องดแูลผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัท่ีมีภาวะวิกฤติมากกว่า  
ดงันัน้  ผู้วิจยัและคณะได้ทําการศกึษาวิจยั  โดยวดัมิติ 
ของแต่ละท่า (mobile)  ตัง้แต่ มิติท่ี 1 ความปวดจาก
การจดัท่าของกลุ่มตวัอย่าง  มิติท่ี 2 ความปวดจาก
แผลผ่าตดัในแต่ละท่า  มิติท่ี 3 ความปวดจากพยาธิ
สภาพ   แต่ละท่ามีความสําคญัท่ีประยกุต์มาจากการ 
Learning to Roll and sit up ของ WHO ; Training  
package19  พบว่าค่าเฉล่ียความปวดการใช้ท่า
ด้านหน้า  หรือท่าด้านหลังขึน้เตียงและการใช้ท่า
ด้านหน้าหรือทา่ด้านหลงัลงเตียง  อยูใ่นระดบัเลก็น้อย
ทัง้หมด (X = 0.93  S.D. = 1.439 และ (X =   2.63 
S.D. = 1.939)  ท่าท่ี 6 ของด้านหลงัขึน้เตียงโดย
ประเมินจากค่าเฉลี่ยความปวดจากพยาธิสภาพเป็น
ท่ามีการยืดหดตวัของกล้ามเนือ้บริเวณด้านหลงัน้อย
ท่ีสดุ  แรงดนักดลง บริเวณข้อกระดกูสนัหลงัน้อยไม่มี
ผลกระทบต่อพยาธิสภาพ (X =.93  S.D. = 1.439) 
ตรงกบัท่า side lying on the unaffected side ของ 
WHO19  บนัทกึในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบ
ประสาท   อย่างไรก็ตามผลการวิจยัท่ีพบความ

แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05)  ท่ีทําให้
ผู้ดูแลผู้ ป่วย หรือตวัผู้ ป่วยเองเลือกใช้วิธีท่ีความปวด
น้อย  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) การใช้ด้านหลงัลงเตียงในท่าท่ี 2  เป็น
ท่าด้านหลังท่ีขาข้างหนึ่งวางบนเตียงช่วยรับแรงกด
จากกล้ามเนือ้หลังและอีกข้างหนึ่ง เตรียมพร้อมจะ
ห้อยขาเลก็น้อย  ความปวดจากบาดแผลผ่าตดัน้อย 
(X = 1.74  S.D. = 1.698)  สว่นการใช้ด้านหน้าลง
จากเตียงต้องใช้ขาทัง้ 2 ข้างเอียงทํามมุกบัขอบเตียง 
45˚  เพ่ือเตรียมลง  ทําให้มีแรงกดบนกล้ามเนือ้ส่วน
หลังบริเวณผ่าตัดจึงทําให้ รู้สึกปวดแผลมากกว่า       
(X = 2.22  S.D. = 1.852) 
 2) การใช้ด้านหลงัลงเตียงในท่าท่ี 3  เป็น
ท่าด้านหลงัท่ีปลายเท้าขาข้างหนึ่งวางแตะพืน้  แต่ขา
อีกข้างหนึ่งยงัวางอยู่บนเตียงทํามมุกนั 80˚ - 90˚  ทํา
ให้รู้สกึปวดแผลผ่าตดัน้อยเน่ือง จากยงัมีสว่นท่ีรองรับ
แรงกดกล้ามเนือ้สว่นหลงัไว้ (X = 2.09  S.D.= 1.543)  
ส่วนการใช้ด้านหน้าลงเตียง กลุ่มตวัอย่างเร่ิมเอียงตวั
และยกตัวทํามุมกับขอบเตียง 30˚ - 45˚  ถึงแม้จะมี
พยาบาลช่วยพยงุ  แต่ยงัมีแรงกดท่ีกล้ามเนือ้สว่นหลงั
ทําให้แผลผ่าตดัตงึ  จึงปวดแผลมากกว่า (X = 2.63  
S.D. = 1.939) 
 3) การใ ช้ ด้านหลังขึ น้ เ ตียงในท่า ท่ี  2       
ท่าด้านหลงัท่ีก้ม โน้มตวั ใช้มือวางบนเตียง  เป็นการ
พยุงหน้าท้อง  และกล้ามเนือ้ส่วนหลงั  จึงทําให้ปวด
แผลน้อยกว่าการใช้ด้านหน้าขึน้เตียง  ซึ่งเป็นท่านั่ง
ห้อยขาปลายเท้ายันพืน้ หลังตรง ทําให้มีการตึงตัว
ของกล้ามเนือ้ส่วนหลงับริเวณแผลผ่าตดั ดงันัน้จึงทํา
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ให้รู้สกึปวดแผลผ่าตดัมาก (X = 1.89  S.D. = 1.583 
และ  (X = 2.29  S.D. = 1.932) ตามลําดบั 
 4) การใช้ด้านหลงัขึน้เตียงในท่าท่ี 4  เป็น
ท่าด้านหลงักึ่งนอนคว่ําหน้าบนเตียง ทําให้มีแรงโน้ม
ถ่วงเสริมกับนํา้หนักตัวกดลงบนเตียง แรงเสริมจึง
มากกว่าแรงต้าน  แรงกดลงบนกล้ามเนือ้ส่วนหลงัจึง
น้อยลง  ความตึงของแผลลดลง  ความปวดแผลจาก
ท่านีจ้ึงน้อย (X = 1.88  S.D. = 1.724)  ต่างจากการ
ใช้ด้านหน้าขึน้เตียง ต้องออกแรงยกขาทัง้สองข้างเพ่ือ
วางบนเตียงและโน้มเอียงตวัเพ่ือนอนข้างเตียงโดยทํา
มุมกับขอบเตียง 10˚ - 15˚  ถึงแม้จะมีพยาบาลช่วย
ประคองก็ยงัปวดแผลมาก (X = 2.28  S.D. = 1.819) 
 5) การใ ช้ ด้านหลังขึ น้ เ ตียงในท่า ท่ี  5  
ความปวดจากการจดัท่า (X =.98  S.D. = 1.409)  
และจากบาดแผลผ่าตดั (X = 1.40  S.D. = 1.527)   
เป็นด้านหลงัขึน้เตียงท่ีสบายและทําให้ปวดแผลน้อย
ท่ีสุด  เป็นท่านอนตะแคงท่ีขาข้างหนึ่งงอเข่าวางบน
เตียงอีข้างเหยียดยาว  ลดความตึงตวัของกล้ามเนือ้
หลงั  ท้อง ต้นขาเป็นท่าท่ีนิยมใช้มาก  เน่ืองจากเป็น
ทา่เดียวกบั side lying on the unaffected side ของ 
WHO19   
 6) 

 จากผลการวิจยัดงักล่าวเป็นการฟืน้ฟูสภาพ
ผู้ ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังในวันท่ีสองของกลุ่ม
ตวัอย่าง  ส่วนใหญ่มีความปวดจากแผลผ่าตัดอยู่ใน
ระดบัเล็กน้อยเท่านัน้   จากการศึกษาทัง้ 2 วิธี  ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาเปรียบเทียบทัง้สองกลุ่มของ
เจริญศรี เอือ้อารีพันธุ์   ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยนีจ้ะมี
ค่าเฉล่ียความปวดจากแผล ด้านหน้าลงเตียงในท่าท่ี 
2, 3  ขึน้เตียงในท่าท่ี 2 ,4, 5 และ 6 อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p < .05)  สามารถอธิบายได้ตามหลกั      
กลศาสตร์การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังช่วงบัน้
เอว20  การใช้ทา่ด้านหน้าลงจากเตียงเป็นการจดัท่าให้
ผู้ ป่วยตะแคงหรือเอียงตวัไปด้านข้าง(lateral flexion) 
ซึง่ในสว่นของ ระดบับัน้เอว  (lumbar  spine)  รูปร่าง
ผิวหน้าของข้อต่อ(facet  joints)  และตวักระดกูสนั
หลงั (vertebral body) จะหมนุตวัไปทางโค้งออก
พร้อมกับการบิดหมุนของกระดูกเชิงกรานท่ีเกิดร่วม
ด้วย  จะทําให้เกิดความปวดขึน้ได้  และเม่ือผู้ ป่วยดนั
ตวัลกุนัง่กระดกูเชิงกรานจะเอียงทางด้านหลงั  ทําให้ 
กระดูกสันหลังระดับบัน้เอวตรงขึน้  แนวแรงของ
นํา้หนกัตวัจะตกลงมาทางด้านหน้าทําให้เกิดลกัษณะ 
คานงัดขึน้  มีผลทําให้มีแรงกดบนหมอนรองกระดูก
(disc) ท่ีระดบักระดกูสนัหลงัมากขึน้  ทําให้ผู้ ป่วยเกิด
ความปวด  ส่วนคําอธิบายของการใช้ท่าด้านหลงัขึน้-
ลงจากเตียงนัน้  เป็นท่าท่ีผู้ ป่วยก้มหลังลงนอนบน
เตียงซึ่งระดบักระดกูสนัหลงัช่วงเอวนีส้ามารถหมนุได้ 
เน่ืองจากลกัษณะ ผิวหน้าของข้อต่ออยู่ไปในแนวเอียง
ลาดและส่วนปุ่ ม ท่ี ย่ืนของกระดูกสันหลัง(spinal 
process) ชีล้งเกือบในแนวตัง้ตรง  นอกจาก นี ้ยงัมี

ส่วนการใช้ด้านหลังขึน้เตียงในท่าท่ี 6  
เป็นท่าท่ีคล้ายคลึงกบัท่าท่ี 5  ต่างกนัท่ีท่านีจ้ะเพิ่ม
หมอนสอดระหว่างขาสองข้าง เพ่ือช่วยพยงุกล้ามเนือ้
ต้นขาและหลัง   จึงเป็นท่า ท่ีสุขสบายและความ
เจ็บปวดจากบาดแผลน้อยเช่นเดียวกนั (X = 1.35  
S.D. = 1.543) 
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กล้ามเนือ้หน้าท้อง  กล้ามเนือ้บริเวณบัน้เอว และ
กล้ามเนือ้ตรงแนวกระดูกสันหลังช่วยบังคับหรือยึด
กระดกูสนัหลงัไว้ระหวา่งท่ีก้มหลงัลง  ทําให้ความปวด 
น้อยลงเ ป็นผลให้ความปวดจากแผลก็ น้อยลง
เช่นเดียวกนั   
        โดยสรุป  การฟื้นฟูสภาพผู้ ป่วยหลังผ่าตัด
กระดกูสนัหลงัสามารถเลือกรูปแบบ  เป็นท่าด้านหลงั

ขึน้-ลงเตียงท่ีทําให้ปวดแผลผ่าตัดเล็กน้อยได้เพียง
ร้อยละ50 (6/12ท่า )   ทัง้ 2 วิธี ไม่มีผลต่อพยาธิจาก
การผ่าตัดท่ีจะนําไปสู่สภาวการณ์ปวดเรื อ้ รังได้  
เพราะมีการฟื้นฟูสภาพผู้ ป่วย ซึ่งเป็นการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางการรักษาของแพทย์ 21 
สมควรนําไปใช้เป็นแนวปฏิบติัทางการพยาบาลผู้ ป่วย
หลงัผา่ตดักระดกูสนัหลงัระดบัเอวท่ีดีตอ่ไป 
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การพฒันาความเที่ยงในการจาํแนกประเภทผู้ป่วย  งานบริการผู้ป่วยใน 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร 
 

ทวชิตยิา  มาลัยกรอง * คม. 
ทรงกลด  เจริญศรี ** พย.ม. 
ประภัสสร  สมศรี ** พย.ม. 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงพรรณนานี ้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเท่ียงการประเมินการจําแนกประเภทผู้ ป่วยของพยาบาล
วิชาชีพ งานบริการผู้ ป่วยใน กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินการจําแนกประเภท  เป็น
พยาบาลวิชาชีพทุกระดบั  จาก 27 หอผู้ ป่วย  ท่ีขึน้ปฏิบตัิงานเวรเช้า ในหอผู้ ป่วยนัน้ๆ  ระหว่าง วนัท่ี 7  – 30 มิถุนายน 2553  
รวม  391 คน  และผู้ ป่วยท่ีนอนรักษาตวัในหอผู้ ป่วยเดียวกัน  รวม  495 ราย  จํานวนครัง้การประเมินจําแนก 1,485 ครัง้ 
ขัน้ตอนดําเนินการวิจยั ประยกุต์ใช้แนวคิดการพฒันาคณุภาพวงล้อ Deming  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  แบบประเมิน
จําแนกประเภทผู้ ป่วย พร้อมเกณฑ์การจําแนกประเภทผู้ ป่วย 10 ประเภท ของ สํานกัการพยาบาล  วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่า
ความเท่ียงของการประเมิน (Inter-rater reliability) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดคา่ท่ียอมรับได้ คือ  มากกวา่ .90  
 ผลการศกึษา พบว่า  ภาพรวมค่าความเท่ียงของการจําแนกประเภทผู้ ป่วยใน  เท่ากบั .94 อยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ได้   จําแนกตามเกณฑ์หลกั สภาวะความรุนแรงการเจ็บป่วย  การดูแลขัน้ต่ําท่ีผู้ ใช้บริการควรได้รับค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.91
และ .93  ตามลําดบั จดัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  จําแนกรายตวับ่งชี ้ พบว่า  สภาวะสญัญาณชีพ  การได้รับการตรวจรักษา  
ความสามารถทํากิจวตัร และความต้องการการดแูลรักษาพยาบาล  มีคา่ความเท่ียง อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  ยกเว้น รายตวับง่ชี ้  
อาการ/อาการแสดงทางระบบประสาท  พฤติกรรมผิดปกติท่ีอาจเป็นอนัตราย  ความต้องการบรรเทาอาการรบกวน และ ความ
ต้องการข้อมลู/การสอน/ตอบสนองด้านจิตใจอารมณ์  ค่าความเท่ียงต่ํากว่าเกณฑ์การยอมรับและควรทบทวน  พิจารณาตาม
สาขาโรค/การพยาบาล พบว่า สาขาจกัษุ  และกมุารเวชกรรม ค่าความเท่ียงการประเมินการจําแนก ด้านความต้องการการดแูล
ขัน้ต่ํา อยู่ในระดบัท่ียอมรับไม่ได้ควรทบทวน  และสาขาท่ีค่าความเท่ียงต่ําและควรทบทวนการจําแนก ด้านสภาวะความรุนแรง
การเจ็บป่วย  ได้แก่  สาขา จกัษุ  กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม และศลัยกรรมกระดูก ผู้บริหารการพยาบาลควร
ติดตามนิเทศ และประเมินการจําแนกอีกครัง้ในระยะ 6 เดือน โดยจดัอบรม ทบทวนและประเมินผลการจําแนกประเภทผู้ ป่วย
อย่างต่อเน่ืองทุกปีให้ได้ตามมาตรฐานเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลงั  คุณภาพการพยาบาล และพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลตอ่ไป   
 

คาํสาํคัญ :   การจําแนกประเภทผู้ ป่วย   งานบริการผู้ ป่วยใน 
 

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร 
** พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
การจําแนกประเภทผู้ ป่วย  เป็นการจัดกลุ่ม

ผู้ ป่วยในความดูแลของพยาบาลในช่วงเวลาใด เวลา
หนึ่ง ให้เป็นระดับ และกลุ่มต่าง ๆ ตามลกัษณะการ
เจ็บป่วยและความต้องการการพยาบาลเพ่ือคณุภาพ
ของการวางแผนดูแลผู้ ป่วยตัง้แต่แรกรับจนจําหน่าย  
ตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วยเป็นรายบคุคลมาก
ท่ีสดุ 1, 2,3  เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบคุคล
ทางการพยาบาล เพ่ือคาดประมาณสดัส่วนพยาบาล
วางแผนเพ่ิมหรือลดอตัรากําลงัพยาบาลแต่ละเวรใน
การดูแลผู้ ป่วยท่ีสอดคล้องใกล้เคียงความเป็นจริง     
ระบบการจําแนกประเภทผู้ ป่วยในประเทศไทย ท่ีผ่าน
มา จากการศกึษาของสํานกัการพยาบาล 1 พบว่า การ
ใช้ระบบการจําแนกประเภทผู้ ป่วยในมีหลายรูปแบบ 
บางแห่งใช้แนวคิดการจําแนกของ Grasp’s model   
บางแห่งกําหนดการจําแนกประเภทขึน้ใช้เองเพ่ือ
ความเฉพาะเจาะจงกับลกัษณะของผู้ ป่วย โดยส่วน
ใหญ่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้
ระบบการจําแนกประเภทผู้ ป่วยใน ท่ีเสนอโดยกองการ
พยาบาล(สํานกัการพยาบาลในปัจจบุนั)1  ซึง่ปรับจาก
แนวคิดการจําแนกของ Warstler แบ่งเป็น 5 ประเภท 
คือ ผู้ ป่วยวิกฤต หนักมาก หนัก ปานกลาง และเบา 
เ ม่ื อ ใ ช้ ป ฏิบั ติ ง านมานาน   ประกอบกับ  กา ร
เปล่ียนแปลงลักษณะงานบริการพยาบาลในระบบ
สุขภาพให้มีความทันสมัย กลบัพบข้อจํากัดของการ
นําไปใช้ ได้แก่ เกณฑ์กว้าง ตีความยาก ความขดัแย้ง
ของการจําแนกผู้ ป่วยท่ีต้องการการดูแลต่อเน่ืองใน
ระยะยาว และผู้ ป่วยท่ีมีความเจ็บป่วยเฉพาะอวยัวะ 

เช่น ผู้ ป่วยตา กระดูก เป็นต้น  ปี 2547 สํานักการ
พยาบาล  ได้พัฒนาระบบการจําแนกประเภทผู้ ป่วย  
สําหรับงานผู้ ป่วยใน  ภายใต้กรอบคิดของการสะท้อน
ภาระงานการพยาบาล ครอบคลมุความต้องการการ
ดแูลของผู้ ป่วยใน ความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน และ
ความเท่ียง สรุปเป็นระบบจําแนกประเภทผู้ ป่วย 10 
ประเภท ประกอบด้วย เกณฑ์หลัก สภาวะความ
รุนแรงการเจ็บป่วย และความต้องการการดแูลขัน้ต่ํา
ของผู้ ใ ช้บ ริการ  นํ าออก เผยแพ ร่และ เสนอใ ห้
โรงพยาบาลต่างๆนําเกณฑ์จําแนกใหม่ไปใช้ ตัง้แต่ปี 
2547  เป็นต้นมา      

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร จึง
ไ ด้พัฒนาปรับใช้ รูปแบบและเกณฑ์การจําแนก
ประเภทผู้ ป่วยใน 10 ประเภท ของสํานกัการพยาบาล   
เน่ืองจากเห็นว่าการจําแนกแบบใหม่ ไม่ได้เน้นการ
พิจารณาความต้องการของผู้ ป่วยด้านกายภาพเท่านัน้ 
แต่เน้นการพิจารณาท่ีคํานึงถึงความเป็นองค์รวมของ
ผู้ ป่วย  ผ่านการตรวจสอบความตรงความเท่ียงและ
ทดลองใช้จนในโรงพยาบาลหลายระดับและเป็นท่ี
ยอมรับ  กลุ่มการพยาบาลได้นําสู่การปฏิบัติในหอ
ผู้ ป่วยโดยทําการพัฒนาอย่าง เ ป็นขั น้ตอนตาม
ข้อแนะนําการนําไปใช้ของสํานักการพยาบาล  1  
ตรวจสอบความเท่ียงการจําแนกประเภทผู้ ป่วยของ
บุคลากรพยาบาล เป็นครัง้แรกก่อนท่ีนํามาใช้เม่ือปี  
2548   พบว่า ค่าความเท่ียงของการจําแนกประเภท
ผู้ ป่วย ตามเกณฑ์บ่งชีห้ลกั คือ สญัญาณชีพ  เท่ากับ 
.98  อาการ/อาการแสดงทางระบบประสาท เท่ากับ 
.97 การได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด /หัตถการ  
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เท่ากับ .96  พฤติกรรมท่ีผิดปกติ เท่ากับ .94  และ   
ค่าคะแนนรวมการดแูลขัน้ต่ําท่ีผู้ ป่วยควรได้รับเท่ากบั 
.97  อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ทัง้หมด4  จึงใช้ระบบการ
จําแนกดงักลา่วเร่ือยมาจนปัจจบุนัปี 2553   ยงัไม่เคย
ติดตามประเมินความเท่ียงการจําแนกประเภทผู้ ป่วย
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง  ซึ่งผู้บริหารระดบัหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย ต้องมีบทบาทสําคัญในการติดตามประเมิน 
นิเทศการปฏิบติัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน5  เม่ือ
ทีมนิเทศ กลุม่การพยาบาล นิเทศติดตามคณุภาพการ
ปฏิบัติด้านการจําแนกประเภทผู้ ป่วย  พบว่า แบบ
จําแนกประเภทผู้ ป่วยจํานวนมากมีการระบปุระเภทไว้  
แต่ไม่มีหลกัฐานการประเมินตามแบบการจําแนกเป็น
รายข้อ  ไม่มีคะแนนการประเมินปรากฏ  คล้ายกับ
ปัญหาเดิมท่ีพบเม่ือ ปี 2548 กล่าวคือ ผู้ปฏิบติังานใช้
ความรู้สึกของตนเองเปรียบเทียบกับงานท่ีปฏิบัติ
ประจําวนั เป็นตวัจําแนกประเภทโดยไม่ได้นําเนือ้หา
ของพยาธิสรีรภาพของผู้ ป่วยมาเป็นข้อมูลประเมิน4 
สอดค ล้องกับ  สํ านักการพยาบาล  1  ท่ี พบว่ า 
ผู้ปฏิบติังาน มกัใช้ความรู้สกึในการจําแนก ไม่ทําการ
ประเมินก่อนตัดสินประเภทผู้ ป่วย  และยังรวมถึง 
จริยธรรมในการจําแนกประเภท ท่ีสํานกัการพยาบาล  
พบว่า ร้อยละ 34.41 มีการจําแนกไม่ตรงตามความ
เป็นจริง เน่ืองจากต้องการอัตรากําลังเพิ่ม หรือคง
อัตรากําลังไว้   หากการจําแนกประเภทผู้ ป่วยไม่
ชดัเจน ไม่เท่ียงตรง อาจสง่ผลต่อการใช้ประโยชน์จาก
ระบบจําแนกเป็นไปได้น้อย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
แท้จริงของการจําแนกประเภทผู้ ป่วย ไม่สะท้อนภาระ
งานของพยาบาล นอกจากนี  ้ อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งในบทบาทการพยาบาล  คับข้องใจต่อการ
วางแผนดูแลผู้ ป่วยรายนัน้   การมอบหมายงานอาจ
ไม่ไ ด้ รับความเสมอภาค  ไม่ เหมาะสมกับความ 
สามารถหรือทักษะความชํานาญเฉพาะทางของ
พยาบาลแตล่ะคน  และท่ีสําคญัการบริหารอตัรากําลงั
พยาบาลอาจไม่เหมาะสม เกิดการรับภาระงานท่ีหนกั
เกินไป โอกาสเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน 
ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  หรือได้ผลผลิต
ทางการพยาบาลน้อยกว่า ท่ีควรจะเป็นหากจัด
อัตรากําลังให้มากเกิน เท่ากับใช้ทรัพยากรไม่คุ้ มค่า  
คุ้มทนุ 

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล และทีม
ผู้วิจยั  มองเหน็ความสําคญัดงักลา่ว  ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงด้านอตัรากําลงัพยาบาล  การรับเข้าใหม ่
ย้ายสบัเปล่ียน  ย้ายสถานท่ีปฏิบติังานของพยาบาล
ทุกปี   การปฐมนิเทศในหน่วยงานเร่ืองการจําแนก    
การทําความเข้าใจกบับคุลากรพยาบาล เฉพาะในครัง้
แรกก่อนการนํามาใช้เพียงครัง้เดียว  อาจไม่เพียงพอ
ต่อความเช่ือมัน่คณุภาพการจําแนกประเภทผู้ ป่วยใน
ระยะยาว  สําหรับการปฏิบัติจําแนกประเภทผู้ ป่วย
แบบ 10 ประเภท ตัง้แต่ปี 2548 -2553  เป็นเวลานาน
กว่า 5 ปี  จึงต้องการติดตามประเมินผลการปฏิบติัใน
ระยะต่อเน่ือง การจําแนกประเภทผู้ ป่วยของพยาบาล
วิชาชีพ งานผู้ ป่วยใน ทัง้หมด 27 หอผู้ ป่วยในภาพรวม 
และแยกตามรายสาขาโรค   และตามคําแนะนําการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองของสํานกัการพยาบาล1   กล่าวว่า 
ควรตรวจสอบค่าความเท่ียงเป็นระยะๆทกุปี และเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงของระบบงาน  ผู้ ให้บริการ  เพ่ือ
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ความมัน่ใจว่าเกณฑ์จําแนกประเภทผู้ ป่วยยงัคงใช้ได้
เหมาะสม เท่ียงตรง และประโยชน์ทางการบริหาร
อัตรากําลัง   พัฒนาคุณภาพการพยาบาล  และ
สมรรถนะของพยาบาล ตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย      
ศึกษาความเ ท่ียงการประ เมิน จําแนก

ประเภทผู้ ป่วย งานบริการผู้ ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล  
รพ.สกลนคร 

 

คาํถามการวิจัย     
ความเท่ียงการประเมินจําแนกประเภท

ผู้ ป่วย ของพยาบาลในงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยใน
เป็นอยา่งไร 

 

ขอบเขตการวิจัย    
ศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ  ท่ีให้การดูแล

ผู้ ป่วยท่ีนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลสกลนคร จํานวน
รวม 27 หอผู้ ป่วย  ระหวา่ง วนัท่ี 7–30 มิถนุายน 2553   

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา  เพ่ือ ประเมินผล

คณุภาพการพยาบาล  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สกลนคร ท่ีขึน้ปฏิบติังานในหอผู้ ป่วยและผู้ ป่วยท่ีนอน
รักษาตวัในโรงพยาบาลสกลนคร  ระหว่างวนัท่ี 7– 30 
มิถุนายน 2553  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง    

ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ  ใน 27 หอผู้ ป่วย ท่ีขึน้
ปฏิบติังานเวรเช้า ในหอผู้ ป่วย  และผู้ ป่วยท่ีนอนรักษา
ตวัในหอผู้ ป่วยเดียวกนั แล้วอย่างน้อย 1 วนั  จํานวน  
495 ราย   
 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  ทีมวิจัยใช้   
แบบบนัทึกการประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วย  พร้อม
เกณฑ์การจําแนกของสํานักการพยาบาล ประกอบ 
ด้วย เกณฑ์จําแนก 2 หวัข้อใหญ่  ได้แก่  
 1. สภาวะความรุนแรงการเจ็บป่วย มีตัว
บ่งชี ้4 ข้อ คือ สญัญาณชีพ  อาการ/อาการแสดงทาง 
ระบบ ประสาท  การได้รับตรวจรักษาด้วยการผ่าตดั/
หตัถการ   และพฤติกรรมผิดปกติท่ีอาจเป็นอันตราย 
พิจารณาระดบัความรุนแรง เป็น 4 ระดบั คือ  
 ความรุนแรงมากท่ีสดุ (หนกัมาก)  เทา่กบั 4 

 ความรุนแรงมาก (หนกั)  เทา่กบั 3 
 ความรุนแรงปานกลาง (ปานกลาง) เทา่กบั 2 

ความรุนแรงน้อย (พกัฟืน้)  เทา่กบั 1  
 2. การดูแลขัน้ ต่ํา ท่ีผู้ ป่วยควรได้ รับ  มี      

ตัวบ่งชี  ้4 ข้อ คือ ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวัน ความต้องการข้อมูล/การสอน/การตอบ 
สนองด้านจิตใจอารมณ์ของผู้ ป่วยและญาติ  ความ
ต้องการยา/การรักษา/หัตถการ  และ ความต้องการ
บรรเทาอาการรบกวน  พิจารณาระดบัความต้องการ 
การช่วยเหลือ 4 ระดบั คือ  
 ความต้องการการดูแลช่วยเหลือมากท่ีสุด 
เทา่กบั  4 
 ความต้องการการช่วยเหลือมาก  เทา่กบั 3 
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 ความต้องการการช่วยเหลือปานกลาง
เทา่กบั 2 

ขัน้ตอนที่ 2 D: Do ปฏบัิตติามระบบงาน  

 ความต้องการการช่ วยเหลือ น้อย ท่ีสุด 
เทา่กบั 1 
 

ขัน้ตอนดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 ทีมผู้วิจยั พิจารณาประยกุต์ใช้แนวคิด  การ
พฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตามหลกั วงล้อเดมม่ิง 
(Deming cycle: P-D-C-A)6  ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน   
ดงันี ้   
 ขัน้ตอนที่ 1  P: Plan  การวางระบบงาน   
ภายหลงัจากทีมนิเทศ และทีมวิจยัทราบส่วนขาดและ
ปัญหาของการปฏิบติัจําแนกประเภทผู้ ป่วย  เร่ิมจาก
ทีมวิจยัเป็นแกนนําดําเนินการประเมินและพฒันาดงันี ้ 
 1.1 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวิจยัพฒันา   

1.2 วางแผน  อบรมสร้างความรู้  ความ
เข้าใจเร่ืองการจําแนกประเภทผู้ ป่วย ให้แก่พยาบาล 
วิชาชีพทกุคน   ขอความร่วมมือจากหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ในการจดัสง่พยาบาลเข้ารับการอบรมจนครบ 
 1.3 หวัหน้าหอผู้ ป่วยเตรียมทีมจําแนกโดย
เน้นให้ครอบคลุมพยาบาลทุกคนในหน่วยงานและ
เตรียมนิเทศ  สนับสนุนการปฏิบัติจําแนกประเภท
ผู้ ป่วย  
 1.4 จดัทําคู่มือการจําแนกประเภทผู้ ป่วยใน 
ไว้ประจําให้ทกุหน่วยงาน 

 
 
 

 2.1 อบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
การจําแนกประเภทผู้ ป่วย แก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม ่
และ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในพยาบาลวิชาชีพ
ทุกคน ทุกหอผู้ ป่วย โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น  ในวันท่ี 8-9  
พฤษภาคม 2553  พร้อมมอบคู่มือการจําแนกประเภท
ผู้ ป่วยใน ไว้ประจําให้ทกุหน่วยงาน 
 2.2 พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการจําแนก
ประเภทผู้ ป่วยในหอผู้ ป่วยของตน โดยมีหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย ติดตามนิเทศ สนบัสนนุการปฏิบติั 

ขัน้ตอนที่ 3  C: Check  การตรวจสอบ
ผล /การวิ เคราะห์ ข้อมูล   ใน ท่ี นี  ้ กําหนดการ
ประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบความเท่ียงการ
จําแนกของสํานกัการพยาบาล1  ภายหลงัการอบรม
ทบทวน 1 เดือน เร่ิมตัง้แต่ วนัท่ี 7-30 มิถนุายน 2553  
ดงันี ้
 3.1 กําหนดทีมพยาบาล หอผู้ ป่วยละ 3 คน 
ได้แก่  พยาบาล  leader team/member team/Head 
Nurse และหรือ APN 
        3.2 ทีมพยาบาล  เ ข้ าประ เมิน จํ าแนก
ประเภทผู้ ป่วยทกุราย ท่ีนอนรักษาตวัในหอผู้ ป่วยของ
ตน ในช่วงเวลาเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั พร้อมบนัทกึ
ผลการประเมินในแบบฟอร์มของตนเอง 
      3.3 รวบรวมแบบการจําแนกส่ง ทีมผู้ วิจัย
เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน  
 3.4 วิเคราะห์ข้อมลู  คํานวณค่าความเท่ียง
(Inter-rater reliability)  ของการประเมินจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  กําหนดค่า
ความเท่ียง อลัฟา  มากกวา่ .90  จงึจะยอมรับได้ 
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 ขัน้ตอนที่ 4  A: Act   การนําผลที่ได้ ไป
ปรับปรุงระบบ  เม่ือคํานวณค่าความเท่ียงของการ
ประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วย และแปลผลการยอมรับ   
จากนัน้เตรียมดําเนินการต่อตามกําหนดของสํานัก
การพยาบาล ดงันี ้
        4.1 หากค่าความเท่ียงการประเมินจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย  น้อยกว่า .80  หมายถึง  ยอมรับไม่ได้ 
และควรทบทวนกระบวนการดําเนินงานทัง้หมด ตัง้แต่
การอบรมความรู้ ความเข้าใจในระบบการจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย  สร้างความชดัเจนในวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายการจําแนก และวิธีการใช้เกณฑ์การจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย 
 4.2 หากค่าความเท่ียงการประเมินประเภท
ผู้ ป่วย  ระหว่าง  .80-.90  หมายถึง  ยอมรับไม่ได้ และ
ควรทบทวนการใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทผู้ ป่วย 
ความเข้าใจเกณฑ์การจําแนกร่วมกัน โดยวิธีการ
ประชมุกลุม่  หรือยกกรณีตวัอยา่ง 

 4.3 หากค่าความเท่ียงการประเมินประเภท
ผู้ ป่วย  มากกว่า .90  หมายถึง  ยอมรับได้และควร
นิเทศ สนบัสนนุตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ 

การศึกษานี  ้  ไ ด้ ดํา เ นินการตามวงล้อ
คณุภาพ ก้าวเข้าสูข่ัน้ตอนท่ี 4  ซึง่จะได้นําเสนอและ
รายงานผู้บริหารการพยาบาลเพ่ือดําเนินการจนครบ
กระบวนการเป็นลําดบัตอ่ไป  

การพทิักษ์สทิธิของกลุ่มตัวอย่าง     
เ น้นการพิทักษ์สิท ธ์ิกลุ่มตัวอย่าง ท่ี เ ป็น

พยาบาล โดยไม่มีการระบุช่ือผู้ จําแนกประเภท  การ
วิเคราะห์แปลผลทําในภาพรวมขององค์กรพยาบาล 
และพิจารณาเป็นรายสาขาโรค/การพยาบาล  ไม่
เจาะจงเป็นหน่วยงานหรือตัวบุคคล  สําหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ ป่วยยงัคงได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 

ผลการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพท่ีทําการ
ประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วย  จํานวน 391 คน  จาก
ทัง้หมด  27 หอผู้ ป่วย   

 

ตารางที่ 1  จํานวน  ร้อยละ ของผู้ ป่วยท่ีได้รับการประเมินจําแนกประเภผู้ ป่วย  ตามสาขาโรค 
สาขา จํานวนผู้ ป่วย  (คน) ร้อยละ 

สตูินรีเวชกรรม 57 11.51 
ศลัยกรรม 118 23.84 
อายรุกรรม 66 13.33 
ศลัยกรรมกระดกูและข้อ 111 22.42 
กมุารเวชกรรม 79 15.95 
จกัษุกรรม 30 6.06 
โสตศอนาสกิ 36 7.27 
รวม 495 100.0 
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จากตารางท่ี  1 พบว่า  กลุม่ตวัอย่างผู้ ป่วยท่ี
ได้รับการประเมินจําแนกประเภท เท่ากบั  495  ราย 
คิดเป็นจํานวนครัง้การจําแนกเท่ากับ  1,485 ครัง้ 
นอนพักรักษาตัวในหอผู้ ป่วยจําแนกตามสาขาโรค  

ทัง้หมด 7 สาขา  ส่วนใหญ่เป็นผู้ ป่วยสาขาโรคทาง
ศัลยกรรม ร้อยละ 23.84  รองลงมาเป็นผู้ ป่วยสาขา
โรคทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ   สาขากุมารเวช
กรรม เทา่กบัร้อยละ  22.42  และ 15.95  ตามลําดบั   

 
ตารางที่ 2  ความเท่ียงการประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วยใน  ของพยาบาลวิชาชีพ ตามตวับง่ชีห้ลกั 

ตัวบ่งชีก้ารจาํแนกประเภทผู้ป่วยใน ค่าความเที่ยง การแปลผล 
เกณฑ์ สภาวะความเจบ็ป่วย .91  ยอมรับได้ 
      สญัญาณชีพ .94  ยอมรับได้ 
      อาการและอาการแสดงทางระบบประสาท .88  ควรทบทวนการใช้เกณฑ์ 
      การได้รับการรักษาด้วยการผา่ตดั หตัถการ .92  ยอมรับได้ 
      พฤติกรรมผิดปกติเป็นอนัตรายตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน .82  ควรทบทวนการใช้เกณฑ์ 
เกณฑ์ การดูแลขัน้ตํ่าที่ ผู้ใช้บริการควรได้รับ .93  ยอมรับได้ 

ความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนั       .94  ยอมรับได้ 
     ความต้องการข้อมลู/การสอน/การตอบสนองด้านจิตใจ
อารมณ์ของผู้ ป่วยและญาติ 

.89  ควรทบทวนการใช้เกณฑ์ 

ความต้องการยา/การรักษา/หตัถการ      .91  ยอมรับได้ 
ความต้องการบรรเทาอาการรบกวน        .88  ควรทบทวนการใช้เกณฑ์ 

ภาพรวมทัง้หมด .94  ยอมรับได้ 
 
 จากตารางท่ี 2  ผลการประเมินความเท่ียง
การจําแนกประเภทผู้ ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในหอ
ผู้ ป่วย พบว่า ภาพรวมค่าความเท่ียง  เท่ากบั .94  อยู่
ในระดบัยอมรับได้  ประเมินจําแนกตามเกณฑ์สภาวะ
ความรุนแรงของเจ็บป่วย  ค่าความเท่ียงภาพรวม
เท่ากับ .91  อยู่ในระดับยอมรับได้  รายตัวบ่งชี ้     
การประเมินสภาวะสญัญาณชีพ   การได้รับการตรวจ
รักษา  ค่าความเท่ียงเท่ากบั .94, .92  ตามลําดบั     
อยู่ในระดับยอมรับได้  ตัวบ่งชี ้อาการ/อาการแสดง

ทางระบบประสาท  และพฤติกรรมผิดปกติท่ีอาจเป็น
อนัตราย  ค่าความเท่ียงเท่ากับ .88, .82  ตามลําดับ  
อยู่ในระดบัต่ํากว่าเกณฑ์การยอมรับและควรทบทวน  
การประเมินจําแนกตามเกณฑ์การดูแลขัน้ ต่ํา ท่ี
ผู้ ใช้บริการควรได้รับ  ค่าความเท่ียงเท่ากบั .93  อยู่ใน
ระดับยอมรับได้  พิจารณารายตัวบ่งชี  ้ ได้แก่  
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน  ความ
ต้องการยา/การรักษา/หัตถการ  มีค่าความเท่ียง
เท่ากบั .94, .91  ตามลําดบั  อยู่ในระดบัยอมรับได้  
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ตวับ่งชี ้ ความต้องการบรรเทาอาการรบกวน  ความ
ต้องการข้อมูล การสอน/การตอบสนองด้านจิตใจ
อารมณ์ของผู้ ป่วยและญาติ  ค่าความเท่ียงเท่ากับ  

.88, .89  ตามลําดบั  ค่าความเท่ียงต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้และควรทบทวน     

 
ตารางที่ 3 ความเท่ียงของการประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วยตามสภาวะความรุนแรงการเจ็บป่วย เป็นรายสาขา 

และภาพรวม  
สภาวะความรุนแรงของการเจบ็ป่วย ภาพรวม  

สาขา สัญญาณชีพ อาการแสดงทาง
ระบบประสาท 

การรักษา พฤตกิรรมที่
ผิดปกตฯิ 

 

สติูนรีเวชกรรม .92 .68 .93 .88 .85 
ศลัยกรรม .88 .75 .85 .64 .86 
อายรุกรรม .86 .84 .92 .79 .93 
ศลัยกรรมกระดกูฯ .91 .89 .83 .77 .89 
กมุารเวชกรรม .95 .87 .83 .77 .76 
จกัษุกรรม .77 .79 .70 .72 .53 
โสตศอนาสกิ .98 .99 .99 .96 .93 

ภาพรวม .94 .88 .92 .82 .91 
    

 จากตารางท่ี 3   ความเท่ียงการจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย ตามรายสาขาโรค ทัง้หมด 7 สาขา 
พบวา่ สาขาการพยาบาลท่ีมีค่าความเท่ียงการจําแนก
ตามเกณฑ์สภาวะความรุนแรงการเจ็บป่วย อยู่ใน
ระดบัยอมรับไม่ได้และควรทบทวน ได้แก่ สาขาจักษุ  

กมุารเวชกรรม นรีเวชกรรม ศลัยกรรม และ ศลัยกรรม
กระดูก โดยตัวบ่งชี  ้ พฤติกรรมท่ีผิดปกติ  อาการ/
อาการแสดงทางระบบประสาท  มีความเท่ียงต่ํากว่า
เกณฑ์เป็นจํานวนมากถงึ  5 ใน 7 สาขาการพยาบาล  
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ตารางที่ 4 ความเท่ียงของการประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วยตามการดแูลขัน้ต่ําท่ีผู้ใช้บริการควรได้รับเป็นราย 
 สาขาและภาพรวม 

การดูแลขัน้ตํ่าที่ ผู้ใช้บริการควรได้รับ ภาพรวม สาขา 
การทาํกจิวัตร ต้องการข้อมูล บรรเทาอาการ ต้องการการรักษา  

สติูนรีเวชกรรม .96 .94 .96 .95 .95 
ศลัยกรรม .87 .80 .81 .83 .91 
อายรุกรรม .89 .82 .78 .83 .94 
ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ 

.86 .84 .81 .85 .91 

กมุารเวชกรรม .96 .83 .79 .92 .78 
จกัษุกรรม .72 .81 .83 .73 .82 
โสตศอนาสกิ .99 .97 1.00 .99 .95 

ภาพรวม .94 .89 .88 .91 .93 
 
 จากตารางท่ี 4  การประเมินจําแนกตาม
เกณฑ์การดูแลขัน้ต่ําท่ีผู้ ใช้บริการควรได้รับ  พบว่า 
สาขาการพยาบาลท่ีค่าความเท่ียงอยู่ในระดบัยอมรับ
ไม่ได้และควรทบทวน  คือ  สาขากมุารเวชกรรม  และ
จักษุ   โดยตัวบ่งชี  ้  ความต้องการบรรเทาอาการ
รบกวน มีความเท่ียงต่ํากวา่เกณฑ์เป็นจํานวนมากกว่า
ตวับง่ชีอ่ื้น       
 

การอภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาครัง้นี  ้ในภาพรวมการ
ประเมินจําแนกประเภทผู้ ป่วย มีความเท่ียงอยู่ใน
ระดับยอมรับได้  พิจารณาตามเกณฑ์สภาวะความ
รุนแรงการเจ็บป่วย พบว่า ตวับ่งชีส้ภาวะสญัญาณชีพ   
การได้รับการตรวจรักษา   ค่าความเท่ียงระดบัยอมรับ
ได้  ในขณะท่ี ตวับ่งชี ้อาการ/อาการแสดงทางระบบ

ประสาท  และพฤติกรรมผิดปกติท่ีอาจเป็นอันตราย   
มีค่าความเท่ียงระดบัต่ํากว่าเกณฑ์และควรทบทวนซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของ สวุรรณา เมธี
พฒันาวิวฒัน์7  ท่ีพบว่า ความเท่ียงการประเมินตวั
บ่งชี  ้พฤติกรรมท่ีผิดปกติ  ต่ํากว่าเกณฑ์และควร
ปรับปรุง และสอดคล้องกบั Kelle Harper 8 กลา่วว่า 
เคร่ืองมือจําแนกประเภทผู้ ป่วยส่วนใหญ่  มักพบ
ปัญหาด้านความถูกต้องแม่นยําของการประเมินใน
ประเด็นจิตใจอารมณ์สังคม  แต่ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วิภา แก้วเคน และคณะ 4  อาจอธิบาย
ได้ว่า  ตัวบ่งชีส้ภาวะสัญญาณชีพ  สามารถวัดถึง
ความรุนแรงได้ชดัเจน  เน่ืองจากค่าการวดัออกมาเป็น
ตัวเลขท่ีมีระดับค่าปกติไว้ให้เปรียบเทียบ และการ
รักษาการทําหัตถการแต่ละอย่างก็บ่งบอกถึงความ
รุนแรงการเจ็บป่วยได้ชดัเจนมากกว่า ตวับ่งชี ้ อาการ/
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อาการแสดงทางระบบประสาท ของผู้ ป่วยท่ีอาจ
แสดงออกมากน้อยหรืออาจไม่มีอาการแสดงใดให้เห็น  
รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในโรค การขาดทกัษะการ
ประเมินของพยาบาล  ส่งผลให้ได้ข้อมลูท่ีไม่เพียงพอ
ต่อการจําแนก 2   การจะระบุให้ชัดเจนพยาบาลต้อง
ใช้เวลาการส่ือสาร  นอกจากนี ้ อายุของผู้ ป่วย  เช่น 
ผู้ ป่วยเด็ก  ผู้ สูงอายุ  อาจประเมินตัดสินใจลําบาก  
ระดับการรู้สึกตัว การรับรู้และตอบสนองของผู้ ป่วย
บางกลุ่ม อาจส่งผลต่อการแปลความหมาย  ดังนัน้
เกณฑ์จําแนกท่ีไม่เฉพาะเจาะจงกบักลุ่มผู้ ป่วย ความ
ไม่ชัดเจนหรือเกณฑ์ใกล้เคียงกันมาก อาจทําให้การ
ตัดสินใจจําแนกประเภทลําบาก 7  จากผลดังกล่าว 
หากมีการนํามาทบทวนเป็นรายกรณี ประชมุกลุม่ย่อย
ภายในสาขา น่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ นิยาม การ
แปลความได้ตรงกันมากขึน้  เพราะเกณฑ์สภาวะ
ความรุนแรงการเจ็บป่วย หากคลาดเคล่ือน ไม่เป็นจริง 
อาจส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหารอตัรากําลงั
ในเวรนัน้   
 พิจารณาตามเกณฑ์  การดูแลขัน้ต่ําท่ี
ผู้ ใช้บริการควรได้รับ  พบว่า ตัวบ่งชี  ้ความต้องการ
ข้อมลู/การสอน/การตอบสนองด้านจิตใจอารมณ์ของ
ผู้ ป่วยและญาติ   และความต้องการบรรเทาอาการ
รบกวน   มีค่าความเท่ียงระดับยอมรับไม่ได้ ควร
ทบทวน  สอดคล้องกับ สวุรรณา เมธีพฒันาวิวฒัน์ 7  
อาจอธิบายได้ว่า  การประเมินเร่ืองความต้องการ
ข้อมลู  ต้องการการตอบสนองปัญหาทางจิตอารมณ์
นัน้ เป็นเร่ืองค่อนข้างละเอียดอ่อนและใช้เวลา ในการ
ประเมินพอสมควร ประกอบกบั การให้ได้มาซึ่งข้อมลู

เหล่านี ้พยาบาลต้องมีทกัษะการส่ือสาร ท่ีเหมาะสม 
ในการสํารวจปัญหาความต้องการ ร่วมกบัผู้ ป่วยและ
ญาติ 9  การจะเข้าถึงปัญหาชดัเจนแท้จริงเพียงใด จึง
ขึน้กับทักษะการส่ือสารของพยาบาล และทําให้การ
ประ เ มินความต้องการบรร เทาอาการรบกวน
คลาดเคล่ือนไปด้วย สุดาพรรณ ธัญจิราและคณะ 10  
ศึกษาพบปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับความแม่นยําใน
การประเมินจําแนกผู้ ป่วยอย่างมีนัยสําคัญ คือกลุ่ม
อาการสําคัญของการเจ็บป่วย  เพราะหากประเมิน
อาการสําคัญได้ชัดเจนเท่ียงตรง ช่วยการประเมิน
ความต้องการบรรเทาอาการรบกวนมีความเท่ียงมาก
ขึน้   เม่ือประเมินความเท่ียงการจําแนกประเภทของ
พยาบาลวิชาชีพตามรายสาขาโรค พบว่า ค่าความ
เท่ียงต่ํากว่าเกณฑ์ อยู่ในระดบัยอมรับไม่ได้และควร
ทบทวน จํานวน 5 สาขา ได้แก่ จักษุ กุมารเวชกรรม 
ศัลยกรรม  ศัลยกรรมกระดูก  และนรี เวชกรรม 
สอดคล้องกับปัญหาและผลการศึกษาของ สุวรรณา 
เมธีพัฒนวิวัฒน์ 7 ว่า สาเหตุส่วนหนึ่งจากเกณฑ์
จําแนกไม่เฉพาะเจาะจงกบักลุม่ผู้ ป่วย ใช้เวลามากใน
การประเมิน อย่างไรก็ตามอาจอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า 
การขาดการทบทวน ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ
จําแนกประเภทผู้ ป่วยเป็นสว่นหนึ่งท่ีทําให้การจําแนก
ของพยาบาลแต่ละสาขาโรคมีความคลาดเคล่ือนได้  
ควรสนบัสนนุการทําความเข้าใจวตัถปุระสงค์ เกณฑ์
การจําแนกภายในแต่ละสาขาโรคให้อยู่ในแนวทาง
เดียวกัน ติดตามนิเทศสม่ําเสมอ เพ่ือให้เห็นปริมาณ
งานพยาบาล  สามารถมอบหมายและกระจาย
อตัรากําลงัเหมาะสม 11 
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 ทีมบริหารการพยาบาลจึงควรจัดให้มีการ
การทบทวนความรู้ความเข้าใจการจําแนกประเภท
ผู้ ป่วย ต้องมีการดําเนินการทบทวนต่อเน่ืองเป็นระยะ
อย่างน้อยทกุปี อาจใช้การทบทวนกรณีตวัอย่าง  การ
ประชุมกลุ่มย่อย  ทบทวนคู่มือการดูแลในกลุ่มโรค
ต่างๆ ก็เป็นสิ่งสําคญั ใช้ประกอบการประเมินจําแนก
ประ เภทผู้ ป่ วย มีความสอดค ล้องกันมากขึ น้ 1  
โดยเฉพาะ โรงพยาบาลสกลนครในระยะการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการเฉพาะทาง  และจํานวน
ผู้ รับบริการท่ีเพิ่มมากขึน้ ก้าวสู่โรงพยาบาลระดับ 
ตติยภมิูภายในเขต 11  แน่นอนว่าองค์กรพยาบาลย่ิง
ต้องพฒันาคณุภาพการพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและคงอยู่อย่างต่อเน่ือง  แต่การขาดแคลน
อัตรากําลัง ทําให้ภาระงานของพยาบาลมีมากกว่า
มาตรฐานวิชาชีพท่ีต้องปฏิบติั   การสร้างหลกัฐานเชิง
ประจักษ์เพ่ือให้เห็นบทบาทวิชาชีพ  สารสนเทศทาง
บริหารการพยาบาลเช่น  ความเท่ียงการจําแนก
ประเภทผู้ ป่วย จึงต้องมีความชดัเจนถกูต้อง เช่ือถือได้ 
เพราะจะเช่ือมโยงไปสู่การคํานวณภาระงาน  ความ
ต้องการการพยาบาลของผู้ ป่วยในแต่ละสาขา  
คํานวณอตัรากําลงัจริงท่ีต้องการ กําหนดเป็นนโยบาย
ขยายกรอบอัตรากําลังเ พ่ือองค์กรคุณภาพและ

จัดบริการในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ รับบริการ 12     
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/บริหาร   จาก
ผลการศึกษา   ทีมผู้ บริหารทางการพยาบาลควร
ประเมินความเท่ียงการจําแนกซํา้อีกในระยะ 6 เดือน   
และควรกําหนดเป็นนโยบายการอบรมทบทวนและ
ประเมินความเท่ียงการจําแนกประเภทผู้ ป่วยอย่าง
ต่อเน่ืองปีละ 1 ครัง้ พร้อมนําผลมาใช้ในการปรับปรุง
เป็นระยะ   
 2. ข้ อ เ สนอแนะ ด้ านการป ฏิบั ติ ก า ร
พยาบาล  เช่ือมโยงการนํากระบวนการพยาบาลมาใช้
ร่วมกับการจําแนกประเภทผู้ ป่วยเพ่ือประสิทธิภาพ
ของการพยาบาล  โดยผู้ บริหารการพยาบาล นิเทศ
การปฏิบติัสม่ําเสมอ 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาทางการ
พยาบาล และวิจยัตอ่เน่ือง  
 3.1 ควรศกึษาวิจยัเก่ียวกบั การพฒันา
แบบจําแนกประเภทผู้ ป่วยเฉพาะสาขา 
 3.2 สถาบันการศึกษาพยาบาล ควร
พิจารณานําหวัข้อ การจําแนกประเภทผู้ ป่วย เข้าบรรจุ
ในหลกัสตูรการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพืน้ฐาน
และได้รับการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสูร่ะบบการทํางาน 
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การรับรู้สมรรถนะในการปฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สูง (APN) ด้านการให้ยาระงบั

ความรู้สึกของวิสัญญีพยาบาล 
 

สมพร   คาํพรรณ์    * พบ.ม  (รัฐประศาสนศาสตร์) 

พลาพรรณ์ คาํพรรณ์  ** พบ.ด  (ประชากรและการพฒันา) 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงูด้าน
การให้ยาระงับความรู้สึกตามการรับรู้ของวิสัญญีพยาบาล และปัจจัยศึกษาท่ีมีผลต่อการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึโดยกลุม่ตวัอย่างเป็นวิสญัญีพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ
จํานวน 510 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ ซึง่ดดัแปลงมาจากขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงูสาขาการ
พยาบาลด้านการให้ยาระงบัความรู้สึก 14 สมรรถนะท่ีสภาพยาบาลกําหนด โดยนําแบบสอบถามมาหาค่าความเท่ียงของ
สมัประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาคเท่ากบั  .9676 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที
และอโนวา 

x ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถปฏิบตัิกิจกรรมพยาบาลขัน้สงูของวิสญัญีพยาบาลอยู่ในระดบัสงู   ( =  

4.10  SD  =  .45)  และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัอาย ุประสบการณ์ ระดบัการศึกษา ระดบัตําแหน่ง และขนาดของ

โรงพยาบาลท่ีให้บริการซึ่งสนับสนุนทฤษฎีการรับรู้ของเบนดูรา (Bandura) และแสดงให้เห็นว่าวิสญัญีพยาบาลโดยรวมมี
สมรรถนะสงูในการปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลขัน้สงู (APN) 

 
คาํสาํคัญ  :  การปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู  (APN),  ผู้ปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู,  สมรรถนะในตนเอง 
 
*   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ งานการพยาบาลวิสญัญี โรงพยาบาลราชวิถี 
**   นกัวิจยั  ชํานาญการ สํานกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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บทนํา 

 เน่ืองจากสภาการพยาบาลได้มีประกาศสภา
การพยาบาลเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฝึกอบรม
บุคคลท่ีจะขอสอบวัดความรู้ เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ด้านการให้ยาระงับความรู้สึก โดยมีปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ดังนี  ้หลักสูตรฝึกอบรมบุคคลท่ีจะขอ
สอบวัดความรู้ เพ่ือรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยา
ระงบัความรู้สกึ มุ่งฝึกอบรมให้พยาบาลสามารถทําให้
ผู้ ป่วยหมดความรู้สึก โดยการให้ยาระงับความรู้สึก
ชนิดทัว่ตวั (General Anesthesia) ภายใต้ขอบเขต
การปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติของผู้ ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชัน้หนึ่งท่ีได้รับ
วฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทางสาขากา
รพยาบาลด้านการให้ยาระงบัความรู้สึกและสามารถ
ให้การพยาบาลผู้ ป่วยก่อนระหว่างและหลังได้รับยา
ระงับความรู้สึก โดยบูรณาการความรู้ทางด้านการ
ระงับความรู้สึก ผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการดแูลแบบองค์
รวมในบทบาทการปฏิบติัการพยาบาล การตดัสินทาง
คลินิกและจริยธรรมในการปฏิบติัเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ ป่วย การให้ความรู้ การบริหารและการเป็นท่ี
ปรึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ป่วยและครอบครัวสามารถ
ปรับตัวต่อภาวะเครียดจากการผ่าตัด และจากการ
ได้รับยาระงับความรู้สึก เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถฟื้น

สภาพได้อย่างรวดเร็ว1 ตลอดจนติดตามประเมิน
คณุภาพและจัดการผลลพัธ์ทางการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการวิจัย เ ชิงประเ มินผล  จึงไ ด้ กําหนด
สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง สาขาการ
พยาบาลด้านการใ ห้ยาระงับความ รู้สึก ไ ว้  14 
สมรรถนะ2 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลทั ง้หมดของพยาบาล  ซึ่ ง มี
ความหมายมากกว่างานท่ีปฏิบติัหรือทกัษะ ค่านิยม 
ความเช่ือ และเจตคติ3  สมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถของพยาบาลในการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี นัน่คือ พยาบาลมีความรู้ทกัษะ พฤติกรรมและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีจําเป็นต่อการทําหน้าท่ีท่ีดี
ท่ีสดุตามสถานการณ์4 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านการพยาบาลวิสัญญี หมายถึง องค์ประกอบท่ี
จําเป็นของตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาล
วิสญัญี ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ทกัษะ
และคณุลกัษณะ ซึง่ครอบคลมุถงึเจตคติ บคุลกิภาพ5 
 โดยสภาการพยาบาลได้กําหนดขอบเขต
และสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู สาขาการ
พยาบาลด้านการใ ห้ยาระงับความ รู้สึก ไ ว้  14 
สมรรถนะ 41 ข้อย่อย ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการรับรู้สมรรถนะของวิสัญญีพยาบาลกับ
ความสามารถปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยา
ระงบัความรู้สกึ 
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 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนจะมีอิทธิพลต่อ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  และการเลือกการกระทํา
ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีความพยายามท่ีจะกระทําใน
กิจกรรมนัน้อย่างต่อเน่ือง ถ้าบคุคลตดัสินใจว่าตนเอง
มีความสามารถก็จะกระทํากิจกรรมนัน้ แต่ถ้ามีความ
เช่ือว่าตนเองไม่มีความสามารถก็จะหลีกเล่ียงการ
กระทํากิจกรรมนัน้  และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนจะมี
ผลต่อการกระทําหรือการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล 
กล่าวคือ   บุคคลสองคนอาจมีความสามารถไม่
แตกต่างกนั  แต่อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่าง
กันได้  ถ้าพบว่าบุคคลสองคนนีมี้การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนท่ีแตกต่างกันหรือแม้แต่ในบุคคลเดียวกัน     
ถ้ามีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในแต่ละสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกนั
ได้เช่นเดียวกัน  ทัง้นี ้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
บุคคล  จะสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  และ
จะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์หรือทกัษะท่ีประสบ

ความสําเร็จในอดีต  ดังนัน้  สิ่งท่ีจะเป็นตัวกําหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงพฤติกรรมจึงขึน้กับการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในสถานการณ์นัน้ ๆ นั่นเอง 
กล่าวคือ  ถ้าบุคคลมีความมั่นใจและเช่ือว่าตนเองมี
ความสามารถ  บุคคลก็จะแสดงถึงความสามารถนัน้
ออกมา  โดยจะมีความอดทนอตุสาหะไม่ท้อถอยง่าย 
และจะประสบความสําเร็จในท่ีสุด  ในขณะเดียวกัน  
บุคคลท่ีไม่มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนท่ี 
จะปฏิบติัพฤติกรรม  จะพยายามหลีกเล่ียงการปฏิบติั
ท่ีเช่ือวา่เกินขีดความสามารถของตน6 
 การรับรู้สมรรถนะของบุคคลจะเกิดขึน้ได้ 
โดย มี พื น้ ฐานมาจากแหล่ ง ข้ อมูล  4  ประ เภท 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. การกระ ทํ า ท่ีประสบความ สํา เ ร็ จ 
(Performance accomplishment) ซึ่งนับว่าเป็น
วิ ธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เ น่ืองจากเป็น
ประสบการณ์โดยตรงท่ีจะทําให้การรับรู้สมรรถนะแห่ง

วสิัญญีพยาบาล พฤติกรรม  ผลลพัธ์ 

การรับรู้สมรรถนะ 
ในการปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู (APN) 

ความคาดหวงัผลลพัธ์ 
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ตนเพิ่มขึน้ และในทางตรงกันข้าม ความล้มเหลวจะ
ทําให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนลดลง ซึ่งความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ซํา้ ๆ กันย่อมมี
ผลตอ่การรับรู้สมรรถนะแหง่ตน  
 2. การได้เหน็ประสบการณ์จากการกระทํา
ของผู้ อ่ืน (Vicarious experience) หมายถึง การได้
เห็นผลงานหรือการกระทําของคนอ่ืน   ซึ่งได้ รับ
ความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมท่ีต้องใช้ความ
พยายามหรือการเห็นแบบอย่างการแสดงพฤติกรรมท่ี
ซบัซ้อนแล้วนํามาเปรียบเทียบกบัตนเองและทําให้เกิด
ความคาดหวงัว่าตนก็สามารถทํางานนัน้อย่างประสบ
ผลสําเร็จได้ 
 3. การชกัจงูด้วยคําพดู (Verbal persuasion) 
หมายถึง การได้รับคําแนะนําหรือการชักจูงโน้มน้าว
ของบุคคล อ่ืนมา เ ป็น ข้อมูล   เ พ่ื อ ใ ช้พิ จา รณา
ความสามารถของตน  และทําให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า
ตนเองมีความสามารถท่ีจะกระทําพฤติกรรมนัน้ได้
สําเร็จ  ซึง่วิธีดงักลา่วนีค้อ่นข้างใช้ง่ายและใช้กนัทัว่ไป 
 4. การกระตุ้นเร้าทางอารมณ์ (Emotional 
arousal) หมายถึง สภาวะทางร่างกายท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน เช่น ความเครียด ความวิตกกงัวล ความกลวั 
และความเงียบ  บุคคลท่ีมีความกลวัหรือความวิตก
กงัวลสงู จะรับรู้สมรรถนะของตนต่ํา การลดความกลวั
และความกงัวลจะช่วยเพ่ิมการรับรู้สมรรถนะแหง่ตน7 
 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
 เบนดูรา กล่าวว่า ปัจจัยพืน้ฐานท่ีมีความ 
สมัพนัธ์เก่ียวกบัการรับรู้สมรรถนะแหง่ตน8  มีดงันี ้
 1. อายุ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะ
ของบุคคลหรือเป็นความสามารถในการจัดการ
เก่ียวกับเร่ืองราวหรือปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง และ
บุคคลท่ีมีอายุมากกว่าย่อมมีโอกาสมากกว่าท่ีจะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการได้สังเกตเห็น
แบบอย่างการกระทําจากบุคคลอ่ืน ดังนัน้ อายุท่ี
แตกต่างกันจึง น่าจะมีผลต่อการ รับ รู้สมรรนนะ      
แห่งตนตามด้วยเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของโฟรแมน  และโอเวน9  ท่ีศึกษาการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองในการดแูลทารก  และทกัษะการดแูลทารก
ของมารดา  จํานวน 200 ราย  ผลการศึกษา พบว่า 
อายุของมารดามีความสมัพันธ์และมีอํานาจทํานาย
กบัการรับรู้สมรรถนะในการดแูลทารกในระดบัสงู 
 2. ระดบัการศึกษา  ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐาน
ของการรู้คิด การตดัสนิใจหรือพิจารณาเร่ืองราวต่าง ๆ 
พร้อมทัง้มีการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย 
รู้จกัแสวงหาแหลง่เรียนรู้  และได้รับข้อมลูข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ ได้หลายประเภท  อีกทัง้ยังช่วยให้บุคคล
สามารถนําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป10  ซึ่งสอดคล้องกับหลาย
รายงานการศึกษาท่ีพบว่า  ระดบัการศกึษาหรือความรู้
มีอิทธิพลตอ่ระดบัการรับรู้สมรรถนะแหง่ตน11, 12, 13, 14, 15 
 3. รายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อ
ระดับการรับรู้สมรรถนะของบุคคล  จะเห็นได้จาก
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การศึกษาทัง้ในประเทศและนอกประเทศที่ศึกษา
เ ก่ียวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  หรือระดับรายได้         
ซึ่งเพนเดอร์16  กล่าวว่าระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต   ในด้านการ
ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของบุคคล  และ
ยังเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญต่อการมีศักยภาพใน  
การดูแลตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกรม
โบสกิและคณะ15  ท่ีศึกษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และพฤติกรรมของผู้ สูงอายุ  ผลการศึกษา  พบว่า  
รายได้มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะ
แหง่ตนของผู้สงูอาย ุ
 ปัจจุบันมีผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นเฉพาะความ
คาดหวงัในสมรรถนะของบคุคล (Efficacy expectation) 
เพ่ือเป็นการทํานายผลลัพธ์ของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้   
ซึ่งเป็นความคาดหวงัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะแห่งตน
ในลักษณะท่ีเฉพาะพฤติกรรมและการประเมินการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิดของ     
เบนดรูา  คือ 
 1. การวดัระดบัการรับรู้สมรรถนะทัว่ไป 
 2. แบบวดัระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
เฉพาะ ซึ่งเป็นการสร้างจากข้อเสนอแนะของเบนดรูา8  
วา่การประเมินถึงการรับรู้สมรรถนะแห่งตนนัน้ ควรวดั
ให้เฉพาะเจาะจงกบัสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ท่ี
มีความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติให้
ประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง การศึกษาครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้ใช้แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเฉพาะ 
โดยสร้างแบบวัดการรับรู้สมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้สงู สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงบั

ความรู้สึก โดยดัดแปลงมาจากมติคณะกรรมการ
ฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง2  ว่าด้วย 14 สมรรถนะ
ของวิสัญญีพยาบาลต่อการปฏิบัติ กิจกรรมการ
พยาบาลขัน้สงู 
 ทั ง้ นี  ้  ผู้ วิ จัย เ ช่ือว่ า  บุคคล ท่ี มีการ รับ รู้
สมรรถนะแห่งตนสงู  น่าจะมีการปฏิบติักิจกรรมการ
พยาบาลสูงมากกว่าบุคคลท่ีมีการรับรู้สมรรถนะ   
แหง่ตนต่ํา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เ พ่ื อศึกษาการ รับ รู้สมรรถนะของ
วิสญัญีพยาบาล 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ 
ตอ่การรับรู้สมรรถนะของวิสญัญีพยาบาล 
 

การพทิกัษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ได้ผา่นการพิจารณาและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เก่ียวกบัการวิจยัในคนของโรงพยาบาลราชวิถี 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ศึกษา
ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลขัน้
สูง ด้านการใ ห้ยาระงับความ รู้สึกตามการ รับ รู้
สมรรถนะของวิสญัญีพยาบาล 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีศึกษา  คือ  วิสัญญีพยาบาล       
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ี      
เข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาล  
แห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 7 จํานวน  510  คน  จาก
วิสัญญีพยาบาลท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการจํานวน    
800  คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามท่ี
ดดัแปลงมาจากขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบติัการ
พยาบาลขัน้สงู สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงบั
ความรู้สึก 14 สมรรถนะของสภาการพยาบาล นํามา
ดดัแปลงเป็นกิจกรรมการพยาบาลด้านการให้ยาระงบั
ความรู้สกึ 41 ข้อ 

 ผู้วิจยันําแบบสอบถามไปทดลองกบัวิสญัญี
พยาบาลจํานวน  30 คน  จากนัน้ได้วิ เคราะห์หา
คณุภาพของแบบสอบถามด้านความเท่ียง (Reliability) 
ด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha co-efficient)  ได้ค่าความเท่ียงแบบสอบถาม
เท่ากับ  .9676  แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ  
ด้านความเท่ียงอยูใ่นเกณฑ์สงู 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิถีทางสถิติ   
โดยใช้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยข้อมูลส่วนบุคคล  
ของกลุ่มตัวอย่างทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการหา 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การใช้
สถิติวิเคราะห์  ได้แก่  T-test  และ  ANOVA  ทดสอบ
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

ผลการวิจัย 
ตารางที่  1 ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งวิสญัญีพยาบาล  (N = 510) 
 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 6 1.2 
 หญิง 504 98.8 
อายุ   
 25 - 37 ปี 135 26.6 
 38 - 49 ปี 268 52.4 
 50 - 60 ปี 106 20.8 
 มากกวา่ 60 ปี 1 0.2 
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ตารางที่  1 ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งวิสญัญีพยาบาล  (N = 510)  (ตอ่) 
 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน ร้อยละ 
ระดับตาํแหน่ง   
 ระดบัท่ี 3 - 5 17 3.4 
 ระดบัท่ี 6 - 7 425 83.3 
 ระดบัท่ี 8 ขึน้ไป 68 13.3 
สถานภาพ   
 สมรส 271 53.1 
 โสด 210 41.2 
 หยา่ 29 5.7 
ระดับ   
 ปฐมภมิู 28 5.5 
 ทติุยภมิู 253 49.6 
 ตติยภมิู 229 44.9 
ประสบการณ์   
 ไมเ่กินหรือเทียบเทา่ 5 ปี 88 17.3 
 6 - 10 ปี 93 18.2 
 11  ปีขึน้ไป 329 64.5 
การรับรู้เก่ียวกับ  APN  ด้านวสัิญญี   
 ทราบวา่มี APN 443 86.9 
 ไมท่ราบวา่มี APN 67 13.1 
ความต้องการสอบ  APN  ด้านวสัิญญี   
 ต้องการสอบ APN 372 72.9 
 ไมต้่องการสอบ APN 23 4.5 
 ไมแ่น่ใจ 115 22.5 
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 จากตารางท่ี  1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นวิสัญญีพยาบาล  จํานวนทัง้สิน้  
510  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  98.8  มี
อายรุะหว่าง  25 – 37  ปี  ร้อยละ  26.6  และอาย ุ 38 
- 49  ปี  ร้อยละ  52.4  ดํารงตําแหน่งระดบัท่ี  6 – 7  

ร้อยละ  83.3  สถานภาพสมรส  53.1  ส่วนใหญ่
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลระดบัทติยภมิู  ร้อยละ  49.6  
มีประสบการณ์ทํางานมากกว่า  11  ปี  ร้อยละ  64.5  
รับรู้เก่ียวกบั  APN  ด้านวิสญัญี  ร้อยละ  86.9  และ
ต้องการสอบ  APN  ร้อยละ  72.9 

 
ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้สมรรถนะของ    

ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ 

 
ความม่ันใจในความสามารถปฏบัิตกิจิกรรม 

การพยาบาล 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

สมรรถนะที่  1 
1. วางแผนการเลือกใช้วิธีการให้ยาระงบัความรู้สกึ 
2. ประเมินความเส่ียงตามระดบัสภาพร่างกาย 
3. ประเมินการทําหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ในร่างกาย 
4. ประเมินความพร้อมด้านจิตใจ 
5. แยกแยะความผิดปกติของเสียง การหายใจ และการ

เต้นของหวัใจ 
สมรรถนะที่  2 
6. บริหารยาระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับผู้ ป่วย

แตล่ะราย 
7. วินิจฉยัสาเหตขุองความผิดปรกติ 
8. ควบคมุสญัญาณชีพท่ีไมค่งท่ี  
9.  ควบคุมปริมาณสารนํา้เลือดและส่วนประกอบของ

เลือด 
10.  ควบคมุอณุหภมิูให้อยูใ่นระดบัท่ีไมเ่ป็นอนัตราย 

 
4.19 
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ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้สมรรถนะของ    
ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ  (ตอ่) 

 
ความม่ันใจในความสามารถปฏบัิตกิจิกรรม 

การพยาบาล 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

สมรรถนะที่  3 
11.  ประเมินภาวะผู้ ป่วยในการจําหน่ายผู้ ป่วย 
12. ประเมินอาการของผู้ ป่วย ปัญหาท่ีพบบ่อยและหาทาง

แก้ไข 
13. วางแผนการให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องภายหลงั

การให้ยาระงบัความรู้สกึ 
14. แก้ไขอาการหนาวสัน่  (Shivering)  ภายหลงัออกจาก

ห้องผา่ตดั 
สมรรถนะที่  4 
15. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพยาบาลด้านการ

ระงบัความรู้สกึในทกุสถานการณ์ 
16. รายงานปัญหาวิกฤตท่ีเกิดขึน้กับผู้ ป่วยให้วิสัญญี

แพทย์และ /หรือแพทย์ท่ีทําหตัถการทราบ เพ่ือหาทาง
แก้ไข 

17. ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาฉกุเฉินท่ีเกิดจากความขดัข้องของ
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

18. ตดัสินใจแก้ไขปัญหาอุบติัการณ์ท่ีอาจเพิ่มอตัราเส่ียง
แก่ผู้ ป่วยภายในขอบเขต หน้าท่ี 

19. บอกความผิดปกติของชีพจรได้ 
สมรรถนะที่  5 
20. เปิดทางเดินหายใจให้โลง่ในผู้ ป่วยหมดสติได้ทกุวิธี  
21. ใสท่อ่ช่วยหายใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
22. เปิดหลอดเลือดดําได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้สมรรถนะของ    
ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ  (ตอ่) 

 

ความม่ันใจในความสามารถปฏบัิตกิจิกรรม 
การพยาบาล 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

23. ให้ยาระงบัความทัว่ตวั (GA) ได้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
24. ทํ าการช่ วย ฟื้น คืน ชีพ เ บื อ้ ง ต้น  ( BLS)  ไ ด้อย่ า ง มี

ประสทิธิภาพ 
25. ร่วมทีมช่วยฟื้นคืนชีพขัน้สูงได้ทัง้ในเด็กและผู้ ใหญ่ 

(ACLS) 
สมรรถนะที่  6 
26. ประสานงานกับวิสัญญีแพทย์และ /หรือแพทย์ท่ีทํา

หตัถการ 
27. ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีนอกหน่วยงาน 
28. มีปฏิสัมพันธ์กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลและ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเดียวกนั 
สมรรถนะที่  7 
29. เอาใจใส ่รู้สกึสํานกึรู้ และคิดสิ่งท่ีผู้ ป่วยและญาติบอกเลา่ 

ขอร้อง  พร้อมกบัตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจ
ของผู้ ป่วยและญาติในขอบเขตท่ีสมควร 

30. ประคบัประคองสภาพจิตของผู้ ป่วยและญาติ 
31. ให้คําปรึกษาและข้อมูลในการมารับยาระงับความรู้สึก 

และยาระงบัปวดอยา่งมีศิลปะ 
32. ประสานความร่วมมือกับผู้ ป่วย และญาติเพ่ือให้งาน

บริการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
สมรรถนะที่  8 
33. เตรียมและรู้ขัน้ตอนการใช้เคร่ืองกระตกุหวัใจ 
34. ใช้เค ร่ืองมือ  อุปกรณ์  ท่ี นํามาใช้ในการให้ยาระงับ
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ความรู้สกึ ท่ีมีในหน่วยงานได้ทกุชนิด 

ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้สมรรถนะของ    
ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ  (ตอ่) 

 
ความม่ันใจในความสามารถปฏบัิตกิจิกรรม 

การพยาบาล 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

35. ใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือ ในการให้ออกซิเจนพืน้ฐานได้ 
ทกุชนิดอยา่งมีประสทิธิภาพ 

สมรรถนะที่  9 
36. ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติและ/หรือมาตรฐานการให้ยา

ระงบัความรู้สกึตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์  ประเมินผล
และปรับปรุงแนวปฏิบัติ/มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

สมรรถนะที่  10 
37. วางแผนและดําเนินการ เพ่ือพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ 

ทัศนคติและทักษะในการให้ยาระงับความรู้สึกตามขอบเขต 
หรือข้อตกลงกบัแพทย์ 

สมรรถนะที่ 11 
38. สอนและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาค 

ปฏิบัติผู้ เ ข้าอบรมวิสัญญีพยาบาล และนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สขุภาพอ่ืน ๆ 

สมรรถนะที่  12 
39. เ ป็นท่ีปรึกษา /ใ ห้ คําปรึกษาแก่บุคลากรทางการ

พยาบาล และญาติในการให้ยาระงบัความรู้สกึ 
สมรรถนะที่  13 
40. ศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา

คุณภาพในการพยาบาลเก่ียวกับการให้ยาระงับความรู้สึก 
รวมทัง้ประยุกต์ผลงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพในการ
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ปฏิบติังาน 
 
ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรับรู้สมรรถนะของ    

ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงูด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ  (ตอ่) 
 

ความม่ันใจในความสามารถปฏบัิตกิจิกรรม ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
การพยาบาล 

ความหมาย 

สมรรถนะที่ 14  
3.47 

 
.92 

 
41. เป็นตัวแทนผู้ ปฏิบัติการพยาบาลด้านการระงับ

ความรู้สึก เพ่ือกําหนดนโยบายเสนอแนะมาตรการ/
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ ป่วย แนวทางปฏิบัติในการให้บริการทางวิสัญญี
วิทยาของวิสญัญีพยาบาล 

สงู 

รวม 4.10 .45 สูง 
 
 จากตารางท่ี  2  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีทํา
กา ร สํ า ร วจกา ร รั บ รู้ สม ร รถนะของตน เอ งกับ
ความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลด้านการให้ยา
ระงับความรู้สึก  โดยรวมมีความมั่นใจในความ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม    การพยาบาลขัน้สูง  ใน
ระดบัท่ีสงู  ( x  = 4.10  SD = .45)  แต่เม่ือพิจารณา
เป็นประเด็น โดยประเด็นท่ีมีความมัน่ใจสงูท่ีสดุ  คือ  
การใสท่่อช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (วินิจฉยั
ได้ว่าอยู่ในหลอดลมคอ)  ซึง่อยู่ในระดบัท่ีสงูมาก  ( x  
= 4.47  SD = .57)  รองลงมา  ได้แก่  ประเด็นการ
ประเมินภาวะผู้ ป่วยในการจําหน่ายผู้ ป่วยกลับหอ
ผู้ ป่วยหรือกลับบ้านอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับท่ีสูง
มาก  (  = 4.39  SD = .57)  และประเด็นท่ีสงูเป็น

อนัดบัท่ี  3  มีหลายประเด็นด้วยกนั  คือ  เปิดทางเดิน
หายใจให้โล่งในผู้ ป่วยหมดสติได้ทกุวิธี  Head  tilt  
(ท่าเงยศีรษะ)  Jaw thrust  (ยกขากรรไกร)  ใช้  Oral  
or  nasal  airway  (ท่อเปิดทางเดินหายใจทางปาก
หรือทางจมกู)  การให้ยาระงบัความรู้สกึทัว่ตวั  (GA)  
ได้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  การมีปฏิสมัพนัธ์กับ
วิสัญญีแพทย์  วิสัญญีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเดียวกนั  และสดุท้ายการใช้อปุกรณ์และ
เคร่ืองมือ   ในการให้ออกซิเจนพืน้ฐานได้ทกุชนิดอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ซึง่อยู่ในระดบัท่ีสงูมากเช่นกนั  ( x  = 
4.38  SD = .58)  ส่วนประเด็นท่ีมีความมัน่ใจน้อย
ท่ีสุด  คือ  การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และพฒันาคณุภาพในการพยาบาลเก่ียวกบัการให้ยาx
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ระงับความรู้สึก  รวมทัง้ประยุกต์ผลงานวิจัยในการ
พฒันาคณุภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัท่ีสงูแต่มี

คา่เฉล่ียท่ีน้อยท่ีสดุ  (  = 3.41  SD = .89) x

ตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการรับรู้สมรรถนะตอ่อาย ุ

 
กลุ่มอายุ ไม่เกนิ 35 ปี 
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36-50 ปี 51 ปีขึน้ไป เฉล่ีย  
สมรรถนะ 3.86 3.95 4.16 3.98 * 

 *  P < .05 
 
 จากตารางท่ี  3  พบว่า  อายุของวิสัญญี
พยาบาลในแต่ละกลุม่อาย ุสง่ผลต่อคะแนนสมรรถนะ
ของวิสญัญีพยาบาลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในทุก

ด้าน กลุ่มอายุตัง้แต่ 51 ปี ขึน้ไป มีคะแนนสมรรถนะ
โดยรวมสงูกวา่กลุม่อายอ่ืุน รองลงมา คือ กลุม่อาย ุ36 
- 50 ปี และกลุม่อายไุมเ่กิน 35 ปี ตามลําดบั 

 
ตารางที่  4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการรับรู้สมรรถนะตอ่ระดบัการศกึษา 
 

 สมรรถนะ สูงกว่า ป.ตรี ป.ตรี เฉล่ีย 

สมรรถนะท่ี 2  4.19 4.05 4.07 * 
สมรรถนะท่ี 9 4.13 3.95 3.98 * 
สมรรถนะท่ี 13  3.71 3.37 3.41 * 
สมรรถนะท่ี 14  3.71 3.44 3.48 * 

4.10 3.96 3.98  รวมสมรรถนะที่ 1-14 
 *  P < .05 
 
 จากตารางท่ี  4  พบว่า กลุ่มพยาบาลวิสญัญี
ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีคะแนน
สมรรถนะโดยรวมสูงกว่ากลุ่มพยาบาลวิสัญญีท่ีมี
การศึกษาระดับป ริญญาต รี  แต่ เ ม่ื อพิ จารณา

สมรรถนะเป็นด้าน ๆ พบว่า มีความแตกต่างของ
สมรรถนะของทัง้สองกลุ่มเฉพาะสมรรถนะท่ี  2 
สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะท่ี 13 สมรรถนะท่ี 14 ส่วน
สมรรถนะ อ่ืน ๆ ไมพ่บนยัสําคญัทางสถิติ 
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการรับรู้สมรรถนะจําแนกตามระดบัตําแหน่ง 
 

สมรรถนะ ระดับ 3-6 ระดับ 7-8 เฉล่ีย  
สมรรถนะท่ี 4  3.99 4.16 4.14 * 
สมรรถนะท่ี 5  4.13 4.34 4.31 * 
สมรรถนะท่ี 7  4.05 4.19 4.17 * 
สมรรถนะท่ี 9  3.81 4.00 3.98 * 
สมรรถนะท่ี 12  3.75 3.96 3.93 * 
รวมสมรรถนะที่ 1-14 3.86 3.99 3.98  
 *  P < .05 
 
 จากตารางท่ี  5  พบว่า  คะแนนสมรรถนะ
ของวิสญัญีพยาบาลมีความแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่ม
ท่ีมีระดบัตําแหน่ง  (ซี)  แตกต่างกัน  กล่าวคือ  กลุ่ม
ระดับ  7 - 8  มีคะแนนสมรรถนะสูงกว่ากลุ่มระดับ     

3 – 6  แต่เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  มีความ
แตกตา่งทางสถิติเฉพาะในสมรรถนะท่ี  4  สมรรถนะท่ี  
5  สมรรถนะท่ี  7  สมรรถนะท่ี  9  และสมรรถนะท่ี  
12 

 
ตารางที่  6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้สมรรถนะต่อประสบการณ์ด้านการให้ยาระงับ

ความรู้สกึ 
 

สมรรถนะ ไม่เกนิ 10 ปี 11-19  ปี 20  ปี  ขึน้ไป เฉล่ีย  
สมรรถนะท่ี 1  3.94 4.11 4.14 4.06 * 
สมรรถนะท่ี 2  3.97 4.11 4.14 4.07 * 
สมรรถนะท่ี 4  4.00 4.20 4.23 4.14 * 
สมรรถนะท่ี 5  4.18 4.37 4.39 4.31 * 
สมรรถนะท่ี 9  3.86 4.00 4.09 3.98 * 
สมรรถนะท่ี 12  3.78 4.06 3.97 3.93 * 
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สมรรถนะท่ี 14  3.36 3.48 3.61 3.48 * 
รวมสมรรถนะที่ 1-14 3.87 4.01 4.05 3.98  

 *  P < .05 
 จากตารางท่ี  6  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบ
การรับรู้สมรรถนะตอ่ประสบการณ์ด้านการให้ยาระงบั
ความรู้สึกในส่วนของประสบการณ์ในงานวิสัญญี    
ค่าคะแนนสมรรถนะโดยรวมมีความแตกต่างกันใน
ระหว่างกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั ซึ่งสมรรถนะท่ีมี
ความแตกต่างกันของกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน 
วิสัญญีพยาบาลแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่าง มี

นยัสําคญัทางสถิติ  ได้แก่  สมรรถนะท่ี  1  สมรรถนะ  
ท่ี  2  สมรรถนะท่ี  4  สมรรถนะท่ี  5  สมรรถนะท่ี  9  
สมรรถนะท่ี  12  และสมรรถนะท่ี  14  โดยท่ีกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ในงานวิสัญญีมากกว่ามีคะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ยกเว้นในสมรรถนะท่ี  12  
วิสัญญีพยาบาลกลุ่มท่ีมีประสบการณ์  11 - 19  ปี    
มีคะแนนสมรรถนะด้านนีส้งูกวา่กลุม่อ่ืน 

 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้สมรรถนะต่อขนาดของโรงพยาบาล 
สมรรถนะ primary second third เฉล่ีย  
สมรรถนะท่ี 1  3.74 4.04 4.13 4.06 * 
สมรรถนะท่ี 2  3.83 4.03 4.15 4.07 * 
สมรรถนะท่ี 3  4.16 4.33 4.40 4.35 * 
สมรรถนะท่ี 5  4.06 4.30 4.35 4.31 * 
สมรรถนะท่ี 11  3.29 3.36 3.68 3.50 * 
รวมสมรรถนะที่ 1-14 3.82 3.94 4.03 3.98  

 *  P < .05 
 
 สมรรถนะโดยรวมของพยาบาลวิสัญญี
แตกต่างกันไปตามระดับของโรงพยาบาล   จาก
ค่าเฉล่ียของคะแนนสมรรถนะโดยรวม  แสดงให้เห็น
ว่า วิสญัญีพยาบาลท่ีสงักดัโรงพยาบาลระดบัท่ี  3  มี
คะแนนสมรรถนะสงูท่ีสดุ  รองลงมา  คือ  โรงพยาบาล
ระดับท่ี   2  และโรงพยาบาลระดับท่ี   1  แต่เ ม่ือ
พิจารณารายด้าน  พบว่า  มีความแตกต่างทางสถิติ

เฉพาะสมรรถนะท่ี  1  สมรรถนะท่ี  2  สมรรถนะท่ี  3  
สมรรถนะท่ี  5  และสมรรถนะท่ี  11 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองกบัความสามารถปฏิบติักิจกรรมพยาบาลขัน้สงู
อยู่ในระดบัท่ีสงู  (  = 4.10  SD = .45)  ซึง่สะท้อนx
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ให้ เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความเ ช่ือมั่นในความ 
สามารถของตนเองในการปฏิบติักิจกรรมพยาบาลใน
ระดบัสงู ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในแต่ละบุคคลจะมีพืน้ฐานมาจากประสบการณ์
ตรงหรือผลงานท่ีเคยประสบผลสําเร็จ การได้เห็นการ
กระทําของบุคคลอ่ืนมาก่อน การถกูชกัจูงใจหรือโน้ม
น้าวจากคําพดูของบุคคลอ่ืน8  ซึ่งเพนเดอร์16  ได้ระบุ
ว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนแต่ละบุคคลจะได้รับ
อิทธิพลมาจากประสบการณ์หรือทักษะท่ีเกิดขึน้ใน
อดีต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.5 มีประสบการณ์
ทํางานด้านวิสัญญี 11 ปี ขึน้ไป และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผู้ มีประสบการณ์ 20 ปี ขึน้ไป 
จะมีค่าเฉล่ียในการรับรู้สมรรถนะสูงถึง 4.05 ซึ่งสูง
กว่าผู้ มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมีการรับรู้
สมรรถนะเฉล่ีย 3.87 (ตารางท่ี 3) เม่ือพิจารณาการ
รับรู้สมรรถนะกับระดับตําแหน่ง พบว่า ผู้ มีระดับ
ตําแหน่งสงู (ระดบั 7 - 8) จะมีการรับรู้สมรรถนะโดย
เฉล่ีย 3.99 ในขณะท่ีผู้ มีระดบั 3 - 6 จะมีการรับรู้เฉล่ีย 
3.86 โดยเฉพาะความสามารถตัดสินใจ  ความ 
สามารถกระทําหัตถการ, สร้างสัมพันธภาพและ
พัฒนาแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการให้ยาระงับ
ความ รู้สึก  ตลอดจนด้านเ ป็น ท่ีป รึกษาอย่ าง มี
นัยสําคัญทางสถิติ การรับรู้สมรรถนะกับอายุ พบว่า 
อายท่ีุสงูขึน้สง่ผลต่อการรับรู้สมรรถนะท่ีสงูขึน้ อย่างมี
นัย สําคัญทางสถิติในทุก ด้าน  (ตาราง ท่ี  3 )  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของโฟรแมนและโอเวน9  
พบว่า อายุของมารดามีความสัมพันธ์และมีอํานาจ
ทํานายกับการรับรู้สมรรถนะในระดบัสงู และจากผล

การศึกษาการรับรู้สมรรถนะกับการศึกษา พบว่า 
การศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป มีการรับรู้สมรรถนะโดย
เฉ ล่ียสูงกว่าป ริญญาตรี  เฉ ล่ีย  4 .1  และ  3 .96 
ตามลําดับ   และพบว่าสมรรถนะการพัฒนาแนว
ปฏิบติัสมรรถนะด้านการวิจัยและสมรรถนะด้านการ
บริหารยาระงับความรู้สึกและการกําหนดนโยบายมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทัง้นี  ้เพราะการศึกษาเป็นสิ่ง
สําคญัต่อการพฒันาความรู้ทกัษะท่ีสําคญั การศึกษา
ยังช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารและ
สามารถใช้เหตผุลในการพิจารณาเร่ืองราว ทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีย่ิงขึน้10 และสามารถ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดีกว่าบุคคลท่ีมี
การศกึษาต่ํา ซึง่สอดคล้องกบัหลายการศกึษาท่ีพบว่า 
บุคคลท่ี มีวุฒิการศึกษา ต่ํา  จะมีระดับการ รับ รู้
สมรรถนะแหง่ตนต่ําเช่นกนั11, 12, 13  

โดยสรุปในภาพรวมการศึกษาครัง้นี ้พบว่า 
การรับรู้สมรรถนะตนเองกับความสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมพยาบาลของวิสญัญีพยาบาลอยู่ในระดบัสงู 
และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอายุ ประสบการณ์ 
ระดับการศึกษา  ระดับตําแหน่ง  และขนาดของ
โรงพยาบาลท่ีให้บริการ ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีการรับรู้
ของ   เบนดูรา7 ได้อธิบายและทํานายพฤติกรรมและ
สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลโดยใช้หลกั 2 ประการ 
คือ   1. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน หมายถึง ความ
เช่ือมั่นของบุคคลว่าตนมีความสามารถท่ีจะแสดง
พฤติกรรมท่ีต้องการจะประสบความสําเร็จได้ผลลพัธ์
ตามท่ีต้องการ เป็นความคาดหวังก่อนการกระทํา
พฤติกรรม   2. ความคาดหวังในผลลัพธ์ หมายถึง 
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ความเช่ือท่ีบคุคลประเมินว่าพฤติกรรมท่ีตนเองกระทํา
นัน้ จะนําไปสู่ผลการกระทําท่ีตนเองคาดหวงัเป็นการ
คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดขึน้ท่ีสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรม
ท่ีได้กระทํา 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะครัง้นี ้
 การวิจัยครัง้นี  ้  ทําให้รับรู้ว่าวิสัญญี
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานอยู่ ในโรงพยาบาลต่างๆมี

ความสามารถปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลขัน้สูง (APN) 
ด้านการให้ยาระงบัความรู้สกึ อยูใ่นระดบัสงู 
 
 
 2. ข้อเสนอแนะครัง้ต่อไป 
 การวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับ
ทักษะความสามารถในการปฏิบั ติของวิสัญญี
พยาบาล โดยมีการจําแนกความแตกต่างด้านอาย ุ
การศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงพยาบาลท่ี
ปฏิบติังาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสําหรับการพฒันาขีด
ความสามารถของวิสญัญีพยาบาลให้สงูขึน้ 
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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 
   ฉบบัท่ี 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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