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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)  มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความ
สํานกึในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายใน
หอผู้ ป่วยและระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  หลงัการใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย  
โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจํานวน 38 คน  และกลุ่มตวัอย่างผู้ ป่วยจํานวน 20คน เก็บข้อมลูในช่วงเดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2552  ถึงเดือนกนัยายน  พ.ศ. 2553  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย และ
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย  1) แบบสอบถามความสํานกึในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพทางการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96  และ  2) แบบสอบถามคณุภาพชีวิตมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .70 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ  
ร้อยละ  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคา่สถิติ Paired  t-test   
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความสํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาลหลงั
การใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหนา่ยสงูกวา่ก่อนใช้  และมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมของคะแนนเฉล่ียคณุภาพ
ชีวิต (SF-36)  หลงัการได้รับการดูแลตามรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายสงูกว่าก่อนใช้  และมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
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***พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         กลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
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  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัสรุปได้ว่า 
  1. การวิจยัครัง้นีช้่วยในการสนบัสนนุการจดัการดแูลผู้ ป่วยโดยนําข้อมลูไปสนบัสนนุการจดับริการทัง้องค์กร
ท่ีครบคลมุองค์รวม   และมีการดแูลอยา่งตอ่เน่ือง  ด้วยการกําหนดแนวทางการปฏิบตัิการพยาบาลเฉพาะกลุม่โรคท่ีต้องสญูเสีย
คา่ใช้จา่ยสงู   เจ็บป่วยเรือ้รัง  เชน่ ผู้ ป่วยโรคหวัใจ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงูท่ีมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน  เป็นต้น  ซึง่ 
การศึกษาวิจัยในครัง้ต่อไป  ควรศึกษารูปแบบการส่งต่อข้อมูลผู้ ป่วยเพ่ือการรักษาพยาบาลและดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านด้วย
ระบบส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่จะมีความครบถ้วน  ถกูต้อง  สง่ผลให้ผู้ ป่วยได้รับการดแูลท่ีมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 

คาํสาํคัญ  : ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย  
คณุภาพชีวิต 

 

บทนํา 
การนําแนวคิดการเตรียมความพร้อมก่อน

การจําหน่ายมาใช้เพ่ือดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ืองใน
ประเทศไทยเร่ิมโดยสภากาชาดไทย  ระยะแรกมุ่งเน้น
ในหญิงมีครรภ์  มารดาและทารกหลังคลอด  และ
ขยายไปในผู้ ป่วยสงูอายปุ่วยเรือ้รัง1  และความสนใจ
การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายมีมากขึน้
ร่วมกับการทํางานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพเม่ือมี
การประเมินมาตรฐานบริการในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย (Hospital accreditation)  ในปี  2540 
เป็นต้นมา  เน้นการดูแลต่อเน่ืองเม่ือผู้ ป่วยกลบับ้าน
หรือการสง่ตอ่ไปยงัสถานบริการใกล้บ้าน  ทําให้ผู้ ป่วย
ได้รับการดแูลอยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  
 จากสถิติจํานวนผู้ ป่วยท่ี รับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลพระปกเกล้าในปี 2552 มีจํานวนทัง้สิน้ 
41,753 คน  มีอตัราผู้ ป่วยกลบัเข้ารักษาซํา้ภายใน 28 
วนัเฉล่ีย  9.21%  และนอกจากนีจํ้านวนผู้ ป่วยกลบั
เข้ารักษาซํา้ภายใน 28 วนัในกลุม่โรคเรือ้รังของแผนก
อายุรกรรมโดยเฉล่ีย   8.40%   โดยคิดเป็นผู้ ป่วยท่ี
กลบัเข้ารักษาซํา้ด้วยโรคเดิมเฉล่ีย  26.10%  ซึง่อาจ

เป็นสาเหตุหนึ่งมาจากผู้ ป่วยได้รับการจําหน่ายเร็ว
มากขึน้    จากจํานวนเตียงไม่เพียงพอรองรับผู้ ป่วย  
ร่วมกบัมีอตัราการครองเตียงเฉล่ีย   124%   และกลุ่ม
ผู้ ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุและเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้รัง    และโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคท่ีพบบ่อย
เป็นอนัดบัท่ี 4 ของผู้ ป่วยท่ีรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ทัว่ประเทศไทย   และผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจาก
สถิติย้อนหลงัในปี 2551-2553 พบว่ามีจํานวนผู้ ป่วย
เป็นอันดับ 1 ใน 5 อันดับแรก  ซึ่งทําให้เกิด
กระบวนการดูแลผู้ ป่วยในลกัษณะสาขาวิชาชีพเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการประกนัสขุภาพประชาชนและ
การรับรองมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลตัง้แต่ปี 
2546  และมีการพัฒนาระบบการดูแลอย่างต่อเน่ือง
และริเร่ิมการให้ยาละลายลิ่มเลือด (rtPA)  ตามระบบ
การดแูลผู้ ป่วยแบบ Fast  track เพ่ือช่วยลดอตัราการ
เ สีย ชีวิตและความพิการของผู้ ป่ วย   ตามสถิ ติ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2548  พบว่าอัตราการ
กลบัเข้ารักษาซํา้ด้วยภาวะแทรกซ้อนลดลงแต่ยงัอยู่
ในอตัราท่ีสงูคือร้อยละ 33.3  จํานวนวนันอนใน
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โรงพยาบาลเร่ิมลดลงจาก 8.3 วันเหลือ 6.14 วัน 
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Marchette  และ 
Holloman 1983 2,3  พบว่าผู้ ป่วยท่ีได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจําหน่ายมีจํานวนวันนอนเฉลี่ย
ลดลงเฉล่ีย 0.8 วนั   

การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายเป็น
กระบวนการแรกท่ีสําคัญ เป็นเคร่ืองมือการปฏิบัติท่ี
สําคญัโรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน   ต้องมี
การจัดเตรียมทีมการทํางานเพ่ือเตรียมความพร้อม
จําหน่ายผู้ ป่วยจากโรงพยาบาลท่ีเหมาะสม ตวับคุคล
ท่ีสําคัญ คือ   พยาบาล  และการใช้กระบวนการ
พยาบาลเป็นหลัก  ด้วยการประเมินปัญหาความ
ต้องการ  การวินิจฉัยปัญหา  การลงมือปฏิบัติ  และ
การประเ มินติดตามอย่างต่อ เ น่ือง   และการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อเ น่ืองกับผู้ ป่วยและญาติเพ่ือเสริม
ความรู้ให้เวลาในการอธิบายข้อมูลเพ่ือเน้นการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง   สิ่งเหล่านี เ้ ม่ือ
พยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจะช่วย
เสริมสร้างความสํานึกในวิชาชีพพยาบาลได้ 4  และมี
ความตระหนักต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
วิชาชีพเพิ่มขึน้  
 จากปัญหาท่ีพบจึงทําให้ผู้ วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารองค์กรด้านการพยาบาลจึงเล็งเห็นว่าหากมี
การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายในกลุ่มผู้ ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองโดยพยาบาลวิชาชีพท่ีประจําการ
ในหอผู้ ป่วย และมีเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้เน้นการใช้
กระบวนการพยาบาลจะช่วยอํานวยความสะดวกใน
การค้นหาปัญหาของผู้ ป่วย การแก้ไขปัญหาและ

ข้อมูลท่ีใช้ในการส่งต่อกับสหสาขาวิชาชีพท่ีตรง
ประเดน็  เพ่ือช่วยในการติดตามอยา่งตอ่เน่ือง  และให้
การดแูลผู้ ป่วยครบวงจร ทําให้อตัราการกลบัเข้ารักษา
ซํา้ด้วยโรคเดิมและภาวะแทรกซ้อนลดลง  ค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลลดลงจากจํานวนวนันอนท่ีลดลงด้วย
และคาดว่าการมีรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
การจําหน่ายทําให้ผู้ ป่วยและครอบครัวมีความ         
พงึพอใจและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ 
 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายเป็น
กระบวนพยาบาลท่ีมีความสําคญัต่อคณุภาพชีวิตของ
ผู้ ป่วยท่ีอยู่ในโรงพยาบาล   และก่อนถกูจําหน่ายออก
จากโรงพยาบาล  เน่ืองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมองเป็นโรคท่ีจําเป็นต้องได้รับความรู้เก่ียวกับ
โรค  การดแูลตนเองท่ีถกูต้องเพ่ือป้องกันการเกิดโรค
ซํา้  หากมีการดูแลท่ีต่อเน่ืองไม่เพียงพอ  อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้องได้   
สอดคล้องกบัพนูสขุ เจนพานิชย์ 5  กลา่วถึงการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจําหน่ายต้องทําเป็นระบบ  ใน
ลักษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ  มีการดูแลแบบ     
องค์รวม   แต่การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย
เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัของพยาบาลวิชาชีพท่ีอยู่ใกล้ชิด
ผู้ ป่วยตลอด  24 ชัว่โมง  โดยมีการส่งต่อการดแูล
อย่างต่อเ น่ือง   เ ร่ิมตัง้แต่ผู้ ป่วยเ ร่ิมเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล  ติดตามและประเมินผลการดูแลเป็น
ระยะๆอยา่งตอ่เน่ือง  มีการวางแผนการดแูลและแก้ไข
ปัญหาจนกระทัง่จําหน่าย  เก่ียวกบัผลของการใช้
รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้รังต่อพฤติกรรมความเจ็บป่วยและการรับรู้คณุค่า
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วารสารกองการพยาบาล 
6การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ   

พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าการ
วางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยในระดับมากและมาก

ท่ีสดุ   และงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าการเกิดภาวะ
เจ็บป่วยหากไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
จําหน่าย  ของ อรุณี  ศิริกงัวานกลุ7  พบว่าปัจจยั เร่ือง
ภาวะซึมเศร้า ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 ซึ่ ง โดยพยาบาลต้องใช้กระบวนการ
พยาบาลในการค้นหาและเตรียมความพร้อมก่อนการ
จําหน่าย โดยให้ผู้ ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม   และ
ให้ความร่วมมือตามบริบทปัญหาและความต้องการ
ของผู้ ป่วยและครอบครัวเฉพาะราย  จากข้อมลู
ดงักลา่วทําให้เกิดกรอบแนวคิดดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 วัสดุและวิธีการ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi 
– Experimental Research)  ชนิดกลุม่เดียวทดสอบ
ก่อนและหลงั  รายละเอียดการศกึษามีดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร คือ  พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน

ในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม   และผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง   ท่ี เ ข้า รับบริการในหอผู้ ป่ วยอายุรกรรม  

1.รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย   

    1.1 การประเมินปัญหาและความต้องการ 
          การดแูลผู้ ป่วยหลงัการจําหน่าย  
     1.2.การวางแผนการพยาบาลเพ่ือจําหน่ายผู้ ป่วย  
     1.3  การนําแผนลงสูก่ารปฏิบติั  
     1.4  การติดตามและประเมินผล  

1.พยาบาลวิชาชีพ : ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอ่วิชาชีพพยาบาล   
   1.1 ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ผู้ ป่วย 
   1.2 ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ 
   1.3 ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
   1.4 ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่หน่วยงาน 

 2.1    สมรรถภาพทางกาย  
 2.2   ความสามารถทางกายภาพตามบทบาท 
2.3    อารมณ์ตามบทบาทท่ีมี  
2.4    ความรู้สกึมีชีวิตชีวา  
2.5    ภาวะสขุภาพจิต  
2.6    การทํากิจกรรมทางสงัคม  
2.7    
2.8      

อาการปวด  
การรับรู้ตอ่สขุภาพทัว่ไป  

2.ผู้ ป่วย :คณุภาพชีวิต  8 มิติ  (SF-36) 
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โรงพยาบาลพระปกเกล้า   กลุม่ตวัอย่าง คือ พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 
และอายุรกรรมชาย  4  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
จํานวน  38  คน  และผู้ ป่วยวิจยัโรคหลอดเลือดสมอง  
ใ ช้ วิ ธี เ ลื อ ก แ บบ เ ฉพ า ะ เ จ า ะ จ ง   ( Purposive  
Sampling) เป็นผู้ ท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลในหอ
ผู้ ป่วยอายุรกรรมหญิง  2 และอายุรกรรมชาย  4   
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จํานวน 20 คน  โดยมี
เกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งเข้าร่วมการวิจยั 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ผ่านการตรวจสอบความตรง

ตามเนือ้หา (Content  Validity) จากผู้ทรงคณุวฒุิผู้
เป็นนกัวิชาการทางการพยาบาลจํานวน 5 ท่าน  โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบ  ให้ข้อเสนอแนะและการแก้ไข  
ผู้วิจัยได้นําคู่มือมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนนํา
ลงสู่การปฏิบติั  และหาค่าเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ
แบบสอบถ าม   โ ด ย วิ ธี ค ร อ นบ าค   แ อลฟ า 
(Cronbach’s Coeffcient Alpha)  ได้ค่าความ

เท่ียง .96 และ.70 ตามลําดบั  เคร่ืองมือมี 3 ชดุ ได้ แก่ 
ชดุท่ี 1. รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน

การจําหน่าย   ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์   และ
แนวคิดในการเตรียมความพร้อมก่อนจําหน่าย  
บทบาทของพยาบาล  ขัน้ตอนในการปฏิบัติตาม
รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย    

ชุดท่ี 2. แบบสอบถามความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล   มีจํานวน 28 ข้อ 
แบ่งออกเป็น1)สํานึกในความรับผิดชอบต่อผู้ ป่วย  2)
สํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  3)สํานึกในความ

รับผิดชอบต่อตนเอง  4) สํานึกในความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงาน  โดยแปลผลคะแนนท่ีได้จากการวดัความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล  ค่า
คะแนนสงูสดุ 5 คะแนน และคะแนนต่ําสดุ 1 คะแนน 

ชุดท่ี3. แบบสอบถามคณุภาพชีวิต (SF-36) 
แบ่งออกเป็น 8 มิติ ได้แก่  1) สมรรถภาพทางกาย 
(Physical functioning)  2) ความสามารถทาง
กายภาพตามบทบาท  (Role Limitations due to 
physical health problems)  3) อารมณ์ตามบทบาท 
(Role Limitations due to emotional problems)      
4) ความมีชีวิตชีวา (vitality, energy/fatique)  5)
สขุภาพจิต (General mental health, emotional  
well-being)  6) การทํากิจกรรมทางสงัคม (social  
functioning)  7) อาการปวด (bodily pain)  และ 8) 
การรับรู้ต่อสุขภาพทั่วไป  (general health 
perception)  การแปลคะแนนแบบสอบถาม SF-36 
ใช้ระบบ scoring  method   2 ขัน้ตอน  
 - ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการจัดกลุ่มหวัข้อ
ตัง้แต่ 1 – 36  เปล่ียนจากรหสัท่ีได้จากแบบสอบถาม
คะแนนตามท่ีกําหนดไว้  คะแนนต่ําสดุ คือ 0 คะแนน 
คะแนนสงูสดุ คือ 100 ซึ่งคะแนนมาก  (high score) 
หมายถงึ คณุภาพชีวิตท่ีดี    
 - ขัน้ตอนท่ี 2  หาคะแนนรวมเฉล่ียใน
แต่ละกลุม่  ได้เป็นค่า mean  score และ SD ซึง่บอก
ถงึ  Limitation ในด้านตา่ง ๆ ได้  
 การรวบรวมข้อมูล 
 1. เ ก็บ รวบรวม ข้อมูล ระหว่ า ง เ ดื อน
กุมภาพนัธ์  -  มิถนุายน  2553  โดยใช้แบบสอบถาม
เก่ียวกบัความสํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการ
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พยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพก่อนการลงรูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายสู่การปฏิบัติ
จํานวน 38 ราย  และใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม
คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน และ
หลังได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย 
จํานวน 20 ราย 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ี  และร้อยละ 

2.  ข้อมลูความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ   แบ่ง
ค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบัคือ  ระดบัสงูมากมีค่าเฉล่ีย  
4.50 -5.00  ระดบัสงูมีค่าเฉล่ีย 3.50 -4.49   ระดบั
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย  2.50 -3.49  ระดบัต่ํามีค่าเฉล่ีย  
1.50 -2.49  ระดบัต่ํามากมีค่าเฉล่ีย  1.00- 1.49  สว่น
คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีคะแนน
ต่ําสุดเท่ากับ  0   และคะแนนสูงสุดเท่ากับ  100 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย  ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 3.  เปรียบเทียบค่าคะแนนท่ีแตกต่างความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพและคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง  วิเคราะห์ข้อมลูโดยโดยใช้สถิติ Paired 

t-test และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.5  ทัง้นีไ้ด้ทํา
การตรวจสอบการกระจายข้อมูลของความสํานึกใน
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล  พบว่าข้อมลู
มีการกระจายเป็นโค้งปกติ   
 

 ผลการศกึษา 
 ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

1. พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 97.4  โดยมีช่วงอาย ุ30 - 
39  ปี  มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ  65.8  สถานภาพโสด
มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาคือสถานภาพ
คูคิ่ดเป็นร้อยละ 47.4 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
6 –10  ปีมากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ  47.4   

2.  ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสว่นใหญ่เป็น
เพศชายมากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 60  มีช่วงอาย ุ 70 - 
79  ปีมากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ  35  สถานภาพสมรส
คูม่ากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือสถานภาพ
หม้ายร้อยละ 35  และแหลง่ท่ีมาของค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลพบว่ามีบัตรประกันสุขภาพมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ  65 

3.  ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาของการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นการวินิจฉัย
ครัง้แรก  คิดเป็นร้อยละ 35  รองลงมาอยู่ระยะ 1-3 ปี  
และ จํ านวนค รั ้ง ข อ งกา ร เ ข้ า รั บกา ร รั กษา ใน
โรงพยาบาลในปีท่ีผ่านมา  สว่นใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ 75 และรองลง 
มาพบว่าเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1 ครัง้ 
ร้อยละ 20  และน้อยท่ีสดุคือเคยรับการรักษาแล้ว 2 
ครัง้ร้อยละ 5 

4.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียโดยรวมของ
ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อวิชา ชีพการ
พยาบาลก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนการจําหน่ายสูงกว่าก่อนใช้  และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
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พิจารณารายด้านพบว่า  ด้านความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อผู้ ป่วย  ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  และความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานสงูกว่าก่อนใช้  และมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนความสํานึกใน
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพหลังการใช้รูปแบบการ
เตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายสูงกว่าก่อนใช้   
อยา่งไมมี่นยัสําคญัท่ีระดบั .05  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยรายด้านและภาพรวมของความสํานึกในความรับผิดชอบ 

ตอ่วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อน
การจําหน่าย ด้วยสถิติ  t-test   

ความสํานกึในความรับผิดชอบ ก่อนใช้  หลงัใช้
รูปแบบ ตอ่วิชาชีพการพยาบาลรายด้าน รูปแบบ 

  
t 

 
p 

  SD ระดบั  SD ระดบั   
1.ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ผู้ ป่วย 3.81 2.38 สงู 3.95 2.69 สงู 2.18* .04* 
         
2.ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ 3.76 2.81 สงู 3.88 3.48 สงู 3.02 .09 
         
3.ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 3.58 2.59 สงู 3.82 2.67 สงู 2.18* .001* 
         
4.ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่
หน่วยงาน 

3.63 3.05 สงู 3.85 3.17 สงู 1.17 .01* 

         

 

ภาพรวม 3.70 9.38 สงู 3.89 10.51 สงู 3.02 .005* 
 

 5.เม่ือเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิต
(SF-36) ของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลงั
การได้รับการดแูลตามรูปแบบการเตรียมความพร้อม
ก่อนการจําหน่าย  ค่าเฉล่ียภาพรวมมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  ส่วนรายด้าน
พบว่า ด้านสมรรถภาพร่างกาย  และการรับรู้ต่อ
สุขภาพทั่วไป มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ดงัตารางท่ี 2   
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยรายด้านและภาพรวมของคะแนนคณุภาพชีวิต (SF-36) 
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยสถิติ  t-test    

ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ  
t 

 
df 

 
p 

 
คุณภาพชีวิตรายด้าน 

 SD  SD    

1.สมรรถภาพทางร่างกาย 33.7 26.84 54.5 31.19 2.4 19 .03* 
2.ความสามารถทางกายภาพตามบทบาท 28.75 38.28 56.25 46.5 1.71  .104 
3.อารมณ์ตามบทบาทท่ีมี 45 47.48 51.66 46.48 .40  .688 
4.ความรู้สกึมีชีวิตชีวา 47.5 8.69 43.75 8.6 -1.24  .230 
5.ภาวะสขุภาพจิต 62.38 27 60.6 23.38 -.25  .803 
6.การทํากิจกรรมทางสงัคม 29.87 17.5 37 19.16 1.21  .241 
7.อาการปวด 20.1 17.4 24.4 14.10 .81  .428 
8.การรับรู้ตอ่สขุภาพทัว่ไป 61.5 13.80 75.6 13.96 2.94  .008* 

ภาพรวม 37.07 9.72 49.45 6.83 5.19  .001* 
 

อภปิรายผล 
  1.  ระดบัความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหลงัการใช้
รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายสูง
กวา่ก่อนใช้  

ผลการวิจัย  พบว่า  ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล  ของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่าอย่างมี
นัย สําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05  จึ ง เ ป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 1 ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนด
ในรูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย
พร้อมกับการเตรียมแบบฟอร์มท่ีรวบรวมสิ่งท่ีจําเป็น
ในการบันทึก   เ พ่ือใ ห้ เ กิดความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน  ส่งต่อข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
ผู้ ป่วย  และร่วมค้นหาปัญหาผู้ ป่วยให้ครอบคลุม     
องค์รวม  ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  
นอกจากนีย้งัรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  
อปุกรณ์และสิง่ของท่ีจําเป็นเม่ือผู้ ป่วยต้องกลบัไปอยู่ท่ี
บ้าน  และการระลึกถึงสิ่งสําคญัสําหรับตวัผู้ ป่วยและ
ครอบครัว  คือ  การดูแลตนเอง  และการป้องกันการ
กลับ เ ข้ า รั กษา ซํ า้ ด้ วย โ รค เ ดิ ม   ห รื อกา ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีป้องกันได้  นอกจากนีก้าร
เตรียมทีมมีความสําคญัในการติดตามเพ่ือเย่ียมผู้ ป่วย
อย่างต่อเน่ือง   โดยการประสานงานกับหน่วยเวช
กรรมสงัคมของโรงพยาบาล  เพ่ือนําข้อมลูการดแูลท่ี
ผู้ ป่วยได้รับ   และการเตรียมผู้ ป่วยก่อนจําหน่าย
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ส่ือสารไปยงัหน่วยบริการในระดบัชุมชน  พร้อมกับมี
การนําข้อมูลเช่ือมโยงการดูแลท่ีมีปัญหากลับมาขอ
คําปรึกษาหรือแก้ไขเม่ือผู้ ป่วยกลับมาตรวจตาม      
นัดหมายของแพทย์เพ่ือประเมินอาการและให้การ
รักษาอย่างต่อเน่ือง  จนกระทัง่มีภาวะสขุภาพดีหรือ
อยูใ่นภาวะปกติเหมือนเดิมได้ 
 ปัจจยัความสําเร็จในการเตรียมความพร้อม
ก่อนการจําหน่ายผู้ ป่วยด้วยความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพทางการพยาบาล  อาจมีผลจาก
ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดแูลผู้ ป่วย
เฉพาะโรค   เ น่ืองจากกลุ่มท่ีได้รับเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผนการดูแลผู้ ป่วยเฉพาะโรค 
(Care Map) ทําให้ผู้ ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อม
ได้อย่างรวดเร็ว   แม้ว่าพยาบาลจะมีภาระงานมาก  
แต่การมอบหมายงานในลกัษณะ Case Method จะ
ช่วยให้พยาบาลผู้ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบผู้ ป่วยในแต่ละ
รายท่ีได้รับมอบหมายเกิดการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
การดูแลผู้ ป่วย  มีการเจรจาค้นหาข้อมูล  พิทักษ์
ผลประโยชน์ท่ีผู้ ป่วยควรได้รับจากการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลและเม่ือผู้ ป่วยกลบัไปอยู่ท่ีบ้าน  ด้วยการ
วางแผนร่วมกับครอบครัว  และมุ่งเน้นผู้ รับผิดชอบ
ดแูลผู้ ป่วย  มีการติดต่อประสานงานโดยบนัทึกเบอร์
โทรติดต่อได้ทัง้ในเวชระเบียน  และหน้า OPD  Card 
ผู้ ป่วย 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) การเปรียบเทียบระดบั
คะแนนเฉล่ียในแต่ละด้านของความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล  ระดับคะแนน
ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อผู้ ป่วยหลังการใช้

รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้   อธิบายได้ว่า  ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจําหน่าย พยาบาลวิชาชีพต้องใช้
ขัน้ตอนเร่ิมตัง้แต่ผู้ ป่วยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล8,9  
เพ่ือดําเนินการเก็บข้อมลู  สาเหตกุารเจ็บป่วย  ความ
พิ ก า ร ท่ี ห ล ง เ ห ลื อ   ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท่ี บ้ า น 
ขนบธรรมเนียม  ค่านิยม ความเช่ือ  การดํารงชีวิต  
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม ผู้ รับผิดชอบดแูลผู้ ป่วย ซึ่งอาจ
เป็นผลในการเตรียมผู้ ป่วยกลับบ้าน  เม่ือได้ข้อมูล
มาแล้วจึงมีการนํามาประกอบการวางแผนจําหน่าย
ผู้ ป่วย  มุ่งเน้นความปลอดภัย  ความต่อเน่ืองในการ
ดูแล รักษา   ความสามารถในการดูแลตนเอง  
ครอบครัวให้ความช่วยเหลือสนับสนนุและมีส่วนร่วม
ในการวางแผน กําหนดสิ่งท่ีผู้ ป่วยควรปฏิบัติและ
ประเมินผลก่อนการจําหน่าย  ซึ่งขัน้ตอนดังกล่าว
ข้างต้นเป็นกระบวนการพยาบาล  ซึ่งการปฏิบัติของ
พยาบาลเม่ือเข้าถึงการดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวจะทํา
ให้เกิดความรักในเพ่ือนมนุษย์  และเคารพในสิทธิ
มนุษยชนมากยิ่ งขึ น้   โดยมีคํากล่าวของโคเฮน
และเคสต้า10,11  การสร้างสํานึกในความรับผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพสามารถทําได้หลายวิธี  ซึ่งการ
บันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมจําหน่าย  พยาบาลต้องใช้ความสามารถ
ในการตัดสินใจและกําหนดปัญหา  ทักษะการแก้ไข
ปัญหาให้กบัผู้ ป่วย  ร่วมกบัการประสานงานการดแูล  
การเจรจาเพ่ือพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ป่วย  เพ่ือให้
การดูแลผู้ ป่วยมีความต่อเน่ืองและกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ  โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบติัร่วมกนั
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ในทีมการพยาบาลเม่ือเปล่ียนรายผู้ ป่วยท่ีได้ รับ
มอบหมายโดยใช้แผนหรือแบบฟอร์มท่ีสามารถส่ือสาร
ไปยงัทีมสขุภาพหรือสหสาขาอ่ืนๆได้ 
 2) ความสํานึกในด้านความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  อธิบายได้ว่า เน่ืองจาก
พยาบาลมีประสบการณ์ในการใช้รูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาล   ซึ่งพยาบาลมีความเข้าใจเก่ียวกบั
ขัน้ตอนการปฏิบัติไม่แตกต่างจากการบันทึกใน
แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายท่ี
กําหนดขึน้  ถึงแม้ว่าจะทําให้สะดวกในการกรอก
ข้อมูลท่ีเป็นปัญหาและส่งต่อไปยังทีมสหสาขาท่ี
เก่ียวข้อง  ประกอบกับการสํานึกของพยาบาลต้อง
ได้รับการตอบรับข้อมูลจากเครือข่ายในการส่งต่อ
ข้อมูล  จะทําให้เกิดความเช่ือถือและสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมัน่ใจย่ิงขึน้  ดงันัน้การทดลองรูปแบบ
การการเตรียมความพร้อมเพียงระยะเวลาหนึ่งอาจทํา
ให้พยาบาลยงัไม่เห็นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัวิชาชีพ
ของตนเองได้    
 3) ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเองหลังการใช้ รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  อธิบายได้ว่า  การ
บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มท่ีกําหนดเพ่ือวางแผน
การเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายร่วมกบัผู้ ป่วย  
ครอบครัว   และสหสาขาวิชาชีพนัน้เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบ   และการส่งเวรในเวรถัดไป  ทําให้
พยาบาลในทีมท่ีได้รับการส่งต่อสามารถนําข้อมลูไป
เตรียมการต่อเน่ือง   หรือสามารถนําแผนการเตรียม

จําหน่ายไปดําเนินการในแต่ละวนัได้อย่างเหมาะสม  
มีการปรับปรุงแผนและส่ือสารระหว่างบุคคล  ดังนัน้
ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเองจึงมีระดบัสงู
ขึน้แตไ่มมี่ความแตกตา่งอยา่งชดัเจน 
 4) ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  อธิบายได้ว่า  การใช้
รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายมี
ลกัษณะงานท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติัให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้  ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือ  การ
ให้ความสําคญักบับคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ ป่ วย   การใ ห้ เอกสิท ธ์ิ ในการ
ปฏิบั ติ งานของพยาบาลวิชา ชีพ   การ กําหนด
แบบฟอร์มในการบันทึกจะช่วยในการตัดสินใจและ
เข้าใจขัน้ตอนการค้นหาปัญหาได้ชดัเจนขึน้  การได้รับ
มอบหมายงานในลกัษณะ Case Method จะช่วยให้
พยาบาลมีความสัมพัน ธ์ ใก ล้ ชิดกับผู้ ป่ วยและ
ครอบครัวมากย่ิงขึน้   ดังนัน้การปฏิบัติกิจกรรมการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่ายเป็น
แนวทางการปฏิบั ติ ท่ีถูก กําหนดในการ รับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพ  คือ  การวางแผนการ
จําหน่ายในกลุม่ผู้ ป่วยโรคสําคญัหรือเรือ้รังเพ่ือป้องกนั
การกลับเข้ารักษาซํา้หรือกลับเป็นใหม่  โดยมุ่งเน้น
การสอนและแนะนําให้ดูแลตนเอง   ผู้ ป่วยและ
ครอบครัวให้ความร่วมมือและมีทีมสุขภาพให้ความ
ร่วมมือต่อเน่ือง  รวมทัง้การส่งต่อผู้ ป่วยให้ได้รับการ
ดูแลต่อเน่ืองในระดบัสถานบริการสขุภาพของชุมชน
หรือใกล้บ้านให้มากท่ีสุด  นอกจากนีค้วามสํานึกใน
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ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานอยู่ในระดบัสงูขึน้เพราะ
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบัติต่างๆ  
นําไปสู่การเกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ ป่วยซึ่งมี
แนวโน้มสงูขึน้จากการเจ็บป่วยเรือ้รังและมีกลุ่มผู้ ป่วย
สงูอายท่ีุมีแนวโน้มสงูขึน้  ส่งผลให้เกิดความพยายาม
ในการลด จํ านวนผู้ ป่ ว ย ท่ี เ ข้ า รับการ รักษาใน
โรงพยาบาล  และช่วยในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
การดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน  จึงเป็นความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีพึงมีใน
พยาบาลวิชาชีพทกุคน 

2.  ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองหลงัได้รับการดแูลตามรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนการจําหน่ายสงูกวา่ก่อนใช้  
 ผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพชีวิตผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูง
กว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า  คะแนน
คุณภาพชีวิตเฉล่ียของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ
จําหน่าย   ด้านการรับรู้ต่อสขุภาพทัว่ไป มีค่าคะแนน
ร้อยละ 75.8  แสดงถึง ผู้ ป่วยมีการยอมรับเก่ียวกบั
ภาวะสขุภาพโดยทัว่ไปท่ีเกิดขึน้กบัตนเองอยู่ในระดบั
ท่ีดี  สว่นสมรรถภาพทางกาย  และความสามารถทาง
กายภาพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 54.5  และ 
56.25 ตามลําดบั  อธิบายได้ว่า  จากข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ช่วงอาย ุ 70 - 79  ปีถงึร้อยละ 60  ซึง่การเจ็บป่วยของ
ผู้ ป่วยมักมีพืน้ฐานจากการมีโรคอยู่เดิม  เช่น  โรค

ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หรือโรคหัวใจทําให้
ผู้ ป่วยเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีเกิดขึน้กับตนได้ง่าย  
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเม่ือแรกรับในโรงพยาบาลด้วย
อาการแตกต่ า งจาก ท่ี เคย เ ข้ า รับการ รักษาใน
โรงพยาบาล  เพราะข้อมลูสว่นใหญ่เป็นการเจ็บป่วยท่ี
ได้รับการวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมองเป็นครัง้แรกร้อย
ละ 35  ซึ่งเม่ือมาพิจารณาการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเม่ือเกิดขึน้แล้วอาจมีความพิการหลงเหลืออยู ่  
แต่ผลท่ีพบในการประเมินคณุภาพชีวิตก่อนและหลงั
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการจําหน่าย  ภาวะ
ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับดีใกล้เคียงกัน  ร้อยละ 
62.8 และ 60.6  เรียงตามลําดบัก่อนหลงั  แต่พบว่า
คะแนนด้านความมีชีวิตชีวา พละกําลงัท่ีลดลง  เกิด
ความเหน่ือยล้าและท้อแท้อยู่ในระดับต่ํา (ร้อยละ
43.75)แม้ว่าได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ
จําหน่ายแล้วก็ตาม  สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญ
จนศรี  สิงห์ภู่และคณะ12  ท่ีได้ทําการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ ป่วยนอกโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์  พบว่า  ส่วนท่ีไม่ดีท่ีสดุ  คือ  ด้านความมี
ชีวิตชีวา  พละกําลงั  เหน่ือยล้าและท้อแท้  ซึง่อาจเกิด
เน่ืองจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเดิม  เช่น  โรคความ
ดันโลหิตสูง ท่ี ไม่ ไ ด้ รับการดูแล ท่ี เ พียงพอ   หรือ
โรคเบาหวานท่ีตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนท่ีนําไปสู่
โรคท่ีเรือ้รัง  ซํา้ซ้อน และเกิดหลายโรคหลายภาวะใน
ผู้ ป่วยคนเดียวกัน  ซึ่งภาวะทางกายจะส่งผลต่อการ
การเกิดภาวะสขุภาพจิตท่ีไม่ดีต่อเน่ือง  และการลด
บทบาทความสําคญัในสงัคม  ครอบครัว  จากท่ีพบว่า  
ด้านกิจกรรมทางสงัคมทัง้ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการ
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เตรียมความพร้อมมีคะแนนอยู่ในระดับต่ํา  ทําให้
ผู้ ป่วยเกิดอาการท้อแท้  หมดกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิต  สอดคล้องกบังานวิจยัของ ณดา  จนัทร์สมและ
คณะ (2550) ได้มีการศึกษาคณุภาพชีวิตของคนไทย 
โดยทนุของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พบว่า  
คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพหรือการเ จ็บป่วยของ
ประชากรไทยมีการเจ็บป่วยร้อยละ 63.7  เฉล่ียการ
เจ็บป่วย2.22 ครัง้  และการเกิดโรคประจําตัวส่วน
ใหญ่ร้อยละ 54  เป็นโรคเก่ียวกบัระบบไหลเวียนโลหิต  
ร่วมกบัการเกิดความเครียดร้อยละ26.46  อาการส่วน
ใหญ่ประกอบไปด้วยอาการนอนไม่หลบั  เจ็บปวดทัว่
ร่างกาย  กลุ้มใจ หงุดหงิด  และโกรธง่าย  และพบว่า
อาการเจ็บป่วยทางกายส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิต   
ดังนัน้ถึงแม้ว่าในภาพรวม   การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการเตรียมความพร้อมผู้ ป่วยก่อนการ
จําหน่ายส่งผลให้ผู้ ป่วยมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้
เพียงอยู่ในระดบัปานกลาง  อาจมีกระบวนการเสริม 
เช่น  การเย่ียมตรวจเม่ือกลบับ้านในช่วง 1 เดือนแรก
เพ่ือติดตามอาการอย่างต่อเน่ือง  และมีการติดตาม
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ ป่วยเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้
ตอ่ไป  

โรงพยาบาล  เพ่ือจัดระบบการดูแลผู้ ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองครบวงจร ท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล   ตามระบบของหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เพ่ือวางระบบการคดักรองผู้ ป่วยกกลุ่มท่ีมี
ความเส่ียงในการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบ ตนั  หรือ
แตกจากปัญหาการเจ็บป่วยท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ด้านการบริหาร   

 1.1  

          1.2 นําเสนอการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทีมสุขภาพในการดูแลทั ง้ภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ดูแลอย่างเป็นขัน้ตอนและเหมาะสม   โดยมีการ
ดําเนินการเก่ียวกบั 
                       1.2.1 จัดอบรมผู้ ทําหน้าท่ีผู้ ดูแลใน
ครอบครัว ( Caregiver)  อาสาสมคัรหรือจิตอาสา   
                       1.2.2 กําหนดมาตรฐานและควบคุม
คุณภาพการให้การดูแลผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองและ
ผู้ดแูลในครอบครัวท่ีผา่นการอบรมให้ความรู้ 
                       1.2.3  ติดตามเพ่ือประเมินศักยภาพ
ของผู้ดแูลอยา่งตอ่เน่ือง  โดยทีมวิทยากรผู้ ทําการสอน
และให้ความรู้ 
                       1.2.4  จัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุน
การพฒันาจากสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ   
เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมท่ียั่งยืน
และมัน่คง 
                  1.3 การจดัตัง้คณะกรรมการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน   โดยมีคณะกรรมการจากภายนอก   
องค์กรบริหารส่วนชุมชนหรือจงัหวดัเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดแนวทางปฏิบติั   และร่วมรับรู้เก่ียวกับ
การควบคมุงบประมาณท่ีเหมาะสมของการให้บริการ   

เสนอนโยบายการดแูลผู้ ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตอ่คณะกรรมการบริหารระดบั 
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และการทํางานท่ีไม่ซํา้ซ้อน  และทําให้ระบบการ
ให้บริการครบวงจรเกิดประสิทธิผลท่ีดี  ผู้ ป่วยมีการ
ดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเพียงพอ 
 2.  ด้านการปฏิบติัการพยาบาล 
                      2.1 ระบบการดูแลในโรงพยาบาล   
ต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
                              2.1.1 งานผู้ ป่วยนอก  เพิ่มระดับ
การคัดกรองกลุ่มเ ส่ียงท่ีเป็นปัจจัยการเกิดโรคท่ี
เก่ียวข้องกบัหลอดเลือดสมอง  เพ่ือจดักลุ่มให้ความรู้
เฉพาะโรค  การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน  อาการสําคญั
ท่ีควรรีบมาพบแพทย์เพ่ือทําการรักษาและป้องกนัการ
เกิดความพิการตอ่เน่ือง 
                             2.1.2  งานผู้ ป่วยใน จดัระบบการ
ให้บริการผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โดยร่วมจัด
หน่วยงาน Stroke Unit เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแล
เฉพาะ  และมีการเตรียมการเพ่ือวางแผนการดูแล
ตอ่เน่ืองท่ีเหมาะสม  ลดการกลบัเข้ารักษาซํา้ 
                      2.2 ระบบบริการภายนอกโรงพยาบาล/
สถานบริการสขุภาพในชมุชน  ต้องมีองค์ประกอบดงันี ้ 
                             2.2.1 บุคลากร : พยาบาลผู้ ทํา
หน้าท่ี  case manager  ทําหน้าท่ีประสานงานระบบ
บริการเช่ือมโยงภายในโรงพยาบาลและภายนอก
โรงพยาบาล  ผ่านเวชกรรมสงัคมซึง่ทําหน้าท่ีประสาน
เครือข่ายให้บริการภายนอกโรงพยาบาลทัง้นอกในเขต
รับผิดชอบ  ร่วมกบั caregiver ท่ีผ่านการอบรม  อาจ
เป็นผู้ รับจ้างดูแลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ 

อาสาสมคัรประจําหมู่บ้านให้การสนบัสนนุ  ชีแ้นะให้
คําปรึกษาการช่วยเหลือดแูลท่ีสอดคล้องกบับริบทใน
สงัคมของผู้ ป่วยเม่ือกลบับ้าน                                          
 2.2.2  อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีจําเป็นต้อง
ใช้ในการดูแลผู้ ป่วยเม่ือกลบับ้าน : นําเสนอและ
สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์เคร่ืองมือเพ่ือให้การดูแล
ผู้ ป่วยท่ีบ้าน  เพ่ือลดความแออดัในโรงพยาบาล  หรือ
การสนบัสนนุเคร่ืองมือในสถานบริการรักษาพยาบาล
ในชุมชน  การหาองค์กรสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์   
การวางระบบจดัเก็บรักษา  และสง่คืนเม่ือไมไ่ด้ใช้งาน   
                            2.2.3  สถานท่ี : จัดทําโครงการ
ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตัง้”ศูนย์
บริบาลผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีความพิการ” ท่ี
มีปัญหาขาดผู้ดแูลและให้ความช่วยเหลือ  โดยทําใน
ลกัษณะมลูนิธิ  เพ่ือจดัให้มีการบริจาคหรือสามารถขอ
ความช่วยเหลือผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา  โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ ป่วยท่ีจะเข้ารับการดูแลในศูนย์  และมี
คณะกรรมการในการบริหารงาน  วางระบบมาตรฐาน
บริการท่ีมีคณุภาพเหมาะสมกบัผู้ ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีมีความพิการ 
 3.  ด้านการวิจยัทางการพยาบาล 
     3.1  การพัฒนารูปแบบการเช่ือมโยง
เครือข่ายทางการพยาบาลโดยการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาล  เพ่ือส่งเสริมการส่ือสารท่ีรวดเร็ว
และการติดตามผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาในการดูแลต่อเน่ือง
เม่ือกลบัไปอยู่ในชุมชนหรือสถานบริการสขุภาพใกล้
บ้าน 

 



 วารสารกองการพยาบาล 

เอกสารอ้างองิ 
 

1. วนัเพญ็  พิชิตพรชยัและอษุาวดี  อศัดรวิเศษ.  การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย  แนวคิดและการประยกุต์ใช้. 
       (ฉบบัปรับปรุง)  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ; กรุงเทพฯ 2546. 
2. Marchette L & Holloman F.Length of stay : Significantariables. Journal of Nursing Administration, 

16(3).1986. 
3. กฤษดา  แสวงดี ,ธีรพร สถิรองักรู  และเรวดี  ศิรินคร.  แนวทางการวางแผนการจําหน่าย.  กองการพยาบาล  
 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  พิมพ์ครัง้ท่ี 1  : กรุงเทพฯ. 2539. 
4. พวงรัตน์  บุญญารักษ์.  เอกสารการสอนชุดวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลหน่วยท่ี 8-15        
 พิมพ์ครัง้ท่ี 2 : สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2532. 

พูนสุข  เจนพานิชย์ .การวางแผนการจําหน่ายผู้ ป่วยสูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ปีท่ี 15, ฉบบัท่ี 3 2546,  

5. 

6. อรพิน พวกอ่ิม.  ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รังต่อพฤติกรรมความ
เจ็บป่วยและการรับรู้คณุค่าการวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วยของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน  
จงัหวดัสงิห์บรีุ.  2550.  

7. อรุณี  ศิริกงัวานกลุ.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารกรมการแพทย์  
       ปีท่ี 27 ฉบบัท่ี 6 มิถนุายน 2545 . 
8. ฟาริดา  อิบราฮิม.  การวางแผนการจําหน่าย.  วารสารพยาบาล ป่ีท่ี 45 ฉบบัท่ี1. 2537. 

วนัเพญ็  พิชิตพรชยัและอษุาวดี  อศัดรวิเศษ.  การวางแผนจําหน่ายผู้ ป่วย  แนวคิดและการประยกุต์ใช้. 9. 
     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ; กรุงเทพฯ   2545. 
10. Cohen E.L & Cesta TG.Nursing  case management  from  concept to evaluation.  St.Louis  USA : 

Mosby- year  Book ,Inc.1996.                        
11. กรรณิกา  เย็นสขุ.  ผลการใช้รูปแบบการจดัการทางการพยาบาลรายกรณีต่อความสํานึกในความรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพการพยาบาลและความพึงพอใจบริการพยาบาลของผู้ รับบริการ.  วิทยานิพนธ์หลกัสตูรปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  มหาวิทยาลยับรูพา. 2544. 

12. กาญจนศรี  สิงหภู่ และคณะ.  คุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยนอกโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  
วารสารจดหมายเหตทุางการแพทย์.  ฉบบัท่ี 92 เดือนตลุาคม.  2552. 

 
 

ปีที ่37 ฉบับที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2553 14 



วารสารกองการพยาบาล 

การประเมินผลโครงการค่ายเบาหวาน  โรงพยาบาลราชบุรี 
 

ประครอง   ควรคิด* ปพส. 
วิรดา   อรรถเมธากลุ** วทม.(โภชนวิทยา) 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัการประเมินโครงการ  (project  buauation research)  การให้บริการด้านสขุภาพอย่าง
สอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง  เพ่ือการดแูลสขุภาพตนเองอยา่งยัง่ยืน  จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเจ็บป่วยท่ีมาจาก
ภาวะแทรกซ้อนซึ่งสามารถป้องกันได้ โรงพยาบาลราชบุรีจึงได้จัดโครงการค่ายเบาหวานขึน้เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
สขุภาพด้านการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน และการศึกษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลการจดัทํา
โครงการคา่ยเบาหวานของโรงพยาบาลราชบรีุ ท่ีมี การเร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2551 - 2552 โดยใช้หลกัการประเมิน
โครงการรูปแบบจําลองซปิป์ (CIPP Model)16,17  กลุม่ตวัอยา่งเป็นคณะทํางานซึง่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ของโรงพยาบาลราชบรีุ 
จํานวน 49 คน และผู้ รับบริการท่ีเข้าร่วมโครงการค่ายเบาหวาน จํานวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินประกอบด้วย 
แบบสอบถาม   การดําเนินโครงการฯแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความ
เช่ือมัน่อลัฟาของครอนบาคแตล่ะหวัข้อระหวา่ง .749 ถงึ.939 และทัง้ฉบบัเท่ากบั .954 แบบประเมินความรู้การดแูลตนเอง แบบ
ประเมินความพึงพอใจ แบบบันทึกทําเนียบคณะทํางานโครงการฯ  และฐานข้อมลูผู้ ป่วยเบาหวาน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired t – test 
 ผลการวิจัย พบว่าด้านบริบทของโครงการ ได้แก่ นโยบายแผนการทํางานด้านการดูแลสุขภาพของทีมสุขภาพ 
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการเกิดโรคในปัจจุบันซึ่ง พบว่า1,7ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาแผนกผู้ ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลราชบรีุมีจํานวนมากขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปีพ.ศ. 2551 จาก 5,656 ราย เป็น 6,270 ราย   และพบว่า มีจํานวน
ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับการลงทะเบียนมากขึน้ในปีพ.ศ. 2550 ถึง 2552 จาก 3,557 ราย เป็น 4,176 ราย และ 4,490 ราย 
ตามลําดบั จากความคิดเห็นของคณะทํางาน พบว่า มีความเป็นไปได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และความต้องการของผู้ ป่วย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก  ด้านปัจจัยเบือ้งต้นพบว่าคณะทํางานจํานวน 49 คน ประกอบด้วยบุคลากร
ทางการแพทย์ พยาบาล เภสชักร นกัโภชนากร   นกักายภาพบําบดั นกัสขุศึกษา มีคุณวุฒิขัน้ต่ําในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
81.6 ซึ่งคณะทํางานเกือบทุกคน     (ร้อยละ 98) มีประสบการณ์การให้ความรู้ทางสุขภาพ และมีประสบการณ์การทํางาน
มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 75.5 คณะทํางานมีความเห็นต่องบประมาณ สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ จํานวนบคุลากร และความสามารถ
ของคณะทํางาน ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ด้านกระบวนการพบว่า ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้าร่วมโครงการ 113 คน มี
ความ  พึงพอใจต่อกิจกรรมในแต่ละฐาน คือ ฐานการให้ความรู้ดแูลตนเอง การใช้ยา การดแูลตนเองด้านโภชนาการ  การออก
กําลงักายและการดแูลเท้าอยูใ่นระดบัดีมาก และคณะทํางานมีความเห็นตอ่ระยะเวลาท่ีใช้จดักิจกรรม  สาระสําคญัของกิจกรรม  
 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลราชบรีุ 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบรีุ 
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16  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2553 

จุดประสงค์ของกิจกรรม เนือ้หาสาระ รูปแบบและการจัดกิจกรรม ส่ือท่ีใช้ การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และกิจกรรมการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีระดบันํา้ตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C) และ ระดบันํา้ตาลในเลือดหลงัการงดนํา้และอาหาร  (FBS)   หลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมลดลง  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001และความรู้การดแูลตนเองหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และจํานวนผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในของแผนกอายรุก
รรม โรงพยาบาลราชบรีุ ลดลงตัง้แตปี่พ.ศ. 2550 ถงึปีพ.ศ. 2552 ลดลงจาก 1,676 รายเป็น 1,211 ราย และ 984 รายตามลําดบั 
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ ป่วยในคลินิกเบาหวานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 25521,7 ลดลง รวมทัง้ความคิดเห็นของคณะทํางาน
ตอ่ความสามารถท่ีผู้ ป่วยเบาหวานสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดแูลตนเองได้อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการดําเนินโครงการค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลราชบรีุ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทกุประการ แต่ต้องมีการ
ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และจดัให้มีการติดตามผลดําเนินการในระบบข้อมลูเชิงคณุภาพตอ่ไป 

 
คาํสาํคัญ : การประเมินโครงการคา่ยเบาหวาน,  Project  evaluation,  DM-camp 

 
บทนํา 
 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั ปัญหา
สุขภาพของโรคไม่ ติดต่อเ รื อ้ รังมี จํานวนมากขึน้  
โดยเฉพาะโรคเบาหวานซึง่มีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต
ประชากรไทย ต่อเศรษฐกิจ สงัคม และประเทศชาติ 
จากการศกึษาโดย International Diabetes Federation 
and The World Health Organization ปี พ.ศ. 2543 1,2  
สถานการณ์เบาหวานโลก พบว่าประชากรโลกป่วย
ด้วยโรคเบาหวานมากขึน้  โดยพบว่าเบาหวานชนิด   
ท่ี1 มีอตัราป่วยคิดเป็นร้อยละ 10 ชนิดท่ี 2 พบร้อยละ 
90  ของประชากรวยัทํางานและผู้สงูอาย ุ องค์การ
อนามยัโลกทํานายไว้ว่าในปี ค.ศ. 2025 จะมีคนเป็น
โรคเบาหวานถึง 300 ล้านคน  และเป็นการเพิ่มในคน
เอเชียร้อยละ 70  และจากยทุธศาสตร์การสาธารณสขุ
จงัหวดัราชบรีุ  ประจําปี  25523  มุ่งเน้นการพฒันา     
สขุภาวะของประชาชนให้ครอบคลมุทัง้ 4 มิติ เพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพในการดแูลตนเองทัง้ร่างกายและ

จิตใจ จากการติดตามเย่ียมผู้ ป่วยเบาหวานจํานวน 
2,625 ราย พบว่ามีค่า BMI เกิน 1,288 ราย ไขมนัใน
เลือดสงู 1,184  ราย ความดนัโลหิตสงู 966 ราย 
นํา้ตาลในเลือดสงู 405 ราย นํา้ตาลเฉล่ียสะสมสงู 
351 ราย4 
 การดูแลตนเองเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลริเร่ิม
และกระทําเพ่ือคงไว้ซึ่งชีวิต สขุภาพ และความผาสกุ
ของตนเอง   เ ป็นพฤติกรรมการเ รียน รู้ภายใน 5 
เป้าหมายสําคัญของการดูแลรักษาผู้ ป่วยเบาหวาน 
คือ การสง่เสริมให้ผู้ ป่วยสามารถควบคมุระดบันํา้ตาล
ในเลือดให้อยูใ่นระดบัปกติหรือใกล้เคียงกบัระดบัปกติ
มากท่ีสุด ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับ
นํา้ตาลได้ จะสง่ผลในด้านการป้องกนั ลด และชะลอ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ผู้ ป่วยจําเป็นต้องมี
พฤติกรรมการดแูลตนเองบนฐานความรู้ท่ีถกูต้องและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการดแูลตนเอง  ด้านโภชนาการ 
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การรับประทานยา การดแูลเท้า และการออกกําลงั
กาย6,7  โครงการค่ายเบาหวานโรงพยาบาลราชบรีุ ได้
จัดกิจกรรมการให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวาน โดยจดักิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคเบาหวาน การควบคุมอาหาร การใช้ยา การดูแล
เท้าและการออกกําลงักาย และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมทกุขัน้ตอนของกิจกรรม สามารถเรียนรู้ได้ถึง
ระดับความเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้
สอดคล้องกับบริบทชีวิตจริงได้ เม่ือผู้ ป่วยมีความรู้ท่ี
ถูกต้องจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องตาม
แนวทางท่ีควรจะเป็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี คณะผู้ วิจัยจึงทําการศึกษาเพ่ือ

ประเมินผลโครงการคา่ยเบาหวาน โรงพยาบาลราชบรีุ
ท่ีได้ดําเนินการ 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 ใช้แนวคิดตามรูปแบบการประเมินของ 
สตฟัเฟิลบีม ท่ีเรียกว่า CIPP model8,9  เป็นแนวทาง
การประเมิน  คือ 
 1. ด้านบริบท (Context Evaluation) 
 2. ด้านปัจจยัสนบัสนนุ (Input Evaluation) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 4. ด้านผลลพัธ์(Output Evaluation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านผลลัพธ์  
   1. ความรู้การดแูลตนเอง 
    2. นํา้ตาลในเลือด(HbA1C , Fasting  
       blood sugar ) 
    3. ความพงึพอใจตอ่กิจกรรม 
       โครงการคา่ยเบาหวาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ด้านบริบท  
- วตัถปุระสงค์ของโครงการคา่ยเบาหวาน  
ด้านปัจจัยสนับสนุน และกระบวนการ 
- จํานวน และคณุสมบติัของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
- งบประมาณ สถานท่ี และอปุกรณ์ 
- ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ด้านผลลัพธ์  
- ประสทิธิผลของการดําเนินงาน 
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วัตถุประสงค์ 
 เ พ่ือประเมินผลการจัดทําโครงการค่าย
เบาหวานของโรงพยาบาลราชบรีุ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 เป็นการวิจยัแบบประเมินโครงการ  (Project  
Evaluation  Research)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมิน
โครงการค่ายเบาหวานของโรงพยาบาลราชบุรี ตาม
รูปแบบ CIPP model 
 กลุ่ มตัว อย่ า ง ท่ี ใ ช้ ในการศึ กษาค รั ้ง นี ้ 
ประกอบด้วย  1)  คณะทํางานโครงการค่ายเบาหวาน  
จํานวน  49  คน  2)  ผู้ ป่วยคลินิกเบาหวานท่ีเข้าร่วม
โครงการ  จํานวน  113  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
การดําเนินโครงการฯแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั 
ผ่ านการตรวจสอบความตรง ด้าน เ นื อ้หาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 
0.67 - 1.00 ในแต่ละข้อรายการและมีค่าความเช่ือมัน่
อลัฟาของครอนบาคแต่ละหวัข้ออยู่ระหว่าง .749 ถึง 
.939 และทัง้ฉบบัเท่ากับ .954 แบบประเมินความรู้
การดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ แบบ
บนัทึกทําเนียบคณะทํางานโครงการฯ และฐานข้อมลู
ผู้ ป่วยคลนิิกเบาหวานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู  เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
ประเมินความรู้ผู้ เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการ 
เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครัง้ ติดตามระดับนํา้ตาลใน
เ ลือดของผู้ ป่ วยหลังการ เ ข้ า ร่ วม กิจกรรมตาม

โครงการฯ จากฐานข้อมูลผู้ ป่วยคลินิกเบาหวานและ
สอบถามความคิดเหน็ของคณะทํางานโครงการฯ  โดย
การให้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบับริบท ปัจจยันําเข้า 
กระบวนการ และผลลพัธ์ของโครงการสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความรู้การดูแลตนเอง 
ระดบันํา้ตาลในเลือด  (HbA1C , Fasting blood 
sugar) โดยสถิติ  Paired   t - test 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบว่าในด้านบริบทของโครงการ
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพใน
ปัจจุบัน และเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อนโยบาย
หลักด้านการดูแลสุขภาพของจังหวัดราชบุรีตาม
ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประจําปี 
2552  ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาสขุภาวะของประชาชนให้
ครอบคลมุทัง้ 4 มิติ  ในด้านปัจจัยนําเข้า ในด้าน
งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ สถานท่ีจัด
กิจกรรมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับผู้ ปฏิบัติงาน สําหรับ
ผู้ รับบริการเพียงพอ  และมีความเหมาะสมตาม
ความคิดเหน็ของคณะทํางานโครงการอยูใ่นระดบัมาก

ทกุข้อรายการ ( = 3.90, S.D=.59  และX X =3.88, 

S.D. = .73, = 3.90, S.D=.62 X X = 3.86, 
S.D=.62 ) รวมทัง้คณุสมบติัและความสามารถของ
คณะทํางานโครงการ  ในด้านการให้ความรู้ทาง
สขุภาพมีความพร้อมสงู เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย
คณะกรรมการการดําเนินงานโครงการค่ายเบาหวาน 
จํานวน 49 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.9 
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และมีความรู้ในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  81.6 
ตําแหน่งการทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 79.6 
เภสัชกร โภชนากร นักสุขศึกษา และนักกายภาพ 
บําบดั มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 15 ปี 
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีประสบการณ์ใน
การให้ความรู้ในการดแูลสขุภาพร้อยละ 98.0 ซึง่จดัว่า
เป็นทีมให้ความรู้ด้านสขุภาพท่ีมีประสทิธิภาพ 

 ผลประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่า 
ความคิดเห็นของคณะทํางานต่อระยะเวลาท่ีใช้จัด
กิจกรรม สาระสําคญัของกิจกรรมสอดคล้องกบัเร่ืองท่ี
จัดกิจกรรม เนือ้หาสาระเหมาะสมกับผู้ รับบริการ 
รูปแบบและการจดักิจกรรมสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
และ เ นื อ้หาสาระ กิจกรรมกลุ่ มสามารถ ทํา ใ ห้
ผู้ รับบ ริการเ กิดความ รู้ เพิ่ม  ส่ือ ท่ี ใ ช้ ในกิจกรรม
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทัง้หมด  ดงัตารางท่ี  1 

 
ตารางที่  1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของคณะทํางานต่อกระบวนการของโครงการ

คา่ยเบาหวาน โรงพยาบาลราชบรีุ ( n = 49 คน) 
 

X  S.D. ข้อรายการ ระดับ 
ระยะเวลาท่ีใช้จดักิจกรรมมีความเหมาะสม 3.92 .70 มาก 
สาระสําคญัของกิจกรรมสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีจดักิจกรรม 4.16 .55 มาก 
จดุประสงค์ของกิจกรรมมีความชดัเจน และเหมาะสม 4.22 .62 มาก 
จดุประสงค์ของกิจกรรมสอดคล้องกบัสาระสําคญั 4.18 .60 มาก 
เนือ้หาสาระเหมาะสมกบัผู้ รับบริการ 4.08 .61 มาก 
รูปแบบและการจดักิจกรรมเหมาะสมกบัผู้ รับบริการ 4.10 .42 มาก 
กิจกรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หาสาระ 4.22 .51 มาก 
กิจกรรมกลุม่สามารถทําให้ผู้ รับบริการเกิดความรู้เพิ่ม 4.08 .53 มาก 
ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมเหมาะสม 4.02 .63 มาก 
การประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์ และกิจกรรม 4.14 .61 มาก 

 
 ผลการประเมินโครงการด้านผลลพัธ์  พบว่า  
ผลการตรวจนํา้ตาลในเลือดสะสม  และนํา้ตาลใน
เลือดหลังการงดนํา้และอาหาร  หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .001 และ  พบว่า  ความรู้การดแูลตนเองหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  .001  ดงัตารางท่ี  2 และ  3 
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ตารางที่  2 การเปรียบเทียบระดบั  HbA1C  และนํา้ตาลในเลือดของผู้ ป่วยในคลินิกเบาหวานก่อนและหลงัเข้า

ร่วมโครงการคา่ยเบาหวาน  ( n =  113  คน) 
 

ก่อน หลัง 
การตรวจ 

X  S.D. X  S.D. 
p-value 

HbA1C 7.65 1.61 7.13 1.18 .000 
FBS 151.25 48.66 129.10 38.77 .000 

 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความรู้การดูแลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวานก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ     

คา่ยเบาหวาน  ( n =   113    คน) 
 

X  S.D. p-value ความรู้การดูแลตนเอง 

ก่อน 6.16 2.26 .000 
หลงั 8.78 1.52  

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากสถิ ติการ เ ข้ า รับบ ริการของผู้ ป่ วย
เบาหวานของโรงพยาบาลราชบุรี ท่ีเป็นผู้ ป่วยนอก
เพ่ิมขึน้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 มากท่ีสดุ
จํานวน 6,413 คน และผู้ ป่วยใน ปี พ.ศ. 2551 จํานวน
คนจาก 5,656 คน เป็น 6,270 คน และจํานวนครัง้
จาก 22,163 ครัง้ เป็น 23,574 ครัง้10  ดังแสดงใน
ตารางท่ี  4  ด้วยสถานการณ์ดงักลา่วการจดัโครงการ

ค่ายเบาหวานเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเอง
ของผู้ ป่วยเบาหวานจึงสอดคล้องกับบริบทดังกล่าว 
รวมทัง้ความคิดเห็นของคณะทํางานโครงการต่อ
โครงการในด้านความสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
โรคในปัจจุบนั และตามความต้องการของผู้ ป่วยหรือ

ผู้ รับบริการอยู่ในระดับดี ( X = 4.24, S.D=.56  

และ =4.06, S.D. = .63)  ตามลําดบั X
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ตารางที่  4 ข้อมลูผู้ ป่วยเบาหวานจากเวชระเบียนโรงพยาบาลราชบรีุ  ปี พ.ศ. 2550  ถงึ ปี พ.ศ. 2552 
 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ปี พ.ศ. 

จาํนวนคน จาํนวนครัง้ จาํนวนคน จาํนวนครัง้ 
2550 5,656 22,163 470 3,274 
2551 6,270 23,574 441 3,920 
2552 6,413 23,124 420 3,508 

 
 จากการดําเนินการตามกระบวนการโดยมี
สมาชิกจากทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมดําเนินการ จดั
ให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมอย่างน้อย 1-2 ครัง้
ก่อนจัดกิจกรรม และเอือ้อํานวยความสะดวกแก่
คณะทํางาน เป็นระยะ ๆ  รวมทัง้พบว่าความคิดเห็น
ของคณะทํางานต่อระยะเวลา ท่ีใ ช้จัด กิจกรรม 
สาระสําคัญของกิจกรรมสอดคล้องกับเ ร่ืองท่ีจัด
กิจกรรม เนือ้หาสาระเหมาะสมกบัผู้ รับบริการ รูปแบบ
และการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ และ
เนือ้หาสาระกิจกรรมกลุ่มสามารถทําให้ผู้ รับบริการ
เกิดความรู้เพิ่ม ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมเหมาะสม อยู่ใน
ระดบัมากทัง้หมด 
 ผลการประเมินโครงการด้านผลลพัธ์ พบว่า 
ผลการตรวจนํา้ตาลในเลือดสะสม และนํา้ตาลใน

เลือดหลังการงดนํา้และอาหาร  หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .001 และพบว่าความรู้การดแูลตนเองหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .001  ดงัตารางท่ี  3  และ  4  ซึง่สอดคล้องกบั
การศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกับผลของระดับนํา้ตาลใน
เลือดหลงัการให้ความรู้9-10   จํานวนผู้ ป่วยเบาหวานท่ี
รับบริการทัง้ผู้ ป่วยในและนอกในปี พ.ศ. 2552  ลดลง  
ดงัตารางท่ี  4  และเม่ือติดตามข้อมลูจากฐานข้อมลู
ผู้ ป่วยในคลินิกเบาหวาน  พบว่าภาวะแทรกซ้อน
เก่ียวกับปัญหาทางตาและเท้าของผู้ ป่วยเบาหวาน 
ลดลงจากปี  พ.ศ.  2550  ดงัข้อมลูตามตารางท่ี  5 

 

ตารางที่  5 จํานวน และร้อยละของผู้ ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลราชบรีุ ท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในปี  พ.ศ.  2550  ถงึ  ปี  พ.ศ.  2552 

 

ปี  พ.ศ. 2550 ปี  พ.ศ. 2551 ปี  พ.ศ. 2552 
ภาวะแทรกซ้อน 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
Diabetic  Retinopathy  387 23.5 574 23.34 653 20.43 
Neuropathy, diabetic foot 1,963 87.01 1,964 74.09 1,967 66.93 
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครัง้ นี ทํ้าให้ทราบผลการ
ดําเนินการของโครงการค่ายเบาหวานในรูปแบบการ
ประเมินโครงการทัง้ระบบ และสามารถติดตามผล 
การดําเนินการด้านผลลพัธ์ท่ีได้อย่างแท้จริง  สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลบัในการตัดสินใจ  เพ่ือให้มีการ

ดําเนินการโครงการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  และควรมี
การสร้างแบบประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของ
ผู้ ป่วยเบาหวานครอบคลมุทัง้ในด้านความรู้  เจตคติ  
และการปฏิบัติ  รวมทัง้สามารถนํารูปแบบการให้
ความรู้จากโครงการนีไ้ปเช่ือมโยงกับการพัฒนา
ศกัยภาพในการดแูลตนเองของผู้ ป่วยโรคอ่ืน ๆ 
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โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

นภาพร  รักผกา*  พย.บ. 
จนิต์จุฑา  รอดพาล** พย.ม. (การพยาบาล) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ one group pretest-posttest design  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตลกัษณะต่อพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน (2543) กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  คดัเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายจากทกุหน่วยงาน ได้จํานวน 31 คนโปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ 
ประกอบด้วยการพฒันา 8 ด้าน   1) สติปัญญา  2) สขุภาพจิตดี  3)ประสบการณ์สงัคมสงู 4) เหตผุลเชิงจริยธรรม 5) คณุธรรม
คา่นิยมเจตคติ 6) ความเช่ืออํานาจในตน 7) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู และ 8) มุง่อนาคตควบคมุตน  ใช้เวลา 8 สปัดาห์  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย  แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ  ซึง่ได้ผ่านการทดสอบความตรงตาม
เนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน 5 ท่าน  และนําไปใช้กบัพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา จํานวน  30  คน  
พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 และเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจก่อนและหลงัการใช้
โปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะโดยใช้สถิติ Pair t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ ของพยาบาลท่ีได้รับการพฒันาด้วยโปรแกรมพฒันาจิต
ลกัษณะ หลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยพบว่าด้านท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้
มากท่ีสดุ  คือ  ด้านมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รองลงมา คือ ฉันทะ  สติสมัปชัญญะ  ความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร  ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความยุติธรรม  และความสุขในงาน  ตามลําดับ  งานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานแก่บุคลากรในหน่วยงานของ
ระบบสขุภาพได้  สําหรับการนําไปใช้ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลและข้อจํากดัด้านเวลา  นอกจากนีก้ารพฒันา
พฤติกรรม  ยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องทัง้ปัจจยัภายในภายนอก และปัจจยัตามสถานการณ์  จึงต้องการการพฒันาด้วยงานวิจยั  
โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลายตอ่ไป 
 

คาํสาํคัญ  : โปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ  พฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ 
 

*     รักษาการหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
**    พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการ  หอผู้ ป่วยอายรุกรรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
***  พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการ  หอผู้ ป่วยอายรุกรรมชาย  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
****    พยาบาลวิชาชีพระดบัชํานาญการ  งานผู้ ป่วยนอก  โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
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บทนํา 
 การพฒันาบคุคลนัน้ถือได้ว่าเป็นการพฒันา
ทรัพยากรขององค์กรท่ีสําคัญท่ีสุด แนวคิดท่ีเน้นคน
เป็นศนูย์กลาง เพ่ือนําประโยชน์มาสูอ่งค์กรในหลาย ๆ
ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นในด้านตวับุคลากรเองหรือในด้าน
ผู้ ป่วย หรือผู้ รับผลงานต่อจากบุคลากรก็ตาม สําหรับ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยามียทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้ ป่วยปลอดภยั และผู้ ทํางานมีความสขุ นบัว่าเป็น
สิง่ท่ีองค์กรของเราคาดหวงั   ในขณะ เ ดี ย วกัน เ ม่ื อ
พิจารณาถึงสภาพการทํางานปัจจุบันพบว่าได้เกิด
ช่องว่างขึน้ระหว่างสิ่งท่ีเราคาดหวังกับสิ่งท่ีเป็นจริง 
จากสภาพการทํางานโรงพยาบาลศูนย์ท่ีมีความ
ซบัซ้อน ไร้ระเบียบ งานล้นมือ บุคลากรไม่มีความสขุ 
ดงัจะเห็นได้จากการสํารวจตวัชีว้ดัเร่ืองความพงึพอใจ
ในงานและความสขุในชีวิตของพยาบาล ปี 2551 ท่ีต่ํา
กว่าเป้าหมายในทกุๆ ด้าน (คะแนนเฉล่ียภาพรวม = 
66.15% เป้าหมาย > 80%)1 
 จากปัญหาดงักลา่วหากไม่ได้เร่ิมดําเนินการ
แก้ไขเชิงระบบ จะทําให้ปรับเปล่ียนวิธีคิดของคนใน
องค์กร เกิดการเพาะบ่มพฤติกรรมการทํางานแบบไป
วันๆ เม่ือเวลาผ่านไปก็ทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบใหม่ขึ น้ในองค์กร  ส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้ รับบริการ เช่น เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกิด
อุบติัการณ์ร้องเรียนของผู้ รับบริการท่ีมีต่อพฤติกรรม
การทํางานของพยาบาล ซึ่งผลจากการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ รับบริการต่อพฤติกรรมของบุคลากร
พยาบาลเม่ือปี 2551 พบว่ายังต่ํากว่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉล่ียคะแนน = 72.97% เป้าหมาย > 80%) 2 

นอกจากนีย้งัทําให้เกิดความขดัแย้งขึน้ในหลายระดบั 
ทําให้ตวัผู้ปฏิบติัไม่มีความสขุกบัการทํางาน เม่ือไม่มี
ความสุขก็ไม่สามารถพัฒนางานให้ดีได้ ส่งผลถึง
องค์กร และผลกระทบทัง้ระบบในระยะยาว3 ทัง้นีก้าร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมคน หรือการปลูกจิตสํานึกให้ 
คนแสดงพฤติกรรมท่ีดีออกมา ต้องอาศัยเวลาและ
หลากหลายวิธีเข้ามาช่วยพฒันา และสิง่สําคญัคือต้อง
มีขัน้ตอนตอ่เน่ือง โดยอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย4 
 การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้พฒันา
พฤติกรรมในงานวิจัยนี  ้  เ กิดจากการศึกษาจิต
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าเก่ียวข้องกับสาเหตุต่าง ๆ 
ได้แก่ สาเหตุด้านจิตใจ (สาเหตุภายใน) สาเหตุด้าน
ประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์แวดล้อมบุคคล
ในปัจจุบัน  โดยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีปฏิสมัพันธ์นิยม 
และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม มาใช้ในการสังเคราะห์
ปัจจัย และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในท่ีทํางาน  แล้วจึง
นํามาเ ป็นต้นแบบกิจกรรมและชุด ฝึกอบรมใน 
งานวิจัย หลกัคิดสําคญัของงานวิจัยนีไ้ด้ดําเนินตาม
แนวคิด “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม” ของดวงเดือน5  โดย
นําเสนอการพัฒนาจิตลักษณะ 8 ประการ ท่ี เป็น
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีคนเก่งและมีสุขของ  
คนไทย  แบ่งเป็น  3  สว่น  ได้แก่  สว่นแรก  คือ  ราก
แทนจิตลกัษณะพืน้ฐานสําคญั  3  ประการ  ได้แก่    
1)  สขุภาพจิต  หมายถึง  ความวิตกกงัวล  ต่ืนเต้น  
ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์   
2)  ความเฉลียวฉลาดหรือสติปัญญา  หมายถึง   การ
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รู้การคิดในขัน้รูปธรรมหลายด้านและการคิดในขัน้
นามธรรม  3)  ประสบการณ์ทางสงัคม  หมายถึง  การ
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ความเอือ้อาทร  เห็นอก 
เห็นใจ  และสามารถคาดหรือทํานายความรู้สึกของ 
คนอ่ืน  สว่นท่ีสอง คือ  ลําต้น  เป็นผลจากจิตลกัษณะ
พืน้ฐานท่ีราก  ประกอบด้วย  จิตลกัษณะ 5 ประการ 
ได้แก่  1)  ทศันคติ ค่านิยม และคณุธรรม  ทศันคติ 
หมายถึง  การเห็นประโยชน์-โทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
ค่านิยม  หมายถึง สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าสําคัญ   
คุณธรรม หมายถึง  สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม 
ส่วนใหญ่มักจะเก่ียวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น  
ความกตัญญู  ความเสียสละ  ความซ่ือสัตย์  ความ
พอใจ ไม่พอใจต่อสิ่งนัน้  และพร้อมท่ีจะมีพฤติกรรม
ต่อสิ่งนัน้  2) เหตผุลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  เจตนา
ของการกระทําท่ีทําเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัหรือ
พวกพ้อง  3) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน  หมายถึง  
ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าสิ่งท่ีกระทําลง
ไปในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไร  ในปริมาณเท่าใด     
ต่อใคร  ตลอดจนความสามารถในการอดได้  รอได้  
สามารถอดเปรีย้วไว้กินหวานได้  4)  ความเช่ืออํานาจ
ในตน  หมายถึง  ความเช่ือว่าผลท่ีตนกําลงัได้รับอยู่
เกิดจากการกระทําของตนเอง  มิใช่เกิดจากโชค  
เคราะห์  ความบังเอิญ  หรือการควบคุมของคนอ่ืน  
เป็นความรู้สกึในการทํานายได้  ควบคมุได้ของบคุคล  
5)  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง  หมายถึง  ความมานะ
พยายามฝ่าฟันอปุสรรคในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่
ย่อท้อ ส่วนท่ีสาม คือ ส่วนของดอกและผล  เป็นส่วน
ของพฤติกรรมของคนดีและเก่ง  ซึ่งแสดงพฤติกรรม

การทําความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ
คนดี  และพฤติกรรมการทํางานอย่างขยนัขนัแข็งเพ่ือ
สว่นรวมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 เ น่ืองจากมีเอกสารทางวิชาการอ้างถึง
ประโยชน์ของการสร้างพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ
นัน้ พบว่าใจจะดึงให้เกิดการค้นคว้า เกิดความสงสยั 
เกิดคําถามให้คิดอยู่เสมอว่า จะทําให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่นี ้
ได้ไหม จะคอยคิดค้นหาวิธีท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรต่อสว่นรวมได้อย่างไร จนในท่ีสดุก็จะทําให้เกิด
การปรับเปล่ียนเกิด Change หรือเกิดนวัตกรรม
มากมาย ซึง่เป็นเร่ืองท่ีทําให้เกิดคนเก่งในองค์กร และ
คนทํางานก็จะมีสขุในการทํางานตามมา3 
 ผู้วิจยัได้เหน็ความสําคญัของปัญหาดงักลา่ว 
จึงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานด้วยหวัใจขึน้ ด้วยโปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ 
โดยเน้นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในองค์กร
พยาบาล และหลายๆวิธีเพ่ือพัฒนาพยาบาลให้มี
จิตสํานึกในคุณค่าความเป็นมนุษย์  มีจิตใจท่ีงดงาม 
ดูแลผู้ ป่วยด้วยความสุข มีพฤติกรรมการทํางานด้วย
หวัใจ มีจริยธรรมในจิตใจ เห็นประโยชน์ต่อผู้ รับบริการ
6 ผู้ รับบริการพึงพอใจในพฤติกรรมการดูแลของ
พยาบาล นอกจากนีย้ังเกิดประโยชน์ต่อองค์กรคือ 
องค์กรเกิดการเรียนรู้ในด้านพัฒนาพฤติกรรมอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานด้วย
หัวใจของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังการใ ช้
โปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดแุละวิธีการ 
  
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นี  ้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental research) แบบ one group 
pretest-posttest design เพ่ือศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้วยหัวใจของพยาบาลวิชาชีพ ดําเนินการระหว่าง
เดือนมกราคมถงึเดือนกนัยายน 2552 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ พยาบาล
วิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อยา่งง่ายจากทกุหน่วยงาน จํานวน 31 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย 
ได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  ผู้ วิจัยสร้าง 
ขึน้ เองตามแนวคิดของดวงเดือน   พันธุมนาวิน5 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะเร่ือง     
1) สติปัญญา 2) สขุภาพจิตดี 3) ประสบการณ์ทาง
สงัคมสงู 4) เหตผุลเชิงจริยธรรม 5) คณุธรรม ค่านิยม 
เจตคติท่ีดี 6) การเช่ืออํานาจในตน 7) การมุ่งอนาคต
ควบคมุตน 8) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ได้รับการตรวจ
ความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน  
ซึ่งผู้ทรงคุณวฒุิส่วนใหญ่เห็นด้วยและแนะนําให้ปรับ
กิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะเร่ือง “สุขภาพจิตดี” 

โปรแกรมการพัฒนาจติลักษณะ  
- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง  “สติปัญญา” 
- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง  “สขุภาพจิตดี” 

- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง “ประสบการณ์ทางสงัคมสงู” 
- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง “ เหตผุลเชิง จริยธรรม” 

- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง “คณุธรรม คา่นิยม  เจตคติ
ท่ีดี” 

- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง “การเช่ืออํานาจในตน” 
- การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง  “การมุ่งอนาคต ควบคมุตน” 

การพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง  “แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู” 

พฤตกิรรมการทาํงานด้วยหัวใจ
ก.มติพิฤตกิรรมจริยธรรม 

- ความซ่ือสตัย์ สจุริต( honesty )  
- ความมีสติสมัปชญัญะ ( consciousness)  
- ความรับผิดชอบ ( responsibility)  
- ความยติุธรรม( fairness)  
- ความขยนัหมัน่เพียร ( perseverance)  
- ความมีวินยั( discipline)  
- ความอดทน ( tolerance)  
- การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน - 
- ฉนัทะ  

ข.มติคิวามสุขในงาน 
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ปรับจากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพียงครัง้เดียวเป็น 
2 ครัง้ เพ่ือให้นําความรู้ท่ีได้จากการอบรมครัง้แรก
นําไปทดลองปฏิบัติในชีวิตจริง และติดตามความ
คืบหน้าเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีชดัเจนขึน้ ปรับเนือ้หาของ
กิจกรรมการพัฒนาจิตลักษณะเร่ือง“สติปัญญา”จาก
รูปแบบการพัฒนานพลักษณ์เป็นเนือ้หาท่ีเน้นจิตต
ปัญญาแทน เพ่ือให้เกิดการเข้าใจตนเองได้ตรงประเด็น
ขึน้ และปรับชนิดกิจกรรมการพฒันาจิตลกัษณะเร่ือง 
“ประสบการณ์ทางสงัคมสงู” จากเทคนิควิธีการสงัเกต
เพ่ือนร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็นเทคนิคการสะท้อนคิดจาก
ละครแทน เพ่ือตรงประเด็นและเกิดบรรยากาศให้
น่าสนใจมากขึน้ 
 2. เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
ไ ด้แก่   แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานด้วย     
หัวใจ6,10,11  ประกอบด้วย  2 มิติ   ได้แก่   1)   มิ ติ
พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งปรับมาจากแบบประเมินของ 
นงลักษณ์ วิรัชชัย7 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ        
9 ด้าน คือ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความมีสติสมัปชญัญะ 
ความรับผิดชอบ ความยติุธรรม ความขยนัหมัน่เพียร 
ความมีวินัย ความอดทน การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ความพึงพอใจ จํานวน 121 ข้อ  และ 2)มิติความสุข
ในงาน ผู้ วิจัยพฒันาเคร่ืองมือสอดคล้องตามแนวคิด
ของการวัดความสุขในงาน ของกรมสุขภาพจิต8  
จํานวน 20 ข้อ  นําแบบประเมินเสนอ ผู้ทรงคณุวฒุิ
กรรมการโครงการปลูกจิตสํานึกพฤติกรรมการ   
ทํางานด้วยหวัใจ  จํานวน  4  ท่าน  ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความครอบคลุมของเนือ้หา 
ความถูกต้อง การตัดสินถือเกณฑ์ความเห็นตรงกัน

ของผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ใน  4 คน  ตรวจสอบความเท่ียง
ของเคร่ืองมือกับพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จํานวน 30 
คน  แล้วนําคะแนนมาหาค่าความเท่ียง  โดยคํานวณ
ความเท่ียงด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficiency)  ได้ค่าความเท่ียง
เทา่กบั .95 
 

วิธีการดาํเนินการ  
 ขัน้ที่  1 ขัน้เตรียมการทดลอง  
 1.1 การสร้างและการพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการทดลอง แบบ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.2 เสนอขออนุญาตทําการ
วิจยัในโรงพยาบาลกบัคณะกรรมการจริยธรรมในการ
วิจยัของโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
 1.3 ประชมุชีแ้จงผู้ ดําเนินการวิจยั
ทัง้  18 คน เก่ียวกับวตัถปุระสงค์การวิจยั ลกัษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการ
ทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.4 นําเคร่ืองมือ ทัง้ 2 ชุด ให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา และนํา
เคร่ืองมือแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ
ไปตรวจสอบความเท่ียง และทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมี
คณุสมบติัใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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 ขัน้ที่  2 ดาํเนินการทดลอง 
 2.1 พบกลุ่มตัวอย่างแนะนําตัว
อธิบายโครงการวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั และโปรแกรม
พฒันาจิตลกัษณะ 
 2.2 อธิบายโปรแกรมพัฒนาจิต
ลกัษณะ 8 ด้านประกอบด้วย 1)  สติปัญญา  2)  
สขุภาพจิตดี  3)  ประสบการณ์ทางสงัคมสงู  4)  เหตผุล
เชิงจริยธรรม  5)  คุณธรรมค่านิยมเจตคติท่ีดี  6)  การ

เช่ืออํานาจในตน  7)  การมุ่งอนาคตควบคุมตน 8) 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู  
 2.3 เก็บรวบรวมข้อมลู ก่อนการ
ทดลอง โดยแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ 
ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินมิติพฤติกรรมจริยธรรม 
และแบบวดัมิติความสขุในงาน   
 2.4 ปฏิบติัการทดลอง 
 ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมพัฒนาจิตลักษณะ  ตาม
โปรแกรม กําหนดการตามตามตาราง  ดงันี ้

 

ตารางที่  1 กําหนดการดําเนินงานกิจกรรมในโปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ 
 

กาํหนดการ รายการกจิกรรม 
หัวข้อ 

จติลักษณะ 
ระยะเวลา 

ครัง้ที่ 1 
20 เม.ย.52 

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ความฉลาดทางอารมณ์กบัความสขุ
ในงาน” ครัง้ท่ี 1 บรรยายวิชาการโดย  นพ.เทอดศกัด์ิ เดชคง 
ทําชิน้งานส่งหลงัการบรรยายครัง้ท่ี 1 เร่ือง “วิธีการท่ีช่วยให้
ตนเองสบายใจ” 

สขุภาพจิตดี 3 ชัว่โมง 

ครัง้ที่ 2  
4 พ.ค. 52 

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ความฉลาดทางอารมณ์กบัความสขุ
ในงาน” ครัง้ท่ี 2 บรรยายวิชาการโดย  นพ.เทอดศกัด์ิ เดชคง 

สขุภาพจิตดี 3 ชัว่โมง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “จิตตปัญญากับการสร้างคุณค่า
ให้กบังาน” บรรยายวิชาการโดย ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 

สติปัญญา 3 ชัว่โมง 

กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า สขุภาพจิตดี 45 นาที 
กิจกรรมถอดบทเรียน แดจงักมึ ตอนเลือกซงักงุสงูสดุ ประสบการณ์ 

ทางสงัคมสงู 
25 นาที 

กิจกรรมสะท้อนคิด เร่ือง “นํา้มะนาวตา่งมมุมอง” 
 

เหตผุล 
เชิงจริยธรรม 

20 นาที 

ครัง้ที่ 3 
6 พ.ค. 52 

กิจกรรมปลกุใจ เร่ือง “ฉนัเช่ือวา่ฉนัทําได้ด้วยหวัใจ” ความเช่ือ 
อํานาจในตน 

20 นาที 
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ตารางที่  1 กําหนดการดําเนินงานกิจกรรมในโปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะ 
 

หัวข้อ 
กาํหนดการ รายการกจิกรรม 

จติลักษณะ 
ระยะเวลา 

 กิจกรรมการเขียน My map เร่ือง “สิ่งท่ีฉนัจะทํา เพ่ือนําไปสูก่าร
ทํางานด้วยหวัใจ” 

การมุ่งอนาคต-
ควบคมุตน 

 

บรรยายธรรมะ เร่ือง สติกับการทํางาน โดย พระภิกษุวดัสมณ
โกฐาราม 

สติปัญญา ครัง้ที่ 4 
28 

3 ชัว่โมง 
พ.ค. 52 

เม .ย .- พ .ค .
52 

จดัประกวด คําขวญั และโลโก้ การทํางานด้วยหวัใจ คณุธรรม ให้เวลา 
คา่นิยม เจตคติ 1 เดือน 

เม .ย .- พ .ค .
52 

กระตุ้นการรับส่ือ โดยลงบทความท่ีเก่ียวข้องในบ้านเราเช้านี ้
(หนงัสือพิมพ์รายวนั ของโรงพยาบาล) ทกุวนัองัคาร 

คณุธรรม อาทิตย์ 
คา่นิยม เจตคติ ละครัง้นาน 

2  เดือน 
กิจกรรมบนัทกึ ไดอาร่ี ธรรมช่ืนคืนสขุ แรงจงูใจ 6 พ.ค.52 – 

28
8 

ใฝ่สมัฤทธ์ิสงู มิ.ย.52  
สปัดาห์ 

 
 ขัน้ที่  3 ประเมินผลการทดลอง  หลัง
การทดลองเสร็จ  8  สปัดาห์  (28มิ.ย.52)  ผู้วิจยันดั
หมายกลุ่มทดลอง  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยแบบ
ประเมินมิติพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ  และแบบ
วดัมิติความสขุในงาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยค รั ง้ นี แ้บ่งการวิ เคราะห์ ข้อมูล
ออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย 
 1. 

 2. ข้อมูลพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจ 
นํามาวิเคราะห์โดย  
 2.1 คํ า น วณค่ า เ ฉ ล่ี ย แ ล ะ ส่ ว น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระ
หว่าค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจ
ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมพฒันาลกัษณะจิต โดย
ใช้สถิติ Pair t-test กําหนดนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 
 ข้อมูลส่วนบุคคลนํามาวิเคราะห์โดย

การ แจกแจงความถ่ี หาคา่เฉล่ีย ร้อยละ  ผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางที่  2 ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา จําแนกตาม อาย ุและ
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ประสบการณ์
การทาํงาน (ปี) 

อายุ(ปี) จาํนวน(คน) คดิเป็นร้อยละ จาํนวน(คน) คดิเป็นร้อยละ 

25-29 1 3.23 3 – 5 1 3.23 
30-34 7 22.59 6 – 9 3 9.67 
35-39 8 25.81 10 - 14 9 29.04 
40-44 10 32.25 15-19 10 32.25 
45-49 4 12.90 20-24 7 22.58 

50 1 3.22 25 1 3.23 
รวม 31 100.0  31 100 

 
 กลุม่ตวัอย่าง  มีอายรุะหว่าง 25 – 50 ปี อายุ
สว่นใหญ่ อยู่ในช่วง 40 – 44 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.25ประสบการณ์การทํางาน อยู่ในช่วง 3- 25 

ปี สว่นใหญ่อยู่ในช่วง 15- 19 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.25 
 ตอนที่  2 พฤติกรรมการทํางานด้วย
หัวใจของพยาบาล  

 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อน-หลงั  พัฒนาจิตลกัษณะด้านพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
 

พฤตกิรรมการทาํงานด้วยหัวใจ 
ก่อนพัฒนาจติลักษณะ หลังพัฒนาจติลักษณะ ตัวแปร 

x  S.D. ระดับ x  S.D. 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 

3.26 .23 สงู 3.37 .21 สงู พฤตกิรรมจริยธรรม .000 

- 3.50 .21 สงู 3.62 .20 สงู ความซ่ือสตัย์สจุริต .000 

- ความมีสติสมัปชญัญะ  3.19 .28 3.36 .27 สงู ปานกลาง 
 คอ่นข้างสงู

.000 

- 3.43 .29 สงู 3.54 .26 สงู ความรับผิดชอบ  .000 
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ตารางที่  3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อน-หลงั  พัฒนาจิตลกัษณะด้านพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา  (ตอ่) 

 
พฤตกิรรมการทาํงานด้วยหัวใจ 

ก่อนพัฒนาจติลักษณะ หลังพัฒนาจติลักษณะ ตัวแปร 

 S.D.  S.D. ระดับ ระดับ 

Sig. 
(2-tailed) 

- 3.37 .29 สงู 3.42 .27 สงู ความยติุธรรม  .004 

- 3.03 .21 ปานกลาง 3.17 .22 ปานกลาง ความขยนัหมัน่เพียร  
คอ่นข้างสงู คอ่นข้างสงู 

.000 

- 3.47 .25 สงู 3.55 .31 สงู ความมีวินยั  .025 

- 2.92 .38 ปานกลาง 3.08 .39 ปานกลาง ความอดทน  
คอ่นข้างสงู คอ่นข้างสงู 

.000 

- การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน 3.14 .42 ปานกลาง 3.36 .34 สงู  
คอ่นข้างสงู 

.000 

- 3.18 .30 ปานกลาง 3.36 .34 สงู .000 ฉนัทะ 
คอ่นข้างสงู 

ความสุขในงาน 3.21 .22 ปานกลาง 3.26 .24 สงู .014 
คอ่นข้างสงู 

3.24 .22 ปานกลาง 3.37 .20 สงู .000 พฤตกิรรมการทาํงาน
ด้วยหัวใจ คอ่นข้างสงู 

 p < .05  
 
 ผลของโปรแกรมการพฒันาลกัษณะจิต ต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ  
 1. พฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจ  ใน
ภาพรวม หลงัการใช้โปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ 
กลุม่ตวัอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจ
อยู่ในระดบัสงู ( =3.37, S.D=.20) ซึ่งมากกว่าก่อน

การใ ช้  โปรแกรมจิตลักษณะ  ซึ่ งคะแนนเฉ ล่ีย
พฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจซึ่งอยู่ในระดับสูง
เช่นกนั ( = 3.24, S.D=.22)เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ 
 1.1 พฤติกรรมจริยธรรมในภาพรวม  
หลงัการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตลกัษณะ  กลุ่ม
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ตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมจริยธรรม อยู่ใน
ระดบั สงู ( =3.37, S.D. =.21) ซึง่มากกว่าก่อนการ
ใช้ โปรแกรมจิตลกัษณะ ซึ่งคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
จริยธรรม อยู่ในระดบัสงูเช่นกนั ( =3.26, S.D.=.23) 

เม่ือพิจารณารายด้านยอ่ยพบวา่ 
 1) ความซ่ือสัตย์สุจริต  หลัง
การได้ รับโปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย ความซ่ือสัตว์สุจริต อยู่ใน
ระดบัสงู ( =3.36, S.D=.27) ซึ่งมากกว่า ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ ท่ีคะแนนความ
ซ่ือสตัว์สจุริต อยูใ่นระดบัสงู ( =3.50, S.D=.21) 
 2) ความ มีส ติสัมปชัญญะ 
หลังการได้รับโปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ กลุ่ม
ตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ย ความมีสติสมัปชญัญะ อยู่ใน
ระดบัสงู ( =3.62, S.D=.20) ซึ่งมากกว่า ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ ท่ีคะแนนความ
มีสติสัมปชัญญะ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
( =3.19, S.D=.28) 
 3) ความรับผิดชอบ หลังการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉล่ีย ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับสูง 
( =3.54, S.D=.26) ซึ่งมากกว่า ก่อนการได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  ท่ีคะแนนความ
รับผิดชอบ อยูใ่นระดบัสงู ( =3.43, S.D=.29) 
 4) ความยุติธรรม หลงัการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ กลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉล่ีย ความยติุธรรม อยู่ในระดบัสงู ( =3.42, 
S.D=.27) ซึ่งมากกว่า ก่อนการได้รับโปรแกรมการ

พฒันาจิตลกัษณะ ท่ีคะแนนความยุติธรรม อยู่ใน
ระดบัสงู ( =3.37, S.D=.29) 
 5) ความขยันหมั่นเพียร หลัง
การได้ รับโปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย ความขยันหมั่นเพียร อยู่ใน
ระดบัสงู ( =3.17, S.D=.22) ซึ่งมากกว่า ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ ท่ีคะแนนความ
ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
( =3.03, S.D=.21) 
 6) ความมีวินัย หลงัการได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ียความมีวินัย อยู่ในระดับสูง ( =3.55, 
S.D=.31) ซึ่งมากกว่า ก่อนการได้รับโปรแกรมการ
พัฒนาจิตลักษณะ  ท่ีคะแนนความมีวินัย  อยู่ ใน
ระดบัสงู ( =3.47, S.D=.25) 
 4) ความอดทน หลงัการได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ  กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยความอดทน อยู่ในระดับ ปานกลาง
คอ่นข้างสงู ( =3.08, S.D =.39) ซึง่มากกว่า ก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการพฒันาจิตลกัษณะ ท่ีคะแนนความ
อดทน อยู่ในระดบัปานกลางค่อนข้างสงู ( = 2.92, 
S.D=.38) 
 5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
หลังการได้รับโปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ กลุ่ม
ตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียการมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน อยู่ใน
ระดบัสงู ( =3.36, S.D =.34) ซึง่มากกว่า ก่อนการได้รับ
โปรแกรมการพัฒนาจิตลักษณะ ท่ีคะแนนการมุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
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( = 3.14, S.D=.42)  ฉนัทะ หลงัการได้รับโปรแกรม
การพัฒนาจิตลักษณะ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย
การฉันทะอยู่ในระดบัสงู ( =3.36, S.D =.34)  ซึ่ง
มากกว่า   ก่อนการได้รับโปรแกรมการพัฒนาจิต
ลักษณะ ท่ีคะแนนการฉันทะอยู่ในระดับปานกลาง
คอ่นข้างสงู ( = 3.18, S.D=.30) 
 1.2 ความสุขในงานหล งักา ร ใ ช้
โปรแกรมการพ ัฒนาจิตลกัษณะกลุ่มต ัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ ย  ความสุข ในงานอยู่ ในระดับ  สูง 
( =3.37, S.D.=.20) ซึง่มากกวา่ก่อนการใช้ โปรแกรม
จิตลกัษณะท่ีคะแนนความสขุในงานอยู่ในระดบัปาน
กลางคอ่นข้างสงู ( = 3.21, S.D=.22) 
 

การอภปิรายผล 
 

 รูปแบบของการพฒันาพฤติกรรมการทํางานด้วย
หัวใจ ท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี  ้คือ “โปรแกรมพัฒนาจิต
ลักษณะ” เป็น  โปรแกรมท่ีสามารถพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานของพยาบาลได้ โดยใช้ระยะเวลา  8 สปัดาห์ ทัง้นี ้
เน่ืองจาก ในการทดลองครัง้นีมี้การให้ตวัแปรจดักระทําใน 8 
ด้านตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมและการใช้หลกัการของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมทัง้การมีวิทยากรเกียรติคุณมา
ช่วยเป็นผู้ สอน และเป็นต้นแบบของการมีพฤติกรรมการ
ทํางานด้วยหวัใจได้เป็นอย่างดี กิจกรรมพฒันาจิตลกัษณะ 8  
ด้านทุกกิจกรรมล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีดี แต่อย่างไรก็ตามมีข้อท่ีน่าสงัเกตว่าผลจากการ
บนัทึกไดอาร่ี ยงัไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เท่าใดนกั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างไม่มีเวลาบนัทึก 
เกิดความเบ่ือหน่าย ผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
พฒันาพฤติกรรมการทํางานในระยะยาวจะต้องมีการเสริมแรง
กระตุ้นเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ืองจึงจะทําให้ระดบัพฤติกรรม
การทํางานด้วยหวัใจสงูขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง  
สัจจะอธิษฐาน-ปณิธานการทําความดีเพ่ือในหลวง  ให้
ข้อเสนอแนะว่าการบันทึกไดอาร่ีจําเป็นต้องมีการกระตุ้ น
เสริมแรงเป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานด้วยหัวใจ  
ด้วยโปรแกรมพฒันาจิตลกัษณะพบว่าค่าเฉล่ียพฤติกรรม
การทํางานด้วยหวัใจ ของพยาบาลท่ีได้รับการพฒันา
ด้วยโปรแกรมพัฒนาจิตลักษณะ หลังการทดลอง
มากกว่าก่อนการทดลอง โดยพบว่าด้านท่ีเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้มากท่ีสุด  คือ  ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รองลงมาคือ ฉันทะ สติสัมปชัญญะ ความอดทน 
ความขยันหมั่นเพียร  ความซ่ือสัตย์สุจ ริต  ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย ความยุติธรรม และความสุข
ในงาน ตามลําดบั งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่าโปรแกรม
ท่ีพฒันาขึน้สามารถนําไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาพฤติกรรมการทํางานแก่บคุลากรพยาบาล
ในหน่วยงานได้ 

9 
 รูปแบบของกิจกรรมในโปรแกรมพัฒนาจิต
ลักษณะของงานวิจัยนี  ้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นพัฒนาปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะได้ผลในการพัฒนาพฤติกรรมในวัย
ผู้ ใหญ่ และมีความแตกต่างจากรูปแบบพฒันาพฤติกรรมใน
วยัอ่ืน  ๆเช่น การพฒันาพฤติกรรมในวยัเดก็ ผลการวิจยัพบว่า
การฝึกด้วยวิธีการเสริมแรง และการใช้กลุ่มสมัพนัธ์ 
ช่วยพฒันาพฤติกรรมของวยัเดก็ได้ดีกวา่4 
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ข้อเสนอแนะ  ประเด็นต่อมา คือ  ตวัแปรจดักระทําท่ีนํามาใช้ใน
งานวิจัยนีเ้ม่ือนําไปพฒันา รายด้านย่อยของมิติพฤติกรรม
จริยธรรม แล้วพบว่า ด้านความยุติธรรม ด้านความมีวินัย  
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซ่ือสัตย์  มีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้น้อย ทัง้นีเ้น่ืองจากการพฒันาพฤติกรรม
การทํางานจําเป็นต้องให้ความสําคัญในปัจจัยด้าน
สถานการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านจิตลกัษณะ
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่า การฝึกจิตลกัษณะ
ควรฝึกจิตลกัษณะหลาย  ๆ ด้านควบคูไ่ปกบัการพฒันาปัจจยั
เชิงเหตุด้านสถานการณ์ เช่น การสนับสนุนจากคนรอบข้าง 
โดยเฉพาะครอบครัว สมาชิกในหน่วยงาน และเพ่ือน 
นอกจากนี ้การมีแบบอยา่งท่ีดีจากคนรอบข้าง จะช่วยเสริมให้
เกิดพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากขึน้ด้วย4 ถึงแม้จะมีงานวิจยั
หลายงานท่ีทําการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณูแล้วปรากฏ
ว่า ตัวทํานายทางด้านจิตลักษณะจะมีอิทธิพลสูงกว่าตัว
ทํานายด้านสถานการณ์ โดยมกัปรากฏเป็นตวัทํานายระดบั
ต้น  ๆมากกวา่ตวัทํานายด้านสถานการณ์ก็ตาม 4 
 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จะนําไปใช้นัน้ จําเป็นต้องมีการแสวงหาวิธีการท่ีมี
ลักษณะท่ีแตกต่างให้มากขึ น้  และในรูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึน้ เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลท่ี
ต้องการพฒันา  ควรตัง้คําถามก่อนดําเนินการวิจยัว่า 
“ควรพฒันาอะไร แก่ใคร ด้วยวิธีใด” ก่อนเสมอ 
 1.2 สามารถนํารูปแบบ “โปรแกรม
พฒันาจิตลกัษณะ” ไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
ต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทใน
แตล่ะสถานท่ี 
 1.3 หน่วยงานระบบสขุภาพสามารถ
นําองค์ความรู้ในเร่ืองพัฒนาจิตลักษณะไปประยุกต์ 
เพ่ือให้บคุลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการ
พฒันาพฤติกรรมการทํางาน   

เช่นเดียวกบัด้านความสขุในงาน เม่ือนําโปรแกรม
พฒันาจิตลกัษณะไปใช้แล้วพบว่า รายด้านความสขุในงานมี
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุ  ซึง่ความสขุในงานมีปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องหลายประเด็น นอกเหนือปัจจยัหลกัภายในท่ีเป็น
จิตลักษณะ เช่น ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในงาน 
ผู้ ร่วมงาน ผู้ บังคับบัญชา สภาพร่างกาย  หรือแม้กระทั่ง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัตอ่ไป 
 2.1. จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
จริยธรรมด้านท่ีมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงคือการมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของงาน  แต่ตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงช้า 
คือพฤติกรรมจริยธรรมด้านความอดทน และตวัแปรมิติ
ความสุขในงาน พบว่าต้องใช้เวลานานหรือด้วยวิธีการ
พัฒนารูปแบบอ่ืนจึงจะได้ผลในเวลารวดเร็ว ดังนัน้ใน
การพัฒนาควรมีการศึกษาวิจัยด้วยการทดลองใน
รูปแบบอ่ืนตอ่ไป 

3 ด้วยปัจจัยท่ีหลากหลายเหล่านีก้าร
พฒันาความสขุในงาน จงึจําเป็นต้องมีการพฒันาปัจจยัอ่ืนๆ
ตอ่ยอดร่วมกบัการพฒันาปัจจยัจิตลกัษณะต่อไปอีก เพ่ือให้
บุคลากรมีความสุขในงานมากขึน้ และแสดงพฤติกรรมการ
ทํางานด้วยหวัใจออกมาในท่ีสดุ 

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยผสมผสาน
งานวิจัย เ ชิงคุณภาพกับเ ชิงป ริมาณ  เ น่ืองจาก
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พฤติกรรมการทํางานด้วยหวัใจมีเนือ้หาท่ีละเอียดอ่อน
ด้านการดแูลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ซึง่ประเมินได้
ยากด้วยงานวิจยัเชิงปริมาณ 

 2.3 การพฒันาพฤติกรรม มีปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องหลายประเด็นจึง  ต้องการการพัฒนาด้วย
งานวิจยัขนาดใหญ่ท่ีครอบคลมุในลกัษณะการบรูณา
การของชดุโครงการวิจยัและพฒันาระบบ 
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สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษาพยาบาลที่ขึน้ฝึกปฏิบัติงาน
ในห้องผ่าตัด 
 
ศรีเวียงแก้ว   เตง็เกียรติ์ตระกูล* วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 
กีรตกิานต์   ป้ายงูเหลือม* วท.ม.  (สาธารณสขุศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและ
กฎหมาย ของนกัศกึษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดั ประชากรท่ีศกึษา ได้แก่ นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 หลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 
2552  จํานวน 171 คน ทําการเก็บข้อมลูโดยนําผลคะแนนการประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย ในสว่นท่ีขึน้
ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดัซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาปฏิบตัิการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุ1 โดยนกัศกึษาจะได้รับการประเมิน
จากอาจารย์ประจําห้องผา่ตดัแตล่ะแห่งหลงัสิน้สดุการฝึกปฏิบตัิงานในแต่ละกลุม่ ซึง่มีแหลง่ฝึกทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ ห้องผ่าตดั
ศัลยศาสตร์ ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องผ่าตัดจักษุ โสต ศอ นาสิก ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ และห้องผ่าตัดศูนย์
การแพทย์สริิกิติ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาเป็นแบบประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย ซึง่เป็นแบบประเมินท่ี
จดัทําขึน้โดยคณาจารย์หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัปรับปรุงแก้ไขครัง้ท่ี 2 ซึง่แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 สมรรถนะย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 
คณุลกัษณะทางจริยธรรม และการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษา
ท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโดยรวมทุกห้องผ่าตัดมีคะแนนเฉล่ียด้านคุณลักษณะทางจริยธรรมมากท่ีสุด เท่ากับ 3.73 
รองลงมาเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเท่ากบั 3.68  และความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ
เท่ากบั  3.33  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนกัศึกษาทัง้โดยรวมและจําแนก
ตามสมรรถนะย่อยทัง้ 3 สมรรถนะ พบว่า นกัศึกษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดัท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและกฎหมายแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .001 

 
คาํสาํคัญ:  สมรรถนะ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย วิชาชีพ นกัศกึษาพยาบาล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล *  

**  อาจารย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทนํา 
 จริยธรรมเป็นหลกัการประพฤติท่ีดีงามของ
บุคคลทัง้ทางด้านกาย วาจา และใจ ซึ่งมีพืน้ฐานมา
จากประเพณี ค่านิยม วฒันธรรม ศีลธรรมจรรยา และ
กฎหมายของบคุคลในสงัคม1 เพ่ือให้บคุคลแสดงออก
ในสิ่งท่ีดี เหมาะสม ถกูต้องและมีหลกัการ อนัจะ
นํามาซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม กลุ่ม
บุคคลผู้ ประกอบวิชาชีพได้รวมตัวกันก่อตัง้สมาคม
วิชาชีพขึน้เพ่ือยกฐานะวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับใน
สงัคม และได้ร่วมกันสร้างจริยธรรมในวิชาชีพหรือท่ี
เรียกกนัอยา่งแพร่หลายวา่จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่เป็น
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีสมาชิกทกุคนในวิชาชีพต้องนําไป
ปฏิบติั 2’3  วิชาชีพพยาบาลได้มีการกําหนดจรรยา 
บรรณวิชาชีพโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ฉบบัแรกปี พ.ศ. 2528 และมีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 
2546 เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี และปัญหาสขุภาพท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ น้  รวมทัง้การ ต่ืนตัวในสิทธิ
มนุษยชนและความต้องการมาตรฐานของชีวิต4 
พยาบาลเป็นบุคคลท่ีจะต้องให้การดูแลผู้ ป่วยหรือ
ผู้ รับบริการบนพืน้ฐานของคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการได้รับความปลอดภยั ซึ่งเป็นสิ่ง
บ่งบอกถึงคุณภาพและแนวทาง  ในการควบคุม
คณุภาพ5  วิชาชีพพยาบาลมีหลกัจริยธรรมในวิชาชีพ 
และนํามาใช้เป็นจรรยาบรรณพยาบาล  ซึ่ง เ ป็น
มาตรฐานความประพฤติท่ีพยาบาลทุกคนพึงปฏิบัติ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พยาบาลปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความตระหนักในคุณค่าและศักด์ิศรี ตลอดจนสิทธิ

มนุษยชนของผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ ช่วยควบคุมให้
พยาบาลทํางานอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการและผู้ ป่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็จะต้อง
รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และดํารงไว้ซึง่
สิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพของตน2,6  
การท่ีพยาบาลวิชาชีพจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วย
ความมีคณุธรรมจริยธรรมนัน้ จะต้องได้รับการปลกูฝัง
บคุลกิทางจริยธรรมตัง้แตย่งัเป็นนกัศกึษา7  

 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นการ
กระทําต่อร่างกายและจิตใจของผู้ รับบริการโดยตรง 
ถ้าผู้ รับบริการได้รับการพยาบาลท่ีถกูต้องได้มาตรฐาน
ก็จะหายหรือทเุลาจากอาการเจ็บป่วย ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าผู้ รับบริการได้รับการพยาบาลท่ีไม่ถกูต้องตาม
หลักวิชาชีพ  ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สุขภาพหรือแม้แต่ชีวิต วิชาชีพพยาบาลจึงต้องมี
กฎหมายวิชาชีพเพ่ือเอาไว้คุ้มครองผู้ รับบริการ เพราะ
กฎหมายวิชาชีพเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของความ
เป็นวิชาชีพตามสากล เป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐใช้ควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการวิชา ชีพเ พ่ือ เ ป็น
หลกัประกนัให้ผู้ รับบริการไม่ถกูเอาเปรียบหรือละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล กฎหมายวิชาชีพนอกจากจะทําให้
ผู้ รับบริการได้ประโยชน์แล้วยังทําให้ผู้ รับบริการเกิด
ความเช่ือถือ ไว้วางใจ และศรัทธาในวิชาชีพ อนันํามา
ซึ่งเกียรติยศและศักด์ิศรีของวิชาชีพนัน้8 พยาบาลจึง
จําเป็นต้องเข้าใจสาระสําคญัในกฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 



วารสารกองการพยาบาล 

 จากการท่ีการพยาบาล เป็นการกระทําต่อ
มนุษย์ ท่ีเ ก่ียวกับการดูแลและการช่วยเหลือเม่ือ
เจ็บป่วย การฟืน้ฟู การป้องกนัโรค และการส่งเสริม
สขุภาพ รวมทัง้การช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษา
โรค  พยาบาลจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้ มี
จริยธรรมสูง แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าพยาบาลส่วน
ใหญ่ถูก ร้องเ รียนเ น่ืองมาจากสาเหตุ ท่ี เ กิดจาก
พยาบาลโดยตรงท่ีสําคญั 3 ประการคือ 1) ไม่มี
ความรู้ เ พียงพอในเ ร่ืองกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับ       
การประกอบวิชาชีพฯ  2) ให้การพยาบาลท่ีไม่ได้  
ตามเกณฑ์ มาตรฐานของวิชาชีพ  และ 3) ไม่ปฏิบติั
ตามหลกัจริยธรรมทางการพยาบาล และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์9  ซึง่พฤติกรรม
ทางจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมในการ
ให้บริการท่ีพบ ได้แก่ มารยาทเรียบร้อย กริยาวาจาไม่
สุภาพ ขาดความกระตือรือร้นในการดูแลผู้ ป่วยหรือ
ผู้ รับบริการ  ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ขาดความเอือ้อาทร ความเมตตา และความซ่ือสตัย์ 
ในหน้าท่ี ปฏิบัติต่อผู้ ใช้บริการไม่เสมอภาคกันตาม
สทิธิมนษุยชน ให้อภิสทิธ์ิกบับคุคลบางกลุม่4,5   
 การจัดการเรียนการสอนหลกัสตูรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถปุระสงค์
ท่ีจะผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้ความสามารถ  มี
เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ เคารพและปกป้อง
สิทธิของผู้ รับบริการ มีความสํานึกและรับผิดชอบต่อ
สงัคม10 โดยมีการจดัการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป มีการจัดให้นักศึกษาได้
หมุนเวียนฝึกปฏิบัติงานตามแหล่งฝึกต่าง ๆ ทัง้หอ
ผู้ ป่วยใน หอผู้ ป่วยนอก ห้องผ่าตดั และในชุมชน โดย
เร่ิมฝึกปฏิบติังานตัง้แต่ชัน้ ปีท่ี 2, 3 และชัน้ปีท่ี4      
ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ1 
นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 ทกุคนจะต้องผ่านการฝึก
ปฏิบติังานในห้องผ่าตดั ซึง่มีทัง้หมด 5 แห่ง เน่ืองจาก
ข้อจํากดัของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติังาน นกัศกึษา
จึงถูกจัดให้ฝึกในห้องผ่าตัดเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง
เท่านัน้ ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดต้องอาศัย
การฝึกฝนทักษะความชํานาญพิเศษ และมีความรู้  
เชิงวิชาชีพ ในการช่วยเหลือแพทย์ตลอดระยะเวลา
การผ่าตัด เพ่ือให้การผ่าตัดสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
นอกจากนีย้ังต้องให้การดูแลผู้ ป่วยโดยตรง เพ่ือให้
ผู้ ป่วยปลอดภยัทัง้ในระยะก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตดั และ
หลังผ่าตัด จะต้องมีทักษะในการจัดเตรียมความ
สะอาด ความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เค ร่ืองใ ช้ ใ ห้ มีคุณภาพ   สามารถปฏิบั ติ งานไ ด้
ตลอดเวลา รวมทัง้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีเป็น
พยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด และพยาบาลช่วยเหลือ
ทีมผ่าตัด  ซึ่ง ต้องเคร่งครัดต่อเทคนิคปลอดเชื อ้
ตลอดเวลา  
 การฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด นักศึกษามี
ความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทัง้จะต้องรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง  
และปลอดภัยทัง้กับผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ และตัว
นักศึกษาเอง  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เล็งเห็น
ถึงความสําคญัท่ีนกัศึกษาพยาบาลทกุคนจะต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงาน
ภายใต้ระเบียบวินัยและกฎหมายได้ถูกต้อง จึงได้
กําหนดให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้รับการ
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในสมรรถนะต่าง ๆ ได้ 
จะ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจริยธรรม
แห่งวิชาชีพและกฎหมายก่อน ถ้านักศึกษาคนใด     
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและกฎหมาย  จะไม่ได้รับการประเมินใน
สมรรถนะอ่ืน ๆ  ซึง่ถือว่านกัศึกษาไม่สามารถสอบผ่าน
ในวิชานัน้ ๆ ได้  ผู้วิจยัในฐานะเป็นอาจารย์พยาบาล
ประจําห้องผ่าตัด   จึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษา
พยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผ่าตดั เพ่ือจะได้นํา
ผลการวิจยัไปพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักศึกษาพยาบาล
รามาธิบดี ตามค่านิยมของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีว่า “มุ่ง
เรียนรู้ คูค่ณุธรรม นําสูค่ณุภาพ”  ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั  
 1. ศึกษาสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมายของนักศึกษาพยาบาล ท่ี ขึ น้ ฝึ ก
ปฏิบติังานในห้องผา่ตดัโดยรวม 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบ  
เชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงาน
ระหวา่งห้องผา่ตดั 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงาน
ระหวา่งห้องผา่ตดั 
 4. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงานระหว่าง  
ห้องผา่ตดั 
 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการศกึษาครัง้นี ้คณาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย โดย
กําหนดเป็นสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ท่ีคิดว่า
นกัศกึษาพยาบาลจําเป็นต้องมี ได้แก่ ความรับผิดชอบ
เชิงวิชาชีพ คณุลกัษณะทางจริยธรรม และการปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  ซึ่งสมรรถนะย่อยเหล่านีมี้แนวคิดพืน้ฐาน   
มาจาก  1)  สมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพและ
สมรรถนะหลกัของผดงุครรภ์ชัน้หนึ่ง11 2)  จรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาล12  และ  3)  กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและผดงุครรภ์ 13 
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ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วัสดุและวิธีการ  
 การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็นการวิจัยเ ชิงบรรยาย 
(Descriptive research) เพ่ือศกึษาสมรรถนะจริยธรรม
แห่งวิชาชีพและกฎหมายของนกัศึกษาพยาบาลท่ีขึน้
ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดั  ศกึษาระหวา่งปีการศกึษา  
2552 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล
ชัน้ปีท่ี 3  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ภาควิชา
พยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2552  
จํานวน  171  คน  ซึง่เป็นจํานวนนกัศึกษาพยาบาล 
ทัง้ชัน้ปีท่ี 3 
 เคร่ืองมือ 
 แบบประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมายนี  ้คณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิในการจัด  
การเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 
และวิชากฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์  หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ภาควิชา
พยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้ร่วมกนัพฒันาขึน้ 

โดยมีพืน้ฐานมาจาก สมรรถนะหลักของพยาบาล
วิชาชีพและสมรรถนะหลักของผดุงครรภ์ชัน้หนึ่ง11  
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล12  และกฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์13  หลังจากคณาจารย์
ผู้ ทรงคุณวุฒิสร้างแบบประเมินเสร็จได้นําแบบ
ประเมินนีใ้ห้คณาจารย์ในภาควิชาพยาบาลศาสตร์
ร่วมกนัวิพากย์แล้ว  จงึนําแบบประเมินนีม้าใช้ประเมิน
นกัศึกษาพยาบาลทกุรายวิชาในภาคปฏิบติั  ซึ่งแบบ
ประเมินท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบประเมินฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขครัง้ท่ี 214  เร่ิมใช้ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2550  เป็นต้นมา  โดยแบบประเมินประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย  3  สมรรถนะ  ได้แก่  1)  ความรับผิดชอบ
เชิงวิชาชีพ  ซึ่งมีการประเมินรายข้อในเร่ืองของความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบการ
กระทําของตนเอง และความรับผิดชอบในศักยภาพ
ของตนเองและวิชาชีพ  2)  คณุลกัษณะทางจริยธรรม 
ซึ่งมีการประเมินรายข้อในเร่ืองของความมีระเบียบ
วินยั  การตรงต่อเวลา  ความเมตตากรุณา  ความอดทน  
ความซ่ือสัตย์  ความเสียสละ/ไม่เห็นแก่ตัว การมี
กาลเทศะ  และการมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  3)  การ

• ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 
• คณุลกัษณะทางจริยธรรม 

การปฏิบติัตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

จริยธรรมแหง่วิชาชีพและกฎหมาย 
• 
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ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  ซึง่มีการประเมินรายข้อในเร่ืองของ การ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และ
การปฏิบัติโดยคํานึงถึงสิทธิผู้ ป่วย เกณฑ์การให้
คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 4 ระดบั  โดยมี 4 
เป็นคะแนนมากท่ีสดุ และ 1 เป็นคะแนนน้อยท่ีสดุ   
ในการประเมินจะมีคู่มือการประเมินซึ่งจัดทําเป็น 
Scoring Rubrics โดยสามารถประเมินได้ทัง้ระดบั
คุณภาพและปริมาณ นักศึกษาจะต้องได้คะแนน 
เฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัไม่ได้หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมิน เน่ืองจากแบบประเมินสมรรถนะจริยธรรม
แหง่วิชาชีพและกฎหมาย ฉบบัปรับปรุงแก้ไขครัง้ท่ี 214  
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตใช้ในการประเมิน
นกัศึกษาพยาบาลทกุรายวิชาในภาคปฏิบติั มาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2550  ซึง่การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการใช้แบบ
ประเมินเป็นปีท่ี 3 
 ขัน้ตอนดาํเนินการวจัิย  
 เม่ือผู้ วิจัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เก็บข้อมลูได้ ผู้วิจยัได้นําผล
คะแนนการประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมาย ในส่วนท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผ่าตดั 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ ใหญ่
และผู้สงูอาย ุ1 ของนกัศึกษาพยาบาลปีท่ี 3 ภาควิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2552  
จํานวน 171 คน มาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในการฝึก

ปฏิบติังานในห้องผ่าตดันัน้ นกัศกึษาจํานวน 171 คน 
จะถกูจดัเป็น 12 กลุม่ หมนุเวียนกนัขึน้ฝึกปฏิบติังาน
ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 
โดยแต่ละกลุ่มจะแบ่งนักศึกษาเพ่ือขึน้ฝึกปฏิบัติงาน
ในห้องผ่าตัด ท่ีมีทัง้หมด 5 แห่ง ได้แก่ ห้องผ่าตัด
ศัลยศาสตร์   ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      
ห้องผา่ตดัจกัษุ โสต ศอ นาสิก ห้องผ่าตดัออร์โธปิดิกส์ 
และห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ นักศึกษาแต่ละ
คนจะฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดแห่งหนึ่งแห่งใด
เท่านัน้ การฝึกปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มจะใช้เวลา      
2 สปัดาห์  เม่ือสิน้สดุการฝึกปฏิบติังาน นักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินจากอาจารย์ประจําในแต่ละห้อง
ผา่ตดัท่ีนกัศกึษาผา่นการฝึกปฏิบติังาน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจยันี ้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ โดยใช้  Levene’ s test  พบว่า มีความ
แตกต่างกันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  ดังนัน้
จงึเลือกใช้สถิติ  Brown-Forsythe และวิเคราะห์  Post 
Hoc Comparison โดยใช้  Schefffe’s Test  เน่ืองจาก
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะห้องผา่ตดัแตกตา่งกนั 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีขึน้ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโดยรวมทุกห้องผ่าตัดมี
คะแนนเฉล่ียสมรรถนะคณุลกัษณะทางจริยธรรมมาก
ท่ีสุด เท่ากับ 3.73 รองลงมาเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
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เท่ากบั 3.68  และความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพเท่ากบั  
3.33  และเ ม่ือพิจารณาในห้องผ่าตัดแต่ละแห่ง  
พบว่า  นักศึกษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด     
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมทุก
สมรรถนะมากท่ีสดุเท่ากบั  3.76  รองลงมาเป็นห้อง
ผ่าตดัออร์โธปิดิกส์มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมทกุสมรรถนะ

เทา่กบั 3.73 สว่นห้องผา่ตดัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะ
โดยรวมน้อยท่ีสดุได้แก่ห้องผา่ตดัศนูย์การแพทย์สิริกิต์ิ
มีคะแนนเฉ ล่ียสมรรถนะโดยรวมเท่ากับ   3.25      
และไม่มีนักศึกษาคนใดท่ีได้คะแนนเฉล่ียต่ํากว่า 3  
ตามตารางท่ี  1 

 
ตารางที่  1 แสดงคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของ

นกัศกึษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดั จําแนกตามห้องผา่ตดั 
 

สมรรถนะจริยธรรมแห่งวชิาชีพและกฎหมาย 
ความรับผิดชอบ 

เชิงวิชาชีพ 
คุณลักษณะ 
ทางจริยธรรม 

การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายฯ 

รวม ห้องผ่าตัด 
N 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ศลัย์ฯ 34 3.46 .44 3.76 .24 3.84 .29 3.68 .27 
สติูฯ 24 3.72 .24 3.78 .15 3.73 .39 3.76 .20 
จกัษุฯ 35 3.08 .15 3.79 .09 3.33 .34 3.56 .09 
ออร์โธฯ 54 3.31 .33 3.86 .14 3.91 .28 3.73 .15 
ศนูย์การแพทย์ฯ 24 3.14 .34 3.26 .22 3.38 .42 3.25 .24 
รวม 171 3.33 .38 3.73 .26 3.68 .41 3.62 .25 

 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษา
โดยรวมพบว่า นักศึกษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงานในห้อง

ผ่าตดัท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และกฎหมายแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั p< .001 ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่  2 เปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษาพยาบาล       
ท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดั จําแนกตามห้องผา่ตดั (N=171) 

 

สมรรถนะจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 
และกฎหมาย ห้องผ่าตัด 

N Mean S.D. 
สถติทิดสอบ ค่าสถติ ิ df 1 df 2 p-value 

ศลัย์ฯ 34 3.68 .27 Brown-Forsythe 31.835 4 94.421 .000* 

สติูฯ 24 3.76 .20      
จกัษุฯ 35 3.56 .09      
ออร์โธฯ 54 3.73 .15      
ศนูย์การแพทย์ฯ 24 3.25 .24      
รวม 171 3.62 .25      

หมายเหต ุ Levene’ s test  = 10.607;  df1= 4,  df2= 166;  p=000 
 Brown-Forsythe  * p< .001 
 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของสมรรถนะย่อย
ในเร่ืองความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพของนกัศกึษาพบว่า 
นกัศกึษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดัท่ีแตกต่างกนั

มีความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .001  ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางที่  3 เปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงาน    
ในห้องผา่ตดัจําแนกตามห้องผา่ตดั (N=171) 

 

ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 
ห้องผ่าตัด 

N Mean S.D. 
สถติทิดสอบ ค่าสถติ ิ df 1 df 2 p-value 

ศลัย์ฯ 34 3.46 .44 Brown-Forsythe 18.444 4 112.734 .000* 

สติูฯ 24 3.72 .24      
จกัษุฯ 35 3.08 .15      
ออร์โธฯ 54 3.31 .33      
ศนูย์การแพทย์ฯ 24 3.14 .34      
รวม 171 3.33 .38      

หมายเหต ุ Levene’ s test  = 11.445;  df1= 4,  df2= 166;  p=.000    
 Brown-Forsythe   * p< .001 
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 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของสมรรถนะย่อย
ในเร่ืองคณุลกัษณะทางจริยธรรมของนกัศึกษาพบว่า 
นกัศกึษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดัท่ีแตกต่างกนั

มีคุณลักษณะทางจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .001 ตามตารางท่ี  4 

 
ตารางที่  4 เปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงาน     

ในห้องผา่ตดัจําแนกตามห้องผา่ตดั  (N=171) 
 

คุณลักษณะทางจริยธรรม 
ห้องผ่าตัด 

N Mean S.D. 
สถติทิดสอบ ค่าสถติ ิ df 1 df 2 p-value 

ศลัย์ฯ 34 3.76 .24 Brown-Forsythe 50.268 4 101.215 .000* 

สติูฯ 24 3.78 .15      
จกัษุฯ 35 3.79 .09      
ออร์โธฯ 54 3.86 .14      
ศนูย์การแพทย์ฯ 24 3.26 .22      
รวม 171 3.73 .26      

หมายเหต ุ Levene’ s test  = 6.718;  df1= 4,  df2= 166;  p= .000    
 Brown-Forsythe  * p< .001 
 
 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
สมรรถนะย่อยในเร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของนักศึกษา
พบว่า นักศึกษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดท่ี

แตกต่างกันมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .001  ตามตารางท่ี  5 
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ตารางที่  5 เปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    
ของนกัศกึษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดั จําแนกตามห้องผา่ตดั (N=171) 

 
การปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับ

ตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ห้องผ่าตัด 
N Mean S.D. 

สถติทิดสอบ ค่าสถติ ิ df 1 df 2 p-value 

ศลัย์ฯ 34 3.84 .29 Brown-Forsythe 20.546 4 111.972 .000* 

สติูฯ 24 3.73 .39      
จกัษุฯ 35 3.33 .34      
ออร์โธฯ 54 3.91 .28      
ศนูย์การแพทย์ฯ 24 3.38 .42      
รวม 171 3.68 .41      

หมายเหต ุ Levene’ s test  = 7.358;  df1= 4,  df2= 166;  p= .000    
 Brown-Forsythe  * p< .001 
 

อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาท่ีขึน้ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโดยรวม  มีคะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะคุณลักษณะทางจ ริยธรรมมาก ท่ีสุด 
รองลงมาเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และค่าคะแนนเฉล่ียท่ี
น้อยท่ีสดุเป็นการประเมินความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ 
เน่ืองจากคณุลกัษณะทางจริยธรรม จะประเมินในเร่ือง
ของ ระเบียบวินัย ซึ่งได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยของสถาบัน รวมถึงระเบียบการลาป่วย 
ลากิจ การตรงต่อเวลาได้แก่ การขึน้ฝึกปฏิบัติงาน  
และลงตรงตามกําหนดเวลา รวมทัง้การตรงต่อเวลา 
ในการนัดหมาย และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
เวลาท่ีกําหนด ความเมตตากรุณา ได้แก่ การ
ช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริการ และการแสดง

ความเอือ้อาทรต่อผู้ อ่ืน  ความอดทน  ได้แก่  การ
ควบคมุอารมณ์ของตนเองได้และการยอมรับอารมณ์
ของผู้ อ่ืน รวมทัง้การปฏิบัติงานในสถานการณ์ท่ี
ยากลําบากได้ เช่นการอยู่เวรดึก การทํางานหนัก   
ความซ่ือสตัย์ ได้แก่ การพดูความจริง ไม่นําของผู้ อ่ืน
ไปเป็นของตนเองโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  การเขียนบนัทกึ/
ทํารายงานและเซ็นช่ือด้วยตนเอง  ความเสียสละ     
ไมเ่หน็แก่ตวั  ได้แก่ การช่วยเหลือกิจกรรมของสถาบนั 
วิชาชีพและสว่นรวม  มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ไม่เอาเปรียบ
ผู้ ร่วมงาน รวมทัง้ช่วยเหลือผู้ รับบริการนอกเหนือจาก
ท่ีได้รับมอบหมาย  การมีกาลเทศะได้แก่ แต่งกาย
เหมาะสมกับสถานท่ี เวลา โอกาส ทุกสถานการณ์ 
รวมทัง้แสดงกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน 
มีสัมมาคารวะในโอกาสท่ีเหมาะสม และสามารถ
แสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และ
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สถานการณ์ การมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ได้แก่การ
กล่าวถึงวิชาชีพในทางท่ีดี ปฏิบติัตามระเบียบสถาบนั
อย่างเต็มใจและถูกต้อง เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ
ด้วยความเต็มใจ รวมทัง้การแสดงออกถึงความภูมิใจ
ในวิชาชีพ  
 

 การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นบริการใน 
ระดับสถาบนัของสงัคม พยาบาลจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ ท่ีไว้วางใจได้ มีความรู้   
ความ ชํานาญในการป ฏิบั ติ  มี จ ริยธ รรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและ
ปฏิบติั เพ่ือความปลอดภยัของสงัคมโดยส่วนรวม

ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จะประเมินในเร่ืองของ  
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล   
ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการได้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เคารพใน
ความเป็นบุคคลของผู้ อ่ืน ให้เกียรติและให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ ร่วมงาน เป็นต้น การปฏิบัติโดยคํานึงถึง
สิทธิผู้ ป่วย ได้แก่ การให้การพยาบาลโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ  การให้ข้อมูลท่ีสําคัญแก่ผู้ ป่วยและ
ครอบครัว มีการแนะนําตนเองต่อผู้ ป่วย เป็นต้น และ
ประเด็นสุดท้ายเป็นการประเมินความรับผิดชอบ    
เชิงวิชาชีพ ซึ่งจะประเมินในเร่ือง ความรับผิดชอบ    
ในการปฏิบัติงาน  ไ ด้แก่  การปฏิบัติงานท่ีไ ด้ รับ
มอบหมายได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด และมีคณุภาพดี 
รวมทัง้การขึน้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
ความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง  ได้แก่     
การประเมิน การยอมรับ และการรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตนเอง ความรับผิดชอบในศักยภาพของ
ตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ การประเมินการปฏิบติัตาม
กรอบความสามารถของตนเอง การปรึกษาผู้ ท่ี มี  
ความชํานาญในกรณีท่ีเกินความสามารถของตนเอง
หรือขอบเขตของวิชาชีพ

12 
คุณสมบัติตามคุณลักษณะทางจริยธรรม จึงเป็นสิ่ง   
ท่ี มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปลูกฝังให้มีใน
วิชาชีพพยาบาลโดยเ ร่ิมตัง้แต่ยังเป็นนักศึกษา7        
ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย    
ได้กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม  ปรับปรุง
แก้ไข เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2546 ท่ีมุ่งเน้นให้
พยาบาลประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
โดยกําหนดเป็นความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อ
ประเทศชาติ ต่อผู้ ร่วมวิชาชีพ และต่อตนเอง12 
การศึกษาในครั ง้ นี แ้สดงให้ เห็นว่า  การปลูกฝัง
คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของนกัศึกษา
พยาบาลรามาธิบดีอยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจเป็นไป
ตามแนวทางการกําหนดของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย  
 เม่ือพิจารณาดรูายข้อของแต่ละสมรรถนะย่อย
จะพบว่า คุณลักษณะทางจริยธรรม เป็นคุณสมบัติ
พืน้ฐานอย่างแรกท่ีพึงมีในบุคคลไม่ว่าจะเป็นความมี
ระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา  ความเมตตากรุณา  
ความอดทน  ความซ่ือสตัย์  ความเสียสละ/ไม่เห็นแก่ตวั 
การมีกาลเทศะ  และการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ      
จึงเป็นสมรรถนะท่ีนักศึกษาได้คะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ 

14 
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ส่วนสมรรถนะการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสมรรถนะความ
รับผิดชอบเชิงวิชาชีพนัน้เป็นสิ่งท่ีนักศึกษาจะต้อง
เรียนรู้ตามวิชาชีพแห่งตน จึงต้องใช้เวลาในการสะสม 
และหล่อหลอมพฤติกรรมของนักศึกษาเพ่ือให้ได้
คุณสมบัติตามสมรรถนะท่ีกําหนดซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาขึน้มาอีกตามลําดับขัน้หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรี และคณะ15  ท่ี
ศึกษาการเปล่ียนแปลงระดับการพัฒนาและการใช้
เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์
รามาธิบดีพบว่า นักศึกษาแพทย์มีระดับการพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมสงูขึน้ ตลอดหลกัสตูร 6 ปีของการ
เรียนการสอนหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต ดงันัน้การ
จัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นในเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมสอดแทรกไปด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การเรียนการสอนในวิชาภาคปฏิบติั 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษา
พยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานระหว่างห้องผ่าตดัโดยรวม 
และเปรียบเทียบสมรรถนะย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ
เชิงวิชาชีพ คณุลกัษณะทางจริยธรรม และการปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ   พบว่า   นักศึกษาท่ีขึ น้ ฝึกปฏิบัติงานใน       
ห้องผ่าตัดท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะทุกสมรรถนะ
แตกตา่งกนัอาจเน่ืองมาจาก 
 1) คณุภาพของแบบประเมินท่ีใช้วดัผล มี
ความสําคญัต่อความถกูต้องของการประเมินอย่างย่ิง 
ถ้าเคร่ืองมือมีคณุภาพดี ผลการวดัจะถกูต้อง เม่ือนํา

ผลการวัดนัน้ไปพิจารณาตัดสินสรุป หรือประเมินก็
มักจะถูกต้องไปด้วย แต่ถ้าเคร่ืองมือคุณภาพไม่
ดี ย่อมทําให้ผลการวดัไม่ถูกต้อง และการประเมิน     
ก็จะไม่ถกูต้องตามไปด้วย16  ดงันัน้ แม้ว่าการประเมิน
สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายของ
นกัศึกษาในการศึกษาครัง้นี ้จะใช้แบบประเมินท่ีเป็น 
Scoring Rubrics  ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนท่ีถกู
พฒันาขึน้เป็นฉบบัปรับปรุงแก้ไขครัง้ท่ี 2 และสามารถ
แจกแจงรายละเอียดเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาได้
ระดับหนึ่ง  แต่อาจมีประเด็นซึ่งไม่ครอบคลุมบาง
พฤติกรรมของนักศึกษา  จึงควรมีการทบทวนเพ่ือ
พฒันาแบบประเมิน  เพ่ือให้มีความละเอียด  ครอบคลมุ 
ทนัสมยั  สามารถประเมินนกัศึกษาได้อย่างใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
 2) อาจารย์ผู้ประเมินนักศึกษาเป็นบุคคล
สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให้การประเมินนัน้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ และยติุธรรมสําหรับนกัศึกษา
ทกุคน ถึงแม้จะมีแบบประเมินท่ีเท่ียงตรงแต่ผู้ประเมิน
ไมไ่ด้ใช้เกณฑ์การประเมินอย่างถกูต้อง ก็จะก่อให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนในการประเมินได้ อาจารย์ทุกคน 
จึงควรต้องมีความรู้และทกัษะในการสร้างและการใช้
เคร่ืองมือวดัผลชนิดต่างๆ เก่ียวกบัการประเมินทาง
การศึกษา เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบติังานตามบทบาทและ
หน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 3) ความแตกต่างของแหล่งฝึกเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีอาจทําให้นักศึกษามีสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากในแตล่ะแหลง่ฝึกจะมีลกัษณะงานท่ีแตกต่าง
กัน บางห้องผ่าตัด ต้องการการปฏิบัติงานท่ีเร่งรีบ 
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และรวดเร็ว  เช่น  ห้องผ่าตดัสติูศาสตร์- นรีเวชวิทยา 
และห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์  เ น่ืองจากผู้ ป่วยอาจ
สูญเสียโลหิตเป็นจํานวนมากถ้าการผ่าตัดทําอย่าง
ลา่ช้า  สว่นห้องผา่ตดั  จกัษุ  โสต  ศอ  นาสิก ต้องการ
การปฏิบัติงานท่ีมีความละเอียดนุ่มนวล เน่ืองจาก
ผ่าตดัอวยัวะท่ีเล็ก ๆ  และมีความละเอียดอ่อน  เช่น  
ตาหรือห ู เป็นต้น  นอกจากนีก้ารปฏิบติัเป็นแบบอย่าง 
ซึ่งเป็นจริยธรรมองค์กรในหน่วยงานต่าง ๆ จะช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้  เพ่ือพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา   
ขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผ่าตดัท่ีแตกต่างกนั  อาจเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีทําให้นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะทาง
จริยธรรมแตกตา่งกนั17 
 4) จากงานวิจัยหลายงาน พบว่าภูมิหลัง
ของบุคคล และการได้รับการเลีย้งดูท่ีแตกต่างกันจะ
ทําให้บคุคลมีคณุลกัษณะทางคณุธรรมและจริยธรรม
ท่ีแตกต่างกัน18,19  การวิจัยครัง้นีไ้ม่ได้เก็บข้อมลูส่วน
บคุคลของนกัศึกษาแต่ละคน  ซึ่งอาจเป็นเหตผุลหนึ่ง
ท่ีทําให้นกัศึกษามีความแตกต่างทัง้ คณุลกัษณะทาง
จริยธรรม ความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ และการปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อบังคับตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า  นักศึกษาท่ีขึ น้ ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดท่ีแตกต่างกันมีสมรรถนะ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายแตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจาก คุณภาพของแบบประเมินท่ีใช้วดัผล 
อาจารย์ผู้ประเมินนกัศึกษา และความแตกต่างของ
แหลง่ฝึก เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึน้  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. ควรมีการทบทวนเพ่ือพฒันาแบบประเมิน  
ซึ่งอาจจัดเป็นนโยบายการทบทวนแบบประเมินทุก   
2-3 ปี  เพ่ือให้มีความละเอียด ครอบคลมุ ทนัสมยั 
สามารถประเมินนกัศึกษาได้อย่างใกล้เคียงความเป็น
จริงมากท่ีสดุ 
 2. ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้
และทกัษะ  ทัง้ในด้านการสร้างเคร่ืองมือการวดั  และ
ประเมินผลรวมถึงการใช้เคร่ืองมือประเมินผลทางการ
ศึกษาให้กับอาจารย์ โดยควรจัดให้มีการอบรมเป็น
ระยะ ๆ  นอกจากนีเ้ม่ือมีอาจารย์ใหม่มาปฏิบัติงาน 
อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมทัง้ใน  
ด้านการสร้างและการใช้เคร่ืองมือในการประเมินผล 
 3. กระตุ้นให้บคุลากรในแหล่งฝึกตระหนกั
ถึงการปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นกัศึกษา
ทัง้ในด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 4. การศึกษาเพ่ือพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาในครัง้ต่อไป ควรท่ีศึกษาภูมิหลังของ
นักศึกษาเพ่ือให้สามารถเข้าใจนักศึกษา และให้การ
อบรมสั่งสอนได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
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กาญจนา  สุวรรณรัตน์*** รปศ.ม.  (การพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีเ้ป็นวิจยัพรรณนา (descriptive research)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาระดบัการปฏิบตัิงานตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพ ผู้ ให้ข้อมลูได้แก่พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในหน่วยบริการปฐมภมิู ท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จํานวน 
389 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิูซึง่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวฒุิและตรวจสอบความเช่ือมัน่   สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.76 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริการ และ ด้านการ
บริหาร ในระดับมาก ส่วนด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่า การปฏิบัติตามบทบาทของ
พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิมีปัญหาภาระงานท่ีรับผิดชอบหลากหลายเกินไป มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง
บคุลากรเดิมและพยาบาลวิชาชีพท่ีเข้าไปปฏิบตัิงาน  ขาดแคลนทรัพยากร เชน่ วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน  
ขาดแรงจงูใจ และขาดทกัษะการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
 
คาํสาํคัญ  :  บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ,  หนว่ยบริการปฐมภมิู 
 

* หวัหน้ากลุม่งานวิจยัและพฒันาผลงานวิชาการ  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี 
** พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชํานาญการพิเศษ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี 
*** พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี 
 

บทนํา 
 ระบบสาธารณสขุท่ีผ่านมาของประเทศไทย
ในอดีตได้ทุ่มเทงบประมาณในการให้บริการรักษาโรค
เป็นจํานวนมากในแต่ละปี แต่ผลลพัธ์การดําเนินงาน  
พบว่า  อัตราการเจ็บป่วย   พิการ   และตายไม่
เปล่ียนแปลงแต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึน้   จึงได้มี

นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างนํา
ซ่อม และการขยายหลกัประกันสขุภาพให้ครอบคลมุ
ประชาชนทกุกลุม่ 

จากนโยบายดงักลา่ว  ได้มีการพฒันาหน่วย
บริการสขุภาพปฐมภูมิ (primary care unit หรือ 1
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PCU)  ทําหน้าท่ีดูแลสุขภาพประชาชนทัง้ในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน ตัง้แต่ก่อนป่วย ระยะ
เจ็บป่วย และหลังเจ็บป่วย ให้บริการทุกด้านอย่าง
ต่อเน่ือง ตามความจําเป็นของผู้ ใช้บริการ  ประเมิน
สภาพ   วินิจฉัยชุมชน   การส่งต่อ   ตลอดจนการ
เสริมสร้างศกัยภาพการดูแลตนเองและพึ่งพากันเอง
ในชมุชนได้อย่างยัง่ยืน โดยยึดหลกัการดแูลแบบองค์
รวม ผสมผสานองค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์   
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ2,3  ซึ่ง
พยาบาลวิชาชีพเป็นบคุลากรในทีมสขุภาพท่ีเป็นกําลงั
หลักสําคัญในการดําเนินงาน ทัง้ในฐานะผู้ จัดการ     
ผู้ นิเทศงาน  ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ประสานงานต่าง ๆ 
เ พ่ือให้การดําเนินงานในหน่วยบริการปฐมภูมิมี
ประสิทธิภาพ  ตอบสนองนโยบายของรัฐ  และความ
ต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนได้แต่ใน
ภาวการณ์ปัจจุบันพบว่า  พยาบาลวิชาชีพยังขาด   
การ เต รียมความพร้อมในด้านทักษะ   ความ รู้
ความสามารถ  เจตคติ  และอ่ืน ๆ  ในการปฏิบติังาน
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามภาระกิจการให้บริการ
ดงักลา่ว 
 แม้ว่าได้มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของ
พยาบาลวิชาชีพไว้ ในการดําเนินงานนโยบายสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วก็ตาม   แต่การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์จริงยังไม่เพียงพอท่ีจะ 

ลดปัญหาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้   
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา  การปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพตามบทบาทและมาตรฐานการดําเนินงาน
หน่วยบริการปฐมภมิู  3  ด้าน  คือ  ด้านการบริการ  
ด้านการบริหาร  และด้านวิชาการ  รวมทัง้ศึกษา
ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน  เพ่ือเป็นข้อมลู
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภมิูตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิู 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วย
บริการปฐมภมิู 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย  
 ผู้ วิจัยทําการศึกษาเอกสาร  กรอบแนวคิด  
ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับมาตรฐานของหน่วยบริการ   
ปฐมภูมิ  (primary care unit)  บทบาทหน้าท่ีของ
พยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ  สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษา ระดบัการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิู ดงัแสดงในแผนภาพ 
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วัสดุและวิธีการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เป็นพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยบริการปฐมภูมิ  กําหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  ตามตารางเครซ่ีและมอร์แกน
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  99%  จากหน่วยบริการปฐมภมิู
ทั่วประเทศ  จํานวน 9,761 แห่ง  ได้จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างไม่น้อยกว่า 399 คน จากนัน้ดําเนินการสุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (multi – 
stage random sampling)  ได้กลุม่ตวัอย่าง  จํานวน 
401  คน  เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน  2553 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ   ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้หาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ และ ผ่านการตรวจสอบ 

ความเช่ือมั่น สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค  
เท่ากบั 0.76  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน ประกอบด้วย    
1)  ข้อมลูสว่นบคุคล  2)  การปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิู  และ  3)  ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
วิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิู เป็นคําถามปลายเปิด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  พบว่า  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  96.2  อายรุะหว่าง  31-40  ปี  
ร้อยละ  52.4  รองลงมาอาย ุ 41-50  ปี  ร้อยละ  36.2  
ส่วนใหญ่ เ ป็นพยาบาลวิชา ชีพ   ร้อยละ   99 .0  
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี   ร้อยละ   99.0  
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ระหวา่ง 1–30 ปี โดยสว่นใหญ่มีประสบการณ์ 6-10 ปี 

การปฏบัิตงิานตามบทบาทของพยาบาล
วชิาชีพ  ในหน่วยบริการปฐมภูม ิ

 ด้านการบริการ 
- บริการในชมุชน 
- บริการในสถานบริการ 
- บริการตอ่เน่ือง 

 ด้านการบริหารจัดการ 

 ด้านวชิาการ 

มาตรฐานการบริการหน่วยบริการปฐมภูม ิ
มาตรฐานด้านการบริการ ‐ 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการ ‐ 

‐ มาตรฐานด้านวิชาการ 

บทบาทของพยาบาลในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ 

ด้านบริหาร ‐ 

ด้านบริการ ‐ 

ด้านวิชาการ  ‐ 

54  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2553 



วารสารกองการพยาบาล 

คิดเป็นร้อยละ  29.5  รองลงมา  คือ  1-2  ปี  ร้อยละ  
16.2  และ  3-5  ปี  ร้อยละ  13.1  ตามลําดบั 
 2. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ได้รับมอบหมาย  พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภมิู มีงาน/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  1-12  งาน  โดย
ส่วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพ  1  คน  ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม  4  งาน  คิดเป็นร้อยละ 
28.6  รองลงมา  คือ  3,5  และ  6  งาน  ร้อยละ 
22.9,18.0,14.1  ตามลําดบั  โดยบทบาทหน้าท่ีมีทัง้  
3  ด้าน  คือ  ด้านการบริการ  ด้านการบริหาร  และ
ด้านวิชาการ  และครอบคลมุทัง้ 4 มิติ คือ การสง่เสริม
สขุภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกนัโรค  และการ
ฟืน้ฟสูขุภาพ 
 3. ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูม ิ 
พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียดดงันี ้
 3.1 ระดับการปฏิ บัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐม
ภูมด้ิานการบริการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายกิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมในชุมชน  
กิจกรรมในสถานบริการ และ การบริการต่อเน่ือง อยู่
ในระดบัมากทกุด้าน 
 3.1.1 ระดบัการปฏิบติักิจกรรม
การบริการในชุมชน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุดคือ คือ การมี
ส่วนร่วมในการสํารวจและการจัดให้มีการใช้แฟ้ม
ประจําครอบครัว ส่วนกิจกรรมท่ี อยู่ในระดับมาก 3 
ลําดับแรก คือ การจัดกิจกรรมอบรมหรือให้ความรู้  

แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  การมีส่วนร่วมในการ
สํารวจและจัดให้มีการใช้แฟ้มชุมชน  และการจัด
กิจกรรมโดยการเป็นพ่ีเลีย้ง/เป็นครูผู้ ฝึก/เป็นท่ีปรึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถให้ประชาชนและชมุชน 
 3.1.2 ระดบัการปฏิบติักิจกรรม
การบริการในสถานบริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยกิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัระดบัมากท่ีสดุ 4 กิจกรรม 
คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง      
5  ปี  ให้ได้รับวคัซีนตาม  EPI program  การจดั
กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ให้มีการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  การจดัการบริการ
เวชปฏิบติัครอบครัว และการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น  
แต่ยังมีกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติระดับปานกลาง มี 4 
กิจกรรม  คือ  จดักิจกรรมด้านการส่งเสริมป้องกนัโรค
ด้านทนัตกรรม  การจดับริการทางด้านสขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  การจัดให้มีกิจกรรมการบริการสุขภาพ
ทางเลือก  กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติระดับน้อย มี 1 
กิจกรรม  คือ  การตรวจด้านห้อง ปฏิบติัการทางพยาธิ
วิทยา 
 3.1.3 ระดบัการปฏิบติักิจกรรม
การบริการต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
กิจกรรมท่ี มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด  คือ  การ
จดับริการให้คําปรึกษาแก่ประชาชน การให้บริการ
เ ย่ียมบ้านเ พ่ือการพยาบาลครอบครัวและการ
ให้บริการเย่ียมบ้านเพ่ือการดแูลผู้พิการ 
 3.2 ระดับการปฏิ บัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐม
ภูมิด้านการบริหาร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
กิจกรรมท่ีปฏิบติัระดบัปานกลาง 3 กิจกรรม  คือ  การ
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จดัให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม/
โครงการ การมีส่วนร่วมในการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพ่ือนํามากําหนดค่าบริการ และ การจดัให้มี
ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนทีมงานในหน่วยบริการปฐม
ภมิูแบบมุ่งเน้นผลงาน และมี 1 กิจกรรม ท่ีมีระดบัการ
ปฏิบติังานในระดบัน้อย คือ การบริหารงบประมาณ 
 3.3 ระดับการปฏิ บัติงานตาม
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐม
ภูมิด้านวิชาการ  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   
โดยมีกิจกรรมท่ีปฏิบัติในระดับมาก  คือ  การให้สุข
ศกึษา  การจดัให้มีการควบคมุกํากบัมาตรฐานในการ
ให้บริการด้านต่าง  ๆ   และการจัดให้มีคู่ มือการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนินงาน 
ของหน่วยบริการปฐมภมิูตามลําดบั  ส่วนกิจกรรมท่ีมี
การปฏิบัติในระดับปานกลาง  คือ  การผลิตหรือ
พัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ  และกิจกรรมท่ีมีการ
ปฏิบัติระดับน้อย  คือ  การดําเนินงานวิจัยในพืน้ท่ี 
และการนําเสนอผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยหรือ
นวตักรรมตามลําดบั 
 4. ปัญหาและอุปสรรคของพยาบาล
วชิาชีพต่อการปฏบัิตงิานในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
 4.1 ปัญหาภาระงานที่ รับผิดชอบ
หลากหลายเกินไป  เช่น  ด้านการบริการในสถาน
บริการ  ด้านการบริการในชุมชน  ด้านวิชาการ  การ
เป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการตา่ง ๆ 
 4.2. ปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน
ระหว่างบุคลากรเดมิและพยาบาลวิชาชีพที่เข้าไป
ปฏิบัติงาน  เช่น  บุคลากรเดิม  ส่วนใหญ่จะคิดว่า
พยาบาลวิชาชีพท่ีเข้าไปจะต้องเป็นผู้ รับผิดงานหลกั

ทัง้หมด  การปฏิบติับทบาทซํา้ซ้อนหรือละเลยการ
ปฏิบติัเน่ืองจากการแบ่งงานไม่ชดัเจน  และไม่ปฏิบติั
ตามบทบาทของบุคลากรในทีม  ความตรงต่อเวลา
ของบุคลากรในทีม  การประสานงานเพ่ือการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ 
 4.3. ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร 
และแรงจูงใจ  เช่น  การจดัสรรค่าตอบแทนไม่เป็นไป
ตามภาระงานท่ีแท้จริง  การจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ
พิเศษเพิ่มเติมได้รับเพียง  1,000  บาท  การติดตาม
เ ย่ียมผู้ ป่วยอย่างต่อเ น่ืองในชุมชนไม่สนับสนุน        
ค่านํา้มันเชือ้เพลิง  ขาดแคลนอุปกรณ์ในการให้การ
บริการทัง้ในคลนิิกและในชมุชน  ทีมงานท่ีสําคญั  เช่น  
แพทย์  เภสชักร  ทนัตแพทย์  ยงัไม่ให้ความสําคญักบั
งานในหน่วยบริการปฐมภมิูเทา่ท่ีควร 
 4.4. ขาดทักษะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  เช่น  ทกัษะการพดูโน้มน้าว  เจรจาต่อรอง  
การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดทําแผน  การประเมินผล  
การเช่ือมโยงปัญหาตอ่การปฏิบติังานในชมุชน 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัสรุปประเดน็อภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้
 1. บทบาทหน้าที่ที่พยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับมอบหมาย  พบว่า  
งานท่ีพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิส่วนใหญ่
รับผิดชอบอยู่ระหว่าง  1-12  งาน/กิจกรรม  และได้รับ
มอบหมายให้ รับผิดชอบในงาน / กิจกรรมคนละ
ประมาณ  4 - 6  งาน/กิจกรรม  โดยบทบาทหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย  มีทัง้  3  ด้าน  คือ  ด้านการบริการ  
ด้านการบริหาร  และด้านวิชาการ  และครอบคลมุทัง้  
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4  มิติ  ซึง่เป็นไปตามแนวคิดปรัชญาพืน้ฐานของการ
จัดบริการปฐมภูมิ4  ท่ีกล่าวไว้ว่าหัวใจสําคัญท่ีเป็น
คุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ  คือ  ต้องเป็น
บริการองค์รวม  ต่อเน่ือง  ผสมผสาน  และสนบัสนุน
การพึง่ตนเองของประชาชนอยา่งสมดลุ  ต้องพยายาม
ท่ีจะบูรณาการด้านการส่งเสริมสขุภาพ  การป้องกัน
โรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพไป
พร้อมกัน  และต้องคํานึงถึงมิติทางด้านจิตใจ  สงัคม  
และสภาพแวดล้อมของประชาชนหรือผู้ รับบริการด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับกองการพยาบาล5  ท่ีได้กําหนด
บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภมิูไว้  3  ด้าน  คือ  ด้านบริหาร  ด้านบริการ  
และด้านวิชาการ  ผลการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ
พยาบาลวิชาชีพดังกล่าว  เป็นไปตามข้อสรุปของ
อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน
กระทรวงสาธารณสขุท่ีกําหนดองค์ประกอบงานของ
ศนูย์สขุภาพชุมชนประกอบด้วยงาน 4 หมวด คือ      
1) บริการ  ได้แก่ บริการองค์รวมผสมผสานรายบคุคล
และครอบครัว  การดูแลสุขภาพเป็นกลุ่มประชากร
และการประสานเช่ือมโยงบริการ  2)  การบริหาร      
3) วิชาการ  และ  4)  ประเมินผล  ซึง่งานทัง้  4  หมวด  
มีทัง้งานท่ีเป็นด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริม
สขุภาพ  การป้องกนัโรค  และการฟืน้ฟูสภาพท่ีบรูณา
การกนั 
 2. ระดับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพตามบทบาทในหน่วยบริการปฐมภูม ิ 
พบว่า  พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบติับทบาทด้านการ
บริการและด้านการบริหารอยู่ในระดบัมาก  ส่วนด้าน

วิชาการอยู่ในระดบัปานกลาง  ผู้ วิจัยขออภิปรายผล
รายด้าน  ดงันี ้
 2.1 ระดับการปฏิ บัติ งานของ
พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้านการ
บริการ  พบว่า  พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบติับทบาท
การบริการในชุมชน  การบริการในสถานบริการและ
การบริการต่อเน่ืองในระดบัมากทัง้  3  ด้าน  โดยด้าน
การบริการต่อเน่ืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา  
คือ  กิจกรรมในชุมชน  และกิจกรรมในสถานบริการ
ตามลําดบั  โดยระดบัการปฏิบติัในแตล่ะด้าน  ดงันี ้
 2.1.1 ระดับการปฏิบัติการ
บริการในชุมชน  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายข้อ  พบว่า  กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติ
ระดบัมากท่ีสดุคือ การมีส่วนร่วมในการสํารวจ/จดัให้
มีการใช้แฟ้มประจําครอบครัวเพ่ือการดูแลสุขภาพ  
รองลงมา  คือ  การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้สามารถดูแลคนใน
ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน  การมีสว่นร่วมในการจดัให้มี
การใช้แฟ้มชุมชน  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ   และการจัดกิจกรรมการวินิจฉัยชุมชน
ตามลําดบั  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสงัวาล  
พงษ์พิสิษฐ์6   ศึกษาการปฏิบัติบทบาทพยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้ของตนเองหน่วยบริการปฐมภูมิ
จงัหวดัชยัภมิู  ผลการศึกษา  พบว่า  ระดบัการปฏิบติั
บทบาทพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของตนเอง    
ด้านการเป็นผู้ ดูแลเอาใจใส่และบทบาทการเป็นท่ี
ปรึกษา  มีการปฏิบติัอยู่ระดบัสงูมาก  รองลงมา  คือ  
บทบาทของการเป็นผู้สอนหรือให้ความรู้ด้านสขุภาพ  
กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  คือ  การ
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เป็นพ่ีเลีย้ง/เป็นครูผู้ ฝึกเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ประเมินสภาวะสุขภาพของครอบครัวและปัจจัยท่ี
กระทบต่อสุขภาพได้  และผลการศึกษา  ศรีอุบล  
อินทร์แป้น8  ศึกษาการบริหารจัดการของพยาบาล
วิชาชีพ  ท่ีปฏิบติังานในศนูย์สขุภาพชุมชน  จ.สริุนทร์  
ท่ีพบว่า  พยาบาลมีบทบาทด้าน การสํารวจครอบครัว
และชมุชนมากท่ีสดุ  รองลงมา  คือ  การเย่ียมบ้าน ผล
การศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานกิจกรรมในศูนย์
สขุภาพชุมชน สํานักพฒันาเครือข่ายบริการสขุภาพ9  
ท่ีกําหนดไว้ว่าหน่วยบริการปฐมภมิูจะต้องมีการจดัให้
มีและใช้แฟ้มครอบครัว (family folder)  แฟ้มชมุชน 
เพ่ือการดแูลสขุภาพ และจะต้องมีการประสานงานให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน /ทํากิจกรรม
สาธารณสขุในชมุชนตนเอง และบริการเชิงรุกให้ชมุชน
สามารถประเมินสภาวะสุขภาพของครอบครัว เพ่ือ
วางแผนในการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพได้ 
 2.1.2 ระดับการปฏิบัติการ
บริการในสถานบริการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก กิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัระดบัมาก 3 อนัดบัแรก 
คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพเด็กแรกเกิดถึง5 ปี 
ให้ได้รับวคัซีนตาม  EPI program   การจดักิจกรรม
ส่งเสริมสขุภาพเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  ให้มีการเจริญ 
เติบโต  (นํา้หนัก)  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  การจัด 
บริการในหน่วยบริการปฐมภมิูท่ีดแูลกลุม่เป้าหมายได้
ทัง้ด้านกาย  จิต  สังคม  และครอบครัวมีส่วนร่วม  
(เวชปฏิบัติครอบครัว)  และการให้การตรวจวินิจฉัย 
โรคในภาวะฉกุเฉินและให้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 
สอดคล้องกับอุไร  หัถกิจ  และคณะ1 0  วิจัยและ

พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิใน 
ชมุชน  กรณีศกึษาชมุชนภาคใต้  ผลการศกึษา  พบว่า  
สมรรถนะพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ    
ปฐมภูมิ ท่ีสําคัญ  คือ  การดูแลสุขภาพบุคคล  โดย
ส่งเสริมผู้ รับบริการเป็นรายบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน
อยา่งเป็นองค์รวมในทกุภาวะสขุภาพ  ป้องกนัโรคและ
ปัญหาสขุภาพตา่ง ๆ  แก่บคุคลทกุวยั  คดักรอง  ตรวจ
วินิจฉัย  และให้การรักษาโรคเบือ้งต้นเช่นเดียวกับ   
ผลการศึกษาของสําเริง  แหยงกระโทก  และรุจิรา  
มงัคละศิริ2  ท่ีกล่าวว่า  หน่วยบริการปฐมภมิูจะต้องมี
บุคลากร ท่ี เ ป็นแพทย์ห รือพยาบาล เวชปฏิบั ติ
ครอบครัวท่ีสามารถให้การรักษาเบือ้งต้น  มีเจ้าของ
ครอบครัว  และเจ้าของคนไข้  และผลการศึกษาของ
สงัวาล  พงษ์พิสิษฐ์6  พบว่า  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติั
บทบาทในคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวอยู่ในระดับสูง  
โดยบทบาทการเป็นผู้ดแูลเอาใจใส่อยู่ในระดบัสงูมาก  
และการศึกษาของอติญาณ์  ศรเกษตริน  และคณะ11  
ท่ีศึกษาการปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชีพใน    
หน่วยบริการปฐมภูมิ   ในพืน้ท่ีสาธารณสุขเขต 15  
พบว่า  การปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ ใช้บริการอย่าง 
เทา่เทียมกนัไมเ่ลือกปฏิบติั 
 2.1.3 ระดับการปฏิบัติการ
บริการต่อเน่ือง  โดยรวม  พบว่า  อยู่ในระดับมาก  
โดยข้อท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด  คือ  ให้บริการเย่ียม
บ้านเพ่ือทําความรู้จักสร้างความเข้าใจในการดูแล
สขุภาพให้แก่ครอบครัว  การให้บริการเย่ียมบ้านเพ่ือ
การดแูลผู้พิการ  และการจัดบริการให้คําปรึกษา  
(counseling)  แก่ประชาชน  ซึง่สอดคล้องกบัสมัฤทธ์ิ  
ต่อสติ1 2 1 3  และวิ จิตร   ศรีสุพรรณ   ท่ีกล่าวไว้ว่า  
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พยาบาลวิชาชีพจําเป็นจะต้องมีสมรรถนะด้านการ
บริการเย่ียมบ้านและการพยาบาลครอบครัว  การดแูล
ผู้ ป่วยทัง้ในภาวะฉกุเฉินและภาวะเจ็บป่วยเรือ้รัง และ
ผลการศึกษาของศรีอุบล  อินทร์แป้น8  ศึกษาการ
บริหารจดัการของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในศนูย์
สขุภาพชมุชน  จ.สริุนทร์  ท่ีพบว่า  พยาบาลวิชาชีพมี
บทบาทด้านการเย่ียมบ้านมากท่ีสดุ 
 2.2 ระดับการปฏิ บัติ งานของ
พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้านการ
บริหารจัดการ  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ด้านท่ีปฏิบติัระดบัปานกลาง  3  กิจกรรม  คือ  การจดั
ให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม/
โครงการการมีส่วนร่วมในการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเพ่ือนํามากําหนดค่าบริการและการจัดให้มี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีมงานในหน่วยบริการ 
ปฐมภมิูแบบมุ่งเน้นผลงานและมี 1 กิจกรรมท่ีมีการ
ปฏิบติังานในระดบัน้อย  คือ  การบริหารงบประมาณ  
ผลการศึกษาของอไุร  หถักิจ  และคณะ10  ศึกษาวิจยั
และพัฒนารูปแบบการดูแลสขุภาพระดับปฐมภูมิใน
ชุมชน  กรณีศึกษาชุมชนภาคใต้ท่ีพบว่า  พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบติังานระดบัปฐมภูมิ  ควรมีบทบาทเป็น
นกับริหารจดัการสขุภาพ  และสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพท่ีจําเป็น  คือ  สามารถบริหารจัดการการ
ให้บริการและหน่วยงานได้ 
 2.3 ระดับการปฏิ บัติ งานของ
พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้าน
วิชาการ  การปฏิบัติงานด้านวิชาการโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  คือ  ด้านการให้สขุศึกษา  ด้านการจัดให้มีการ

ควบคุมกํากับมาตรฐานในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
และด้านการจดัให้มีคู่มือการให้บริการท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามลําดับ  ส่วนกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง  คือ  การผลิตหรือพัฒนานวัตกรรมด้าน
ต่าง  ๆ   ด้านท่ีมีการปฏิบัติระดับน้อย   คือ   การ
ดําเนินงานวิจัยในพืน้ ท่ีและการนําเสนอผลงาน
วิชาการ  ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม  ตามลําดับ  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสภุัฒน์ดี  กระแสร์9  ศึกษาบทบาทของ
ศนูย์บริการสาธารณสขุในการสนบัสนนุการดําเนินงาน
ของศนูย์สขุภาพชมุชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  
บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในศนูย์สขุภาพชมุชน  คือ  
บทบาทเป็นผู้ ฝึกอบรมให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  
จดัระบบข้อมลูข่าวสาร  ซึ่งเป็นบทบาทท่ีทํามากท่ีสดุ  
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสังวาล  พงษ์พิสิษฐ์6  
พบว่า  บทบาทท่ีสําคญัของพยาบาลวิชาชีพบทบาท
หนึ่งคือ  การเป็นผู้ สอนหรือให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
ส่วนการดําเนินงานวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อภิญญา อิสโม14  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพศนูย์สขุภาพชุมชนใน
จงัหวดัพทัลงุ  พบว่า  พยาบาลมีการปฏิบติังานด้าน
วิชาการในระดบัปานกลาง  โดยด้านท่ีปฏิบติัน้อยท่ีสดุ
คือการทําวิจยัและการนําผลวิจยัไปใช้ 
 3. ปัญหาและอุปสรรคของพยาบาล
วชิาชีพต่อการปฏบัิตงิานในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
 3.1 ปัญหาภาระงานที่ รับผิดชอบ
มีมากเกินไปและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่ชัดเจน  พบว่า  พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิต้องรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานหลัก
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หลาย ๆ งาน  ส่งผลให้การปฏิบติังานในบทบาทหลกั
ท่ีได้ รับมอบหมายไม่มีประสิทธิภาพ   เ ม่ือมีงาน
เร่งด่วนเข้ามาทําให้การทํางานตามปฏิทินท่ีกําหนดไว้
ต้องล่าช้า ส่งผลต่อความเช่ือถือของชุมชนและงานท่ี
ได้ รับมอบหมายบางอย่าง   ไม่ใช่บทบาทหน้าท่ี
โดยตรงของพยาบาลวิชาชีพ  เช่น  งานทันตกรรม 
และมีการแบ่งหน้า ท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเร่ือง  การปฏิบัติบทบาท
ซํา้ซ้อนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีเช่นเดียวกับ  
ผลการศึกษาการพฒันาบุคลากรสาธารณสขุภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  อําเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพรของสมใจ  ด้วงพิบูลย์15  ท่ีพบว่าการ
จัดสรรบุคลากรไม่ เหมาะสมและไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  เช่นเดียวกบัผลการศึกษา
ของ สงัวาล พงษ์พิสิษฐ์6  ท่ีพบว่าปัญหาและอปุสรรค
ของการปฏิบติับทบาทของพยาบาลวิชาชีพในคลินิก
เวชปฏิบติัครอบครัว คือ โครงสร้างการบริหารงานไม่
ชัดเจน  อัตรากําลังน้อย ภาระงานมาก พยาบาล
วิชาชีพต้องปฏิบัติงานหลายหน้าท่ี ทําให้เกิดความ
เหน่ือยล้า ขาดกําลงัใจ 
 3.2 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
และแรงจูงใจ เช่น พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ขาดงบประมาณการ
สนบัสนนุนํา้มนัเชือ้เพลิงในการติดตามเย่ียมบ้านและ
การจดักิจกรรมในชมุชน  ขาดแคลนอปุกรณ์ในการให้
การบริการทัง้ในคลินิก และในชมุชน แพทย์ เภสชักร 
ทันตแพทย์ ยังไม่ให้ความสําคัญกับงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิเท่าท่ีควร ขาดแคลนอตัรากําลงัของ

บคุลากรในหน่วยบริการปฐมภมิู และพยาบาลวิชาชีพ
ท่ีสถานีอนามยับางคนขาดโอกาสในการรับการพฒันา
สมรรถนะเน่ืองจากมีภาระงานมาก ไม่มีผู้ปฏิบติังาน
แทนทําให้ไม่สามารถเข้ารับการประชุม อบรมได้ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภัฒน์ดี  กระแสร์9 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงบทบาทคือ
ปัจจยัทรัพยากรทางการบริหาร และผลการศกึษาด้าน
ปัญหาการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในศนูย์สขุภาพ
ชุมชนปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาขาดงบประมาณ วัสด ุ
อุปกรณ์ สถานท่ีจัดตัง้ศูนย์ไม่สะดวกท่ีประชาชนจะ
มาใช้บริการ  และวิลาวัณย์  เสนารัตน์ และคณะ 
(2546)16 ศึกษาการปฏิรูประบบบริการสขุภาพระดับ
ปฐมภูมิ : กรณีศึกษาภาคเหนือ ศนูย์สขุภาพชุมชน
หนองตอง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  
รูปแบบการบริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  การจดัระบบบริการสขุภาพ
ระดับปฐมภูมิ ไม่คล่องตัว   อุปกรณ์ไม่ เ พียงพอ  
สถานท่ีบางส่วนไม่เหมาะสม  ความร่วมมือจาก
องค์กรท้องถ่ินและการสนับสนุนจากอาสาสมัคร       
มีน้อย  เช่นเดียวกับสมใจ  ด้วงพิบูลย์15  ท่ีพบว่า  
บุคลากรต้องการการสนับสนุนทางด้านวิชาการ  
งบประมาณ  และการศึกษาดงูาน  ผลการศึกษาของ
สังวาล  พงษ์พิสิษฐ์6  พบว่า   เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ รับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน  ซึ่งมี
ระยะทางไกลกว่าเดิม  ได้รับข่าวสารการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ล่าช้า  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า  ขาด
หวัหน้าพยาบาลในระดบัสํานกังานสาธารณสขุอําเภอ 
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เพ่ือเป็นตัวแทนพิทักษ์สิทธิของพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบติังานในศนูย์สขุภาพชมุชนหรือสถานีอนามยั 
 3.3 ปัญหาพยาบาลวิชาชีพขาด
ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ทกัษะการพดู
โน้มน้าว  เจรจาต่อรอง  การ Empowerment  การ
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจดัทําแผน การประเมินผล การ
เช่ือมโยงปัญหาต่อการปฏิบติังานในชมุชน สอดคล้อง
กับ วิลาวัณย์  เสนารัตน์ และคณะ17 ท่ีศึกษาพบว่า
ทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับบคุลากรในศนูย์สขุภาพชมุชนท่ี
ต้องได้รับการพัฒนาคือ การทํางานในชุมชน  การ
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลชุมชนเ พ่ือ
เสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถ
เช่ือมโยงปัญหาการเจ็บป่วยสูก่ารป้องกนัและการักษา 
ผลการศกึษาของสงัวาล   พงษ์พิสษิฐ์6  พบว่า  ปัญหา
ด้านทักษะของพยาบาล  คือ  พยาบาลขาดความรู้  
ในการทําวิจยั  บทบาทการเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง 
มีความยากลําบากในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนบางกลุ่ม  เพราะต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. การกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของบุคลากรทัง้หมดในหน่วยบริการปฐมภูมิควร
ชดัเจน และสอดคล้องกบัความรู้  ความสามารถตาม
ตําแหน่ง  มีการประเมินการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม  
และกําหนดอตัราค่าตอบแทนตามภาระงาน   พร้อม
ทัง้เร่งให้มีการพฒันาสมรรถนะท่ีจําเป็นของพยาบาล
วิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนเพ่ือเพิ่มคุณภาพการ
ทํางานโดยเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้แสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบติังานจริงในปัจจบุนั  รวมทัง้ให้ความ 
สําคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่อพยาบาลวิชาชีพ
ในหน่วยบริการปฐมภมิู  เช่น  โอกาสการได้รับการประชมุ  
อบรม  การได้รับค่าตอบแทนตามภาระงานท่ีเป็นจริง  
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบติัการเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยบริการปฐมภมิู  ตามความต้องการของชมุชน 
 3. ควรมีการศกึษาวิจยัเพ่ือกําหนดสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ  
ปฐมภูมิ โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยท่ีมีส่วนร่วม
จากทกุฝ่าย 
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พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาล
ประจาํการ  โรงพยาบาลลาํปาง 
 
มนัสนิตย์   บุณยทรรพ* พย.ม.  (บริหารการพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ  (comparative  descriptive  research)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรม
การนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  และเปรียบเทียบพฤติกรรมการการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลลําปาง    กลุ่มตวัอย่างเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วยจํานวน 29 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   
และพยาบาลประจําการจํานวน 180 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคล  แบบสอบถามพฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยของรัชนี  เรืองพรวิสทุธ์ิ   สร้างขึน้ตาม
แนวคิดของสแวนส์เบอร์ก  ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาแล้ว   และหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการ เท่ากบั 0.96 และ 0.95 ตามลําดบั  วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้การแจกแจงความถ่ี  คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคา่ที  (t-test) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  พบว่า  พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ตนเองและพยาบาลประจําการ 

มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัสงู ( = 4.3, 4.0  S.D = 0.3, 0.5 ตามลําดบั)  เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(t=0.006) 
 ผลการวิจัยครัง้นีเ้ป็นโอกาสในการพัฒนาพฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองให้
สอดคล้องกบัการรับรู้ของพยาบาลประจําการ เพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
คาํสาํคัญ : พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  การรับรู้ของตนเอง 

 
*  หวัหน้าพยาบาล  กลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลลําปาง 
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บทนํา 
 การนิเทศการพยาบาล (Nursing Supervision)  
เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญและจําเป็นในงานพยาบาล1    

การนิเทศงานเป็นหน้าท่ีของพยาบาลทุกระดับ   ซึ่ง   
เรมวล  และคณะ  ได้กล่าวว่า  การนิเทศจะช่วยให้
การดําเนินงานของหน่วยงานประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย2   การนิเทศจะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศยั
ทกัษะด้านการจดัการ  ทกัษะด้านปฏิบติัการพยาบาล 
และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งการนิเทศเป็นการ
ทํางานร่วมกันเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้      บาร์เรทท์ (Barrett) มอง
การนิเทศงานว่า ผู้ นิเทศเป็นผู้ช่วยเหลือให้คําปรึกษา 
แนะนําแนวทาง  กระตุ้ น  สนับสนุน  สอน  จูงใจ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  เพ่ือการพฒันาบุคลากรในทกุด้าน
เพิ่มอิสระในการทํางาน โดยให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา
กําหนดวัตถุประสงค์และวางแผนงานของตนเอง 
เพ่ือให้งานมีผลดีท่ีสดุ และบุคลากรได้พฒันาตนเอง
ด้วย 2, 3, 4   การนิเทศจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลเพ่ือ
เพ่ิมพนูคณุภาพของงาน   ซึ่งฮอลเบอร์ก (Hallberg) 5 
ได้ทําการวิจยัโดยการสมัภาษณ์ผู้ รับการนิเทศเก่ียวกบั
กระบวนการนิเทศงาน พบว่า การนิเทศงานในคลินิก
อยา่งมีระบบเป็นวิธีการนําความรู้สูก่ารปฏิบติัโดยตรง  
ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ  สร้างบรรยากาศท่ีดีใน 
การทํางาน   ได้รับความร่วมมือจากผู้ ร่วมงาน  การ
นิ เทศเป็นกระบวนการ ท่ีไม่หยุด น่ิง   มี กิจกรรม
หมุนเวียนกันไปตลอดเวลา  เพ่ือให้ได้ผลงานตาม    
มุ่งหมายหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  สแวนส์เบอร์ก 
(Swansburg)6  ได้สรุปถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารในการนิเทศการพยาบาลไว้อย่างครอบคลมุ
ว่าจะต้องปฏิบติักิจกรรม  6  ด้าน   ได้แก่  1. การให้
คําปรึกษา (consultation)   2. การมอบหมายงาน 
(delegation)  3. การสอน  (teaching) 4. การติดต่อ 
ส่ือสาร (communications)  5.การประเมินสถานการณ์ 
(assessment of situations) 6. การสงัเกตประเมินผล
และทําการเปล่ียนแปลง  (Observations, evaluation, 
and making  change) 
 หวัหน้าหอผู้ ป่วย ในฐานะผู้บริหารระดบัต้น 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดูแลการให้บริการพยาบาล 
ภายในหอผู้ ป่ วยใ ห้ เ ป็น ไปอย่ า ง ราบ ร่ืนและ มี
ประสิทธิภาพ   หัวหน้าหอผู้ ป่วยจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านการบริหารการพยาบาล     
ต้องเข้าใจปัญหาท่ีแท้จริง  ใช้วิจารณญาณ  และ
ประสบการณ์ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ และ
ควบคุมให้กระบวนการทํางานของกลุ่มเป็นไปตาม
ขัน้ตอนและยึดหลกัการเป็นสําคญั  และ เป็นผู้แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในในหน่วยงานการพยาบาล  
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของระบบงาน
การพยาบาล  สามารถปรับปรุง พฒันางานการพยาบาล
ให้ดีขึน้ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอก   
ริเร่ิมงานบริการพยาบาลเชิงรุก มุ่งพฒันาสขุภาพของ
ประชาชน โดยส่วนรวมในด้านสุขภาพอนามัย  เป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงและเป็นผู้ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยปรับปรุงพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ   
ดังนัน้หัวหน้าหอผู้ ป่วยในฐานะผู้ นําหน่วยงาน ต้อง
กระตุ้ นผู้ ตามให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุก
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ขัน้ตอนและเรียนรู้จากบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ  โดยตัง้อยู่ในบริบทของเป้าหมาย  
พันธกิจ  ค่านิยมและความคาดหวังของผู้ รับบริการ 
ฉะนัน้ผู้ นําจึงต้องมีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน   สามารถสร้าง
ค่ า นิยม ร่วมกันและ นํา ไปสู่  การป ฏิบั ติ ไ ด้จ ริ ง        
เพ่ือบรรลเุป้าหมายความเป็นเลิศขององค์กร

    

 

3, 6   ให้
แนวคิดการนิเทศท่ีดีนัน้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของปรัชญา
เก่ียวกบัพฤติกรรมมนษุย์  ความต้องการ การยอมรับ
ในความมีคณุคา่และการยอมรับในความแตกต่างของ
บคุคล   ซึ่งสอดคล้องกบัวิเชียร  ทวีลาภ  ท่ีให้แนวคิด
เก่ียวกบัการพยาบาลว่า เป็นการบริหารท่ีมุ่งปรับปรุง
การปฏิบัติการพยาบาล โดยการแนะนํา ส่งเสริม 
กระตุ้น และชกัจงูให้บคุลากรทางการพยาบาล พฒันา
ในทุก ๆ ด้าน  โดยเช่ือว่างานจะดีขึน้ได้ก็ต่อเม่ือ
ผู้ ปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม1     
จากการศกึษาของเลวิส (Lewis)7  พบว่า  ร้อยละ 90  
ของการนิเทศจะประสบกบัความล้มเหลวได้  ถ้าขาด
ความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างผู้ ปฏิบัติงานกับผู้ นิ เทศ  
เพราะจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความไว้วางใจ  ขาด
ความเ ช่ือมั่นในตัวผู้ นิ เทศ   จะส่งผลกระทบให้
ผู้ ปฏิบัติงานการบริการการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
ลดลงได้ 

เน่ืองจากวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีต้อง
รับผิดชอบสงูเก่ียวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของชีวิตมนุษย์  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ  
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ  มีความละเอียดรอบคอบ 
และมีการตรวจตราอย่างมีประสิทธิภาพ   เพราะถ้า
บุคลากรทางการพยาบาลขาดความรับผิดชอบ  ขาด

ความกระตือรือร้น  ขาดสมรรถภาพหรือขาดความรู้
ทางด้านเทคนิคการพยาบาล  จะทําให้คุณภาพการ
พยาบาลต่ําและไม่ปลอดภัยเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะ
บุคลากรในหอผู้ ป่วยมีหลายระดบั  จําเป็นต้องมีการ
ควบคุมกํากับ  สอน แนะนําบุคลากรเหล่านัน้ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติให้เหมาะสม      
กบังาน1  ซึ่งต้องอาศยัการนิเทศงานของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย  เพราะการนิเทศจะช่วยประสานความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานให้มีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน  ทําให้การบริหารงานของหน่วยงาน
และองค์การประสบความสําเร็จ อีกทัง้ยงัช่วยพฒันา
บุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ  
รวมทัง้มีขวญักําลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน  นอกจากนี ้ 
การนิเทศการพยาบาลยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
พฒันาคนให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มศกัยภาพ  มี
ความพึงพอใจในการทํางาน และเป็นแนวทางท่ีทําให้
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ ถูกนิเทศ  
ดังนัน้  หัวหน้าหอผู้ ป่วย ซึ่งเป็นผู้ รับนโยบายจาก
ผู้ บริหารระดับสูง  ลงสู่แผนงานระดับปฏิบัติการ  
จะต้องมีความรู้เ ก่ียวกับการนิเทศการพยาบาล  
เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  และ
ให้บริการพยาบาลท่ีดีในท่ีสดุ 
 โรงพยาบาลลําปางเป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติยภมิูและเป็น Excellence  center  ด้านอบุติัเหต ุ 
มะเร็งและหัวใจ  มีพันธกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการให้บริการสุขภาพ  สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะ
เจ็บป่วยรุนแรง  วิกฤติและมีความยุ่งยากซับซ้อนให้
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การดแูล  ทําการรักษาพยาบาลท่ีต้องมีการวินิจฉยัโรค
ท่ีถูกต้องแม่นยํา  ให้การรักษาท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
และบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง การป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟ ู   
มีวิสยัทศัน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านต่าง ๆ  รวมทัง้มี
โครงสร้างองค์การท่ีมีขนาดใหญ่  จําเป็นต้องมีการ
พัฒนาการให้บริการทางด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน  ดังนัน้กลุ่มการพยาบาลจึงต้องกําหนด
ทิศทางท่ีพึงประสงค์  หาแนวทางการดําเนินการให้
เกิดผลสําเร็จและเกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ  โดยการผลกัดนั
และปรับเปล่ียนการจดัการภายในกลุม่งานให้ทนัสมยั 
เหมาะสม รวดเร็ว ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงตาม
นโยบายของโรงพยาบาล  และกระทรวงสาธารณสขุ 
ตามบทบาทหน้าท่ีทัง้ทางด้านการบริหาร  การบริการ 
วิชาการ  และด้านการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนําไปสู่การพัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่
ความเป็นเลศิ 
 จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานในหอ
ผู้ ป่วย  พบวา่  หวัหน้าหอผู้ ป่วยมีปริมาณงานในความ
รับผิดชอบมากต้องปฏิบัติงานทัง้ด้านบริหารจัดการ  
ด้านบริการ  และระบบคุณภาพท่ีมีหลายระบบดงัได้
กล่าวมาแล้ว  ทําให้มีหัวหน้าหอผู้ ป่วยมีงานประจํา
มาก  อาจไม่มีเวลาสําหรับผู้ ใต้บงัคบับญัชาในการให้
คําแนะนําและปรึกษาหารือ  หรืออาจไมมี่การวางแผน 
การสอนผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างเป็นระบบ  เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงทางวิทยาการใหม่ ๆ ทําให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างไม่ทัว่ถึง  ในด้านการส่ือสารอาจไม่มีการ
ให้ข้อมลูอย่างทัว่ถึง   ผู้ ใต้บงัคบับญัชาไม่มีโอกาสให้

ข้อมลูป้อนกลบั อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานบริการพยาบาล       
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ของ
โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบปัญหา
ในการนิเทศหลายประการ ได้แก่  ปริมาณงานใน
ความรับผิดชอบมีมาก  งบประมาณมีจํากดั  บางสว่น
ขาดความรู้ด้านการบริหารบุคคล  การนิเทศการ
พยาบาล  และด้านการวางแผน     ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของดวงแข นาคะ   ท่ีได้ศึกษากิจกรรมการ
นิเทศงานการพยาบาลหวัหน้าหอผู้ ป่วย   พบปัญหา
และอุปสรรคในการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ ป่วย 
ได้แก่ จํานวนพยาบาลไม่ได้สดัส่วนกับจํานวนผู้ ป่วย  
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ ป่วยปฏิบัติงานหลายหน้าท่ี  
ขาดความรู้เก่ียวกับการนิเทศงาน  และขาดเกณฑ์
มาตรฐานสําหรับเป็นแนวทางในการนิเทศงาน 8 
 จากปัญหาการนิเทศการพยาบาลของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย   ดงักล่าวข้างต้น   จึงทําให้ผู้ วิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศกึษาพฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลลําปาง  ตามการรับรู้ของ
ตนเองและพยาบาลประจําการ   โดยใช้แนวคิด
พฤติกรรมการนิ เทศ  6  ด้านของสแวนส์เบอร์ก  

6(Swansburg)   เป็นแบบในการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศแก่
หวัหน้าหอผู้ ป่วยต่อไป  รวมทัง้เปรียบเทียบพฤติกรรม
การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง
และพยาบาลประจําการ   ทัง้นีเ้พ่ือจะทราบระดบัการ
รับรู้พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยและ
พยาบาลประจําการ   ในกรณีท่ีมีความแตกต่างแสดง
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ให้ทราบว่า  ความเข้าใจในพฤติกรรมการนิเทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการไม่สอดคล้อง
กนั  จะทําให้การปฏิบติังานด้านบริหารการพยาบาล
ไม่มีประสิทธิภาพ   ตรงกันข้ามในกรณีท่ีหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยกบัพยาบาลประจําการมีการรับรู้ท่ีสอดคล้องกนั
ก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพให้
ดีย่ิงขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการนิเทศ
ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลลําปาง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศ
ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลลําปาง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
นิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและเปรียบเทียบพฤติกรรม
การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง
และพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลลําปาง โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  2553 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 เป็นการประเมินพฤติกรรมการนิเทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาล
ประจําการ  โดยใช้กรอบแนวคิดพฤติกรรมการนิเทศ
ของสแวนส์เบอร์ก   ซึง่มีการแสดงพฤติกรรมการนิเทศ 

6 ด้าน  ได้แก่  1) การให้คําปรึกษา  2) การมอบหมายงาน  
3)  การสอน  4)  การติดต่อส่ือสาร  5)  การประเมิน
สถานการณ์  6)  การสงัเกต ประเมินผลและทําการ
เปล่ียนแปลง 
 

วัสดุและวธีิการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบพรรณนา   
เชิงเปรียบเทียบ (comparative descriptive research)  
เก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  
ตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการ  
โรงพยาบาลลําปาง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  เป็นพยาบาลวิชาชีพหัวหน้า  
หอผู้ ป่วยดํารงตําแหน่งปัจจุบนัไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
พยาบาลประจําการภายใต้การบังคับบัญชาของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยปัจจุบนัไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ในงาน
การพยาบาลผู้ ป่วยใน  ได้แก่  กมุารเวชกรรม   อายรุกรรม  
สติู-นรีเวชกรรม  ศลัยกรรมหอผู้ ป่วยหนกั  ศลัยกรรม
ออร์โธปิดิกส์  โสต ศอ นาสิก  จักษุ สงฆ์ กรุณา และ 
พิเศษเมตตา จํานวน  29  หอผู้ ป่วย  เป็นพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ ป่วย  29  คน  และพยาบาลประจําการ  
412  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  พยาบาลวิชาชีพหัวหน้า   
หอผู้ ป่วย และพยาบาลประจําการท่ีมีคุณสมบติัตาม
กําหนด  คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ของทาโร่  ยามาเน่9  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
คํานวณกลุ่มตัวอย่างได้ทัง้หมด  209  คน  หัวหน้า 6
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หอผู้ ป่วย  จํานวน  29  คน  ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง  พยาบาลประจําการจํานวน 180 ค น   ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบง่ายจากหอผู้ ป่วยท่ีเลือกหัวหน้า 
หอผู้ ป่วยมาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามมี 2 ชุด สําหรับหัวหน้าหอผู้ ป่วยและ
พยาบาลประจําการ  แบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ แบ่งเป็น 
2 สว่น  ดงันี ้
 1. แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  
อายุ เพศ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา เงินเดือน 
ระยะ เวลา ท่ีป ฏิบั ติ ง านใน โ ร งพยาบาลแห่ ง นี ้
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน งานการ
พยาบาลท่ีสงักัด การได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
นิเทศการพยาบาล  และการได้ รับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัการบริหารการพยาบาล 
 2. แบบสอบถามพฤติกรรมการนิเทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยตามแนวคิดของของ สแวนส์เบอร์ก 6  
สร้างโดยรัชนี เรืองพรวิสทุธ์ิ 10  แยกเป็น 2 ชดุ สําหรับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการ เป็นคําถาม
ปลายปิด  เนือ้หาของแบบสอบถามเหมือนกัน  ปรับ
เฉพาะคําสรรพนามท่ีใช้ในการแต่ละข้อความให้
เหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วยข้อคําถาม 55 
ข้อ  ประเมินการปฏิบติักิจกรรมการนิเทศ 6 ด้าน คือ
การให้คําปรึกษาจํานวน  9 ข้อ  การมอบหมายงาน   
จํานวน 8 ข้อ การสอน จํานวน 11 ข้อ  การติดต่อ 
ส่ือสารจํานวน   7 ข้อ   การประเมินสถานการณ์ 

จํานวน  7 ข้อ  การสังเกต ประเมินผลและทําการ
เปล่ียนแปลงจํานวน 13 ข้อ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.. การหาความตรงตามเนือ้หา (content 
validity) ของเคร่ืองมือ ผู้วิจยัได้รับการอนญุาตให้ใช้
แบบสอบถามทัง้สําหรับหวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาล
ประจําการ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่ ซึง่ผา่นการหาความตรงตามเนือ้หามาแล้ว 
 2. การหาความเช่ือมัน่ (reliability)  ผู้วิจยั
นําแบบสอบถามพฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจําการ  
ไปทดลองใช้กับหัวหน้าหอผู้ ป่วย  จํานวน 20 คน
พยาบาลประจําการ  จํานวน  20  คน  โรงพยาบาล
นครพิงค์  ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง    
หาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)11  
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการ
นิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง
เทา่กบั 0.96 และตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ
เทา่กบั 0.95 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 เม่ือได้รับอนญุาตจากผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
ลําปางแล้ว  ผู้วิจยัได้สํารวจจํานวนและรายช่ือหวัหน้า
หอผู้ ป่วยท่ีดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า  1  ปี  และ
พยาบาลวิชาชีพประจําการภายใต้บังคับบัญชาของ
หัวหน้าหอผู้ ป่ วยไม่ น้อยกว่า   6  เ ดือน   ไ ด้ส่ ง

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2553   69 



วารสารกองการพยาบาล 

70  ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2553 

แบบสอบถามถึ งหัวห น้าหอ   จํ านวน   29  ชุด  
พยาบาลประจําการ   180  ชุด   ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ดังกล่าวข้างต้น  ได้อธิบายเหตุผลในการวิจัยครัง้นี ้ 
และขอเก็บแบบสอบถามคืนภายใน  1  สปัดาห์  ได้
แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ครบร้อยละ  100 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูปทางสถิติ  ดงันี ้
 1. ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล  นํามาแจกแจง
ความถ่ี คํานวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้า
หอผู้ ป่วยตามการรับ รู้ของตนเองและพยาบาล
ประจําการด้วยการหาค่า เฉ ล่ีย  ส่วนเ บ่ียง เบน
มาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้
ของตนเองและตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ 
วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบคา่ที (t-test) 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1    ข้อมลูสว่นบคุคล  หวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยทัง้หมดเป็นเพศหญิง ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มี
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 75.9 โดยมีอายุเฉล่ีย 49 ปี     
สถานภาพสมรสเป็นคู่ ร้อยละ  69  วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ  72.4    เงินเดือน 32,001 บาท 
ขึน้ไป ร้อยละ  89.7   ปฏิบติังานการพยาบาลท่ีหอ
ผู้ ป่วยหนกัร้อยละ  17.2   ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาล  21-30  ปี  ร้อยละ  82.8  ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในตําแหน่งปัจจุบนั 1-10 ปี ร้อยละ 65.5     
ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการนิเทศการพยาบาล  
ร้อยละ  96.6   และได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
บริหารการพยาบาล  ร้อยละ  93.1 
 สําหรับพยาบาลประจําการ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  ร้อยละ  98.3  มีอายุ 31-40  ปี  ร้อยละ 
52.2  โดยมีอายเุฉล่ีย  36  ปี  สถานภาพสมรสเป็นคู ่
ร้อยละ 58.9  วฒุิการศกึษาปริญญาตรี  ร้อยละ  87.2       
เงินเดือน 12,001 – 17,000 บาท ร้อยละ 36.7       
ปฏิบติังานการพยาบาลท่ีหอผู้ ป่วยหนกัร้อยละ  23.9       
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  11-20  ปี   
ร้อยละ  50.6  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ปัจจุบนั 1-10 ปี  ร้อยละ 57.2  ไม่เคยได้รับการฝึก 
อบรมเก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาล  ร้อยละ    77.2 
และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริหารการ
พยาบาล  ร้อยละ 86.7 
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ตารางที่  1 ค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการนิเทศ ของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง 
โดยรวม และรายด้าน 

 

ระดับพฤตกิรรม พฤตกิรรมการนิเทศ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
S.D   ตามการรับรู้ของตนเอง การนิเทศ 

การให้คําปรึกษา 4.2 0.5 สงู 
การมอบหมายงาน 4.2 0.3 สงู 
การสอน 3.9 0.4 สงู 
การติดตอ่ส่ือสาร 4.4 0.5 สงู 
การประเมินสถานการณ์ 4.6 0.4 สงูมาก 
การสงัเกต การประเมินผล และทําการเปล่ียนแปลง 4.4 0.4 สงู 

โดยรวม 4.3 0.3 สูง 

 
ส่วนท่ี  2    พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้า

หอผู้ ป่วย  ผลการศึกษา  พบว่า  ค่าเฉล่ียการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยโดยรวมอยู่
ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ามีการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศในด้านการประเมินสถานการณ์ 

สงูมาก  ส่วนในด้านอ่ืน  ได้แก่  ด้านการให้คําปรึกษา    
การมอบหมายงาน   การสอน  การติดต่อส่ือสาร   
การสงัเกต  การประเมินผล  และทําการเปล่ียนแปลง
อยูใ่นระดบัสงู  ตามตารางท่ี  1 

 

ตารางที่  2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศ ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจําการ โดยรวม และรายด้าน 

 

ระดับพฤตกิรรม พฤตกิรรมการนิเทศ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
S.D   ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการ การนิเทศ 

การให้คําปรึกษา 4.0 0.6 สงู 
การมอบหมายงาน 4.0 0.6 สงู 
การสอน 3.7 0.5 สงู 
การติดตอ่ส่ือสาร 4.1 0.6 สงู 
การประเมินสถานการณ์ 4.2 0.7 สงู 
การสงัเกต การประเมินผล และทําการเปล่ียนแปลง 4.1 0.7 สงู 

โดยรวม 4.0 0.5 สูง 
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 ผลการศึกษาการรับรู้พฤติกรรมการนิเทศ
ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับ รู้ของพยาบาล
ประจําการโดยรวมอยู่ในระดับสูงเม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่าทกุด้าน  ได้แก่  ด้านการให้คําปรึกษา  การ

มอบหมายงาน   การสอน  การติดต่อส่ือสาร  การ
ประเมินสถานการณ์   การสงัเกต การประเมินผลและ
ทําการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัสงู  ตามตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย  ของพฤติกรรมการนิเทศ ของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเอง และ

พยาบาลประจําการ โดยรวม และรายด้าน 
 

หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจาํการ 
ค่า T 

พฤตกิรรมการนิเทศ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย (N=29) (N=180) 

  S.D S.D 
sig 

  
การให้คําปรึกษา 4.2 0.5 4.0 0.6 0.120* 
การมอบหมายงาน 4.2 0.3 4.0 0.6 0.030 
การสอน 3.9 0.4 3.7 0.5 0.007 
การติดตอ่ส่ือสาร 4.4 0.5 4.1 0.6 0.050 
การประเมินสถานการณ์ 4.6 0.4 4.2 0.7 0.001 
การสงัเกต การประเมินผลและทําการเปล่ียนแปลง 4.4 0.4 4.1 0.7 0.004 

โดยรวม 4.3 0.3 4.0 0.5 0.006 

 *  P < .05 
 
 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาล
ประจําการพบว่า หวัหน้าหอผู้ ป่วยมีค่าเฉล่ียการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศของตนเองแตกต่างจากพยาบาล
ประจําการ  โดยหัวหน้าหอผู้ ป่วยมีค่าเฉล่ียการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศของตนเองสูงกว่าพยาบาล
ประจําการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
ทัง้โดยรวมและรายด้าน  ได้แก่  การมอบหมายงาน 
การสอน  การติดต่อส่ือสาร  การประเมินสถานการณ์ 

และการสงัเกตประเมินผล  และทําการเปล่ียนแปลง  
ตามตารางท่ี  3 
 

อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการนิ เทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาล
ประจําการ  โรงพยาบาลลําปาง  พบว่า  ค่าเฉล่ียการ
รับรู้พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยโดยรวม
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อยู่ในระดบัสงู (  = 4.3, SD = 0.3) และมีการรับรู้
พฤติกรรมการนิเทศด้านการประเมินสถานการณ์อยู่
ในระดับสูงมาก (ตารางท่ี 3)  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
หัวหน้าหอผู้ ป่วยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัหลายประการ กลา่วคือ หวัหน้า
หอผู้ ป่วยมีวุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 78.4 และปริญญาโท ร้อยละ 24.1  
จึงผ่านการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการพยาบาล  ซึ่ง
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารท่ีมีหลักสูตร
มาแล้วทุกคน   นอกจากนีย้ังมีหัวหน้าหอผู้ ป่วยถึง  
ร้อยละ 93.1 เคยผ่านการอบรมเก่ียวกับการบริหาร
การพยาบาล  และร้อยละ  96.6  เคยผ่านการอบรม
เก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาลเพ่ิมเติมอีกด้วย  ซึ่งมี
การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศงานการพยาบาลตาม
รายงานของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  พบว่า หวัหน้าหอผู้ ป่วย
ท่ีเคยได้รับการอบรมเก่ียวกบัการนิเทศการพยาบาลมี
การปฏิบัติด้านการวางแผนและการประเมินผลการ
นิเทศ  แตกต่างกบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยท่ีไม่เคยได้รับการ
อบรมมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติการนิเทศสูงกว่าหัวหน้า  
หอผู้ ป่วยท่ีไม่เคยได้รับการอบรม12 เน่ืองจากการ
ฝึกอบรมเป็นการกระทําท่ีมีระเบียบแบบแผนอันมุ่ง   
ท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความชํานาญ เพ่ือ
วตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์การทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ทํางาน13 
 ด้านการประเมินสถานการณ์อยู่ในระดับ  

สงูมาก (  = 4.6, S.D = 0.4) (ตารางท่ี 3)  ทัง้นีอ้าจ
เพราะมีจํานวนผู้ ป่วยมารับการรักษาพยาบาลมาก  

แตบ่คุลากรภายในหอผู้ ป่วยมีจํานวนจํากดัไม่สามารถ
จัดอัตรากําลังได้อย่างเพียงพอไว้ล่วงหน้าในตาราง
การปฏิบัติงานประจําเดือนได้  หัวหน้าหอผู้ ป่วยจึง
ต้องประเมินสถานการณ์   เ พ่ือจัดบุคลากรท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีจํานวนท่ีเพียงพอทัง้
ด้านปริมาณและคุณภาพ  เพราะแม้ว่าผู้ บ ริหาร
โรงพยาบาลลําปางจะอนุญาตให้หัวหน้าหอผู้ ป่วย
สามารถตดัสนิใจจดัเวรลว่งหน้าได้ตามความเหมาะสม  
แตก็่มีนโยบายประหยดัจึงควบคมุการเบิกค่าลว่งเวลา
อย่างเข้มงวด  ดงันัน้หวัหน้าหอผู้ ป่วยจึงต้องพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนท่ีจะตัดสินใจจัดอัตรา 
กําลังเพิ่ม  โดยให้สอดคล้องกับภาระงานและขีด
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน6  หวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยจึงรับรู้การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศในด้าน   
การประเมินสถานการณ์อยูใ่นระดบัสงูมาก 
 จากผลการศึกษาพิจารณารายด้านของ
พฤติกรรมการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้
ของตนเองในด้านการให้คําปรึกษา  การมอบหมายงาน 
การสอน  การติดต่อส่ือสาร  และการสังเกต  การ
ประเมินผล และทําการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับสูง     

(  = 4.2,4.2, 3.9, 4.4,  และ 4.4  สว่น S.D = 
0.5,0.3, 0.4, 0.5, และ 0.4 ตามลําดบั)(ตารางท่ี 3)   
อาจเน่ืองมาจากโรงพยาบาลลําปางเป็นโรงพยาบาล 
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีให้บริการสุขภาพผู้ ป่วยโรคซับซ้อน  
แก่ประชาชนทั่วภาคเหนือ  ปฏิบัติงานอยู่ตามหอ
ผู้ ป่วยตา่ง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะทาง  ทําให้พยาบาล
ประจําการ  ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลให้การพยาบาลผู้ ป่วย
โดยตรงต้องเผชิญกบัปัญหาท่ีหลากหลายและซบัซ้อน 
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หวัหน้าหอผู้ ป่วยในฐานะผู้บริหารระดบัต้นท่ีปฏิบติังาน
ใกล้ชิดกบัพยาบาลประจําการ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์
และความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางในหอ
ผู้ ป่วยท่ีปฏิบติังานอยู่สงู  จึงปฏิบติักิจกรรมนิเทศด้าน
การให้คําปรึกษาสงู  เพ่ือช่วยเหลือโดยให้แนวทางใน
การแก้ไขปัญหา  โดยมุ่งให้บุคลากรปฏิบัติในสิ่งท่ี
ถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ ด้วยตนเอง 6,14  
หวัหน้าหอผู้ ป่วยต้องเปิดใจกว้างท่ีจะให้คําปรึกษาแก่
บุคลากร ตัง้ใจฟังปัญหา ให้ความสําคัญต่อความ
คิดเหน็และข้อเสนอแนะของบคุลากร6  มีการอภิปราย
ร่วมกบับคุลากรก่อนการตดัสินใจปฏิบติัการพยาบาล  
เพ่ือเป็นการกระตุ้ นให้บุคลากรมีการปรับปรุงและ
พฒันาตนเองอยู่เสมอ  อีกทัง้เป็นแหล่งฝึกงานของ
สถานศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ได้แก่ แพทย์ 
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และ
นักศึกษาสาขาสุขภาพอ่ืนๆ  จึงมีขัน้ตอนการตรวจ
รักษาท่ีละเอียดครอบคลมุหลายขัน้ตอน  ซึ่งบางครัง้
อาจมีความซบัซ้อนยุ่งยาก   และในยคุปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  มีการนํา
อปุกรณ์เคร่ืองมือการรักษาพยาบาลท่ีทนัสมยัเข้ามา
ใช้ในโรงพยาบาล  หัวหน้าหอผู้ ป่วยจึงมีความต่ืนตัว
ปรับตัวเองให้ยอมรับสถานการณ์หาข้อมลู  เพ่ือการ
เรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะให้กับตัวเองและสอน
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําทางประคับประคอง 
แก้ไข  ให้กําลังใจ  และถ่ายทอดประสบการณ์ให้
บุคลากรพฒันาความสามารถให้สงูขึน้  เกิดความท้า
ทายในการทํางานท่ีต้องใช้ความคิด หรือประยุกต์
วิธีการ   นอกจากนีป้ระโยชน์ของการสอนทําให้

บคุลากรปฏิบติังานได้มีประสิทธิภาพ ถกูต้อง รวดเร็ว 
และประหยดั เป็นการกระจายงาน ควบคมุงานง่ายขึน้ 
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพระหว่างผู้ นิเทศกบับคุลากร15   พฤติกรรม
การนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของ

พยาบาลประจําการ  โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (   = 
4.0, S.D = 0.5)  เม่ือพิจารณารายด้านได้แก่ด้านการ
ให้คําปรึกษา  การมอบหมายงาน  การสอน  การ
ติดตอ่ส่ือสาร การประเมินสถานการณ์ และการสงัเกต 
การประเมินผล  และทําการเปล่ียนแปลงอยู่ ใน

ระดบัสงู (  = 4.0, 4.0, 3.7, 4.1, 4.3 และ 4.1  
สว่น S.D = 0.6, 0.6, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7 และ 0.7  
ตามลําดบั) (ตารางท่ี 2)   ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความ
ชัดเจนในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย  โรงพยาบาลลําปาง  จึงทําให้หวัหน้าหอผู้ ป่วย
ยอมรับและปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอย่างครอบคลมุ
จนพยาบาลประจําการรับรู้ได้  ซึ่งการยอมรับบทบาท
ของบุคคล  (role acceptance)  จะเกิดขึน้ได้เม่ือมี
ความสอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวัง
ของสงัคม  (role expectation)  หรือบทบาทหน้าท่ี
องค์การกําหนดขึน้และบทบาทท่ีตนเองรับรู้อยู่  การ
ยอมรับบทบาทนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวข้องกบัความเข้าใจใน
บทบาทและการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนัน้  
ทัง้นี เ้พราะว่าบุคคลไม่ได้ยินดียอมรับบทบาททุก
บทบาทเสมอไป  แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือถูก
แรงผลักดันจากสังคมให้รับตําแหน่งและมีบทบาท
หน้าท่ีปฏิบัติก็ตาม  เพราะถ้าหากว่าบทบาทท่ีได้รับ
นัน้ ทําให้ได้ รับผลเสียหายหรือเสียผลประโยชน์  6
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าขัดแย้งกับความต้องการหรือ  
คํานิยมของบุคคลนัน้   ผู้ ครองตําแหน่งอยู่จะไม่
ยอมรับบทบาทนัน้ ๆ  และการท่ีบุคคลจะปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีได้ดีเพียงใดนัน้  ก็ขึน้อยู่กับระดับการ
ยอมรับบทบาทนัน้ของบุคคลนีค้รองตําแหน่งอยู่16   
นอกจากนีพ้ยาบาลประจําการสว่นใหญ่ จํานวน  481คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.2 มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และปริญญาโท ร้อยละ 5.6  จึงผ่าน
การศึกษาเก่ียวกับการบริหารการพยาบาล  ซึ่งการ
นิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารท่ีมีในหลักสูตร
มาแล้วทกุคนเช่นเดียวกบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย  ทําให้รับรู้
พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วยอยู่ ใน
ระดบัสงู 
 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการนิเทศ
ของหัวหน้าหอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและ
พยาบาลประจําการ   พบว่า  หัวหน้าหอผู้ ป่วยมี
ค่าเฉล่ียการรับรู้พฤติกรรมการนิเทศของตนเอง
แตกต่างจากพยาบาลประจําการ  โดยหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยมีค่าเฉล่ียการรับรู้พฤติกรรมการนิเทศของ
ตนเองสูงกว่าพยาบาลประจําการอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ทัง้โดยรวม (t = 0.006) และราย
ด้าน 5 ด้านได้แก่ การมอบหมายงาน การสอน การ
ติดตอ่ส่ือสาร การประเมินสถานการณ์ และการสงัเกต 
ประเมินผล และทําการเปล่ียนแปลง (t = 0.03, 0.01, 
0.05,  0.00  และ 0.00  ตามลําดบั) (ตารางท่ี 5)  ผล
การศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศึกษาของรัชนี เรือง
พรวิสุทธ์ิ 9  ท่ีพบว่า หัวหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาล
ประจําการค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิภาพการ

นิ เทศของหัวหน้าหอผู้ ป่ วยแตกต่างกันอย่าง มี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ประเมินตนเองสงูกว่าพยาบาลประจําการ  ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมมีความเข้าใจ
หรือรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 17 18 และ เซฟเวอร์   ยงัอธิบาย
ว่าความสามารถในการรับรู้ของคนแตกต่างกัน        
จึงมีประสบการณ์ในการรับรู้ต่อเหตุการณ์ แตกต่าง
กันด้วย   ซึ่ง เ ม่ือบุคคลผ่านกระบวนการรับ รู้อัน
ประกอบด้วยการเลือกสิ่งเร้า การจัดหมวดหมู่สิ่งเร้า 
และการตีความนัน้ผู้ รับรู้ย่อมเกิดความเข้าใจสิ่งเร้า 
นัน้ไปตามเอกลักษณ์ของผู้ รับ รู้ส่วนหนึ่ง   แต่จะ
รายงานให้ผู้ อ่ืนทราบตรงกับความเข้าใจส่วนตัวหรือ  
มีการกลั่นกรองดัดแปลงเสียก่อนก็ได้ และอาจจะ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ อย่าง  รวมทัง้สติปัญญาและ
บุคลิกภาพของผู้ รับ รู้ด้วย1 8  ผลการศึกษาครัง้นี ้
หัวหน้าหอผู้ ป่วยมีการรับรู้และประเมินตนเองว่ามี
พฤติกรรมการนิเทศอยู่ในระดับสูงทุกด้าน   ส่วน
พยาบาลประจําการมองพฤติกรรมท่ีหวัหน้าหอผู้ ป่วย
แสดงออกมาตามกระบวนการรับรู้เช่นเดียวกนั  แต่มี
การแปลความตามสิ่งท่ีหวัหน้าหอผู้ ป่วยแสดงออกมา
ผ่านกระบวนการการรับรู้ของพยาบาลประจําการว่ามี
พฤติกรรมการนิเทศอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่      
แต่เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการทดสอบค่าที    
(t –test) แล้ว  พบว่า  มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั และ
อาจเกิดจากการเข้าข้างตัวเองของผู้ประเมินหัวหน้า
หอผู้ ป่วยจึงประเมินให้คะแนนพฤติกรรมการนิเทศ
ของตนเองสงูกว่าพยาบาลประจําการ  ทัง้นีเ้น่ืองจาก
พฤติกรรมในการรับรู้ของบุคคลแตกต่างกัน  รวมทัง้
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ประสบการณ์ท่ีบุคคลนํามาโยงกับสิ่งท่ีตนรับรู้นัน้ไม่
เหมือนกนั19  โดยเฉพาะถ้าเป็นการรับรู้ในเร่ืองบุคคล
จะมีโอกาสผิดพลาดและเบ่ียงเบนได้ง่าย  แตกต่าง
จากการรับรู้สิง่เร้าท่ีเป็นวตัถเุพราะวตัถมีุสภาพคงท่ีไม่
ก่อให้เกิดอคติแก่ผู้ รับรู้ได้ง่าย  ดังนัน้การรับรู้ของ
บุคคลจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดย
อาศัยข้อมูลจากบุคคลอ่ืนหรือจากกลุ่ม เ ป็นตัว
เปรียบเทียบ20 
 ผลการรับรู้ท่ีแตกต่างกันระหว่างหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการในครัง้นี ้จะเป็นข้อมลู
ย้อนกลับให้หัวหน้าหอผู้ ป่วยได้ตระหนักและเป็น
ข้อพิจารณาปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการนิเทศ
ของตนเองทัง้  5  ด้าน  คือ  การมอบหมายงาน  การ
สอน   การติดต่อส่ือสาร   การประเมินสถานการณ์  
และการสงัเกต ประเมินผล และทําการเปล่ียนแปลง
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดช่องว่างของการรับรู้ระหว่าง
หวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการให้เกิดการ

รับรู้ท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ทําให้พยาบาล
ประจําการเกิดการยอมรับในพฤติกรรมการนิเทศของ
หัวหน้าหอผู้ ป่วย  ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน   การสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ  จะเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ รับบริการ21 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ บ ริหารการพยาบาลควรให้ความ 
สําคัญ   โดยส่งเสริมให้หัวหน้าหอผู้ ป่วยได้แสดง
พฤติกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมตลอดจนเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสูตํ่าแหน่งหวัหน้าหอผู้ ป่วย   
 2. เผยแพร่ผลงานการศึกษาให้หัวหน้า  
หอผู้ ป่วยและพยาบาลประจําการได้รับทราบถึงการ
รับ รู้พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย ท่ี
แตกต่างกนั  เพ่ือหวัหน้าหอผู้ ป่วยเกิดความตระหนัก
ในพฤติกรรมการการนิเทศ 
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การพัฒนาคุณภาพการป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  
โรงพยาบาลชัยภมูิ 
 

วงเดือน   ฦๅชา* พย.ม.  (การบริหารการพยาบาล) 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (participation  action  research)  เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
ป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ท่ีเหมาะสมกบับริบทและความพึงพอใจของบุคลากรในห้อง
ผู้ ป่วยหนกั โรงพยาบาลชยัภูมิ โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เตรียมการคือ 
การวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชือ้ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ และปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้
ปฏิบตัิการ คือพฒันาแนวทางปฏิบตัิและนําสูก่ารปฏิบตัิ โดยทีมท่ีมีสว่นร่วม ประกอบด้วย 1) พยาบาลในห้องผู้ ป่วยหนกั 22 คน 
2) พยาบาลประจําหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล จํานวน 4 คน 3) ผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจในระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 284 คน เก็บข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 
เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและไม่มีส่วนร่วม การบนัทกึเทป ถ่ายภาพ 
ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยสถิติร้อยละและข้อมลูเชิงคณุภาพนํามาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่ ขัน้วิเคราะห์สถานการณ์อบุตัิการณ์การติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ก่อน
การวิจยัมีค่าเฉล่ีย 10.37 : 1,000 vent. Day และมีแนวโน้มสงูขึน้ มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้บคุลากรมีความรู้ ทกัษะ และความ
ตระหนกัไม่เพียงพอ แนวปฏิบตัิการป้องกันการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจไม่ครอบคลมุ นําผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติโดยการจัดประชุมระดมสมอง อบรมสัมนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และพูดคุยสะท้อนแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุ ปัจจยั ท่ีทําให้เกิดปัญหา ส่งผลให้ผู้ ร่วมวิจยัเกิดความตระหนกัรู้และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยมีผู้ วิจัยเป็นผู้ สนับสนุน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี การสร้าง
แรงจงูใจ การได้เห็นแบบอย่างจากผู้ อ่ืน และการเสริมสร้างพลงัอํานาจ  ซึง่ได้แนวทางปฏิบตัิการป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบ
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ประกอบด้วย 7 หมวดดงันี ้หมวดท่ี 1 การใส่ท่อช่วยหายใจ  หมวดท่ี 2 ให้อาหารอย่าง
ปลอดภยั, หมวดท่ี 3 การดแูลความ สะอาดปากและฟัน, หมวดท่ี 4 การ suction, หมวดท่ี 5 การป้องกนัการติดเชือ้จากอปุกรณ์
ใช้งาน  หมวดท่ี 6 การทําความสะอาดมือ  หมวดท่ี 7 weaning protocol  และนําแนวทางปฏิบตัิการป้องกนัการติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจสู่การปฏิบตัิ พบว่า อุบตัิการณ์การติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจมีค่าเฉล่ียลดลงเหลือ 5.69 : 1,000 vent. Day บุคลากรมีความตระหนกัต่อปัญหา ปฏิบตัิได้ถกูต้อง ครอบคลมุตาม
แนวทางปฏิบตัิ และมีความพงึพอใจตอ่แนวทางปฏิบตัิ 
 ข้อเสนอแนะ การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ควรมีการประสานการทํางานร่วมกนัระหวา่งสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล 
 

คาํสาํคัญ  :  การติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ  การพฒันาคณุภาพ 
 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชยัภมิู 
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บทนํา 
 การติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ (Ventilator-Associated Pneumonia : 
VAP) เป็นการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (Nosocomial 
infection) พบในผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการใสท่่อ
ช่วยหายใจและเคร่ืองช่วยหายใจ โดยผู้ ป่วยท่ีรักษา
ด้วยเคร่ืองช่วยหายใจมีความเส่ียงต่อการเกิดปอดอกัเสบ
เพิ่มขึน้ 6-21 เท่า1 โดยพบในผู้ ป่วยทางอายุรกรรม
มากกว่าผู้ ป่วยศลัยกรรม ซึ่งเป็นสาเหตทํุาให้ผู้ ป่วยมี
อตัราการเสียชีวิตสงูท่ีสดุ เพิ่มระยะเวลาในการรักษาตวั
ของผู้ ป่วย บางครัง้ติดเชือ้ดือ้ยา ต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ราคาแพง สง่ผลให้ต้องสญูเสียคา่ใช้จ่ายสงูในการรักษา2  
 ห้องผู้ ป่วยหนกั  โรงพยาบาลชยัภมิู ให้บริการ
พยาบาลผู้ ป่วยทุกแผนกท่ีมีอายุตัง้แต่  29 วันขึน้ไป 
ทัง้หมดจํานวน 10 เตียง ส่วนใหญ่ผู้ ป่วยใส่ท่อช่วย
หายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจ    ร้อยละ 80-90 พบ
อุบัติการณ์การติดเชือ้ปอดอักเสบสมัพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจมีค่าเฉล่ีย 10.37 : 1,000 vent. Day 
และมีแนวโน้มสูงขึน้เร่ือยๆ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม
ของโรงพยาบาล 10 : 1,000 vent. Day การติดเชือ้
ดงักล่าวเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ผู้ ป่วยเสียชีวิต และ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ เสียค่ายาต้านจุลชีพในการ
รักษาเฉล่ีย 6,908 บาทต่อราย3  แนวทางการป้องกัน
หรือลดอบุติัการณ์ การติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบั
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจนัน้มีหลายวิ ธี  เช่น  การ
ประเมินช่องปากและการลดแบคทีเรียในช่องปาก4 
การยกหัวเตียงสูง 30 องศา และการเปล่ียนวัสดุ
ทางการแพทย์ทุก 24 ชัว่โมง5 นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กับ

สภาพแวดล้อม ความสามารถของบคุลากร บริบทของ
หน่วยงาน และจากการศึกษาและงานวิจัยท่ีผ่านมา
พบว่า การให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ตอ่เน่ืองร่วมกบัการพฒันาคณุภาพแนวทางการปฏิบติั
สามารถลดอัตราการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับ
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้อยา่งมีนยัสําคญั 
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบ
สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทและความพึงพอใจของบุคลากรในห้องผู้ ป่วยหนัก 
โรงพยาบาลชยัภูมิ โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีสว่นร่วมจากบคุลากรท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการ
สํารวจสภาพปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์การติดเชือ้
ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และ
ปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง มีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา พฒันาแนวทางปฏิบติัและนําสูก่ารปฏิบติั โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ตลอดจนร่วมกัน
สะท้อนผลของการปฏิบติั และประเมินผล ซึ่งจะทําให้
บคุลากรมีความตระหนกัต่อปัญหา ปฏิบติัได้ครอบคลมุ
ตามแนวทางปฏิบติัและมีความพงึพอใจต่อแนวทางปฏิบติั 
ส่งผลให้ลดอบุติัการณ์การติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์
กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้ในท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และพัฒนาคุณภาพ
การป้องกันการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ ในห้องผู้ ป่วยหนกั โรงพยาบาลชยัภูมิ 
อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมิู 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  (partipation action research)  
รายละเอียดของการศกึษามีดงันี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่  1)  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติังาน
ในห้องผู้ ป่วยหนกั  22  คน  2)  พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบ
งานในหน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล  4  คน  3)  ผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจทุกรายระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม  2552  จํานวน  284  คน 

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  มีการ
พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มผู้ ร่วมการวิจัยทุกขัน้ตอนและชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการศึกษา  โครงการวิจยั  และขอคํายินยอม
จากผู้ดูแลหลกั  ผู้ ร่วมวิจัยสามารถปฏิเสธไม่เข้าร่วม
โครงการหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยัได้ตลอดเวลา 
 เคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ผ่านการอบรมตรงตามเนือ้หา
โดยผู้ทรงคณุงวฒุิ  และวิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยวิธี
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า  (alpha coefficient)  ของคอนบาด 
(crobach)  เคร่ืองมือสว่นท่ี  1  มี  2  ชดุ  ได้ค่าความเช่ือมัน่
ชดุท่ี  1  เทา่กบั  .88  และชดุท่ี  2  เทา่กบั  .85 

ระยะเตรียมการ 
-  ศกึษาปัจจยัและวิเคราะห์
สถานการณ์การติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 
-  แบบสอบถาม 
-  การสนทนากลุม่ 
-  การสงัเกต 

ระยะดาํเนินการ 
-  การพฒันาแนวทางปฏิบติัเพ่ือ
ป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบ
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
-  นําแนวทางไปใช้ในการดแูลผู้ ป่วย
ติดเชือ้ปอดอกัเสบ 
-  ร่วมกนัวางแผนปรับ  พฒันา
แนวทางการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการ
รติดเชือ้ปลอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการ
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

แนวทางการป้องกนัการติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ  ประกอบด้วย  7  หมวด 

ระยะประเมนิผล 
-  สํารวจการปฏิบติัตามแผน
ทางการป้องกนัการติดเชือ้
ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการ
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  7  
หมวด 
-  เปรียบเทียบอบุติัการณ์
การติดเชือ้ 
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 ส่วนที่   1   เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
มี  2  ชดุ 
 ชุดท่ี  1  แบบสอบถามการสํารวจการปฏิบติั
ตามแนวการป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบั
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
 ชดุท่ี  2  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ
ปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบ
สมัพนัธ์กับ้การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
 ส่วนที่  2  เป็นการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ  โดย  
1)  การสนทนา  2)  การสมัภาษณ์ผู้ปฏิบติั  3)  แบบเก็บ
ข้อมลูโดยการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและแบบไมมี่สว่นร่วม 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย  3  ขัน้ตอน  คือ 
 1. ระยะเตรียมการ 
 วิเคราะห์สถานการณ์การติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และปัจจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยขอความร่วมมือจากพยาบาล
ห้องผู้ ป่วยหนกัดงันี ้
 1.1 ตอบแบบสอบถามการสํารวจ
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชือ้ปอด
อักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการ
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
 1.2 การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
ข้อคิดเห็น/ความเช่ือเก่ียวกับความรุนแรงของปัญหา 
การรับรู้ผลกระทบของการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์

กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในหน่วยงาน  ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยขัดขวางต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกําหนด ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติ และสิ่งท่ีคาดหวังของบุคลากรต่อการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสมัพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ   ตลอดจนการบันทึกเทปและ
ถ่ายภาพการทํากิจกรรม 
 1.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
และแบบมีส่วนร่วม  ตลอดจนการบันทึกการสังเกต
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชือ้ปอด
อักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นการ
สังเกตกิจกรรมการปฏิบัติของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
ตามแนวทางการปฏิบติั  

2. ระยะดาํเนินการ 
 เป็นการพฒันาแนวทางปฏิบติัและนําสู่
การปฏิบัติ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ วิจัยและผู้ ร่วม
วิจัย  โดยการประชุมร่วมกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย  พยาบาลในห้องผู้ ป่วยหนัก 22 คน  
พยาบาลประจําหน่วยป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล  4  คน  โดยนําข้อมลูท่ีได้มารวบรวม
จดัลําดบัความสําคญั  นําเสนอและวิเคราะห์สถานการณ์
ร่วมกัน  เพ่ือร่วมกันวางแผนหาแนวทางการพัฒนา  
จนได้แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีบคุลากรมี
สว่นร่วมและมีความพงึพอใจ 

3. ระยะประเมนิผล 
 สํารวจการปฏิบัติ  ความพึงพอใจของ
บุคลากรในห้องผู้ ป่ วยหนัก   และเป รียบเ ทียบ
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อุบัติการณ์การติดเชือ้ปอดอักเสบสมัพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ ระยะก่อนดําเนินการและหลัง
ดําเนินการ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยสถิติ    
ร้อยละและข้อมลูเชิงคณุภาพ  วิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจใน 
ห้องผู้ ป่วยหนัก โรงพยาบาลชัยภูมิ  ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพจํานวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ 
86.36  พยาบาลเทคนิค   3  คน   คิดเป็นร้อยละ  
13.64  อายเุฉล่ีย  36.5  ปี  เพศหญิงทัง้หมด  ร้อยละ  
100  การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี  ร้อยละ  86.36  ประสบการณ์
ในการทํางานเฉล่ีย  12.4  ปี  ทุกคนผ่านการอบรม
การป้องกันการติดเชือ้ในโรงพยาบาลและได้รับการ
อบรมการป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับ
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ร้อยละ  100 
 2. การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชือ้ปอด
อักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในห้อง
ผู้ ป่วยหนัก  โรงพยาบาลชัยภูมิ  จากการสํารวจโดย
การตอบแบบสอบถาม  พบว่า  บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการ
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ  96.75 
กิจกรรมท่ีบุคลากรตอบว่าปฏิบติัได้น้อย  ได้แก่  การ
ล้างมือ  ร้อยละ  88.29  ส่วนใหญ่จะเป็นล้างมือก่อน
ทํากิจกรรม  เน่ืองจากต้องปฏิบัติงานอย่างเร่งรีบ   
หรืออยู่ในสถานการณ์ฉกุเฉิน  รองลงมา  คือ  การจดั

ท่านอนให้ผู้ ป่วยนอนศีรษะสงู  30-45  องศา  ร้อยละ  
82.99  เ น่ืองจากการปรับยกระดับหัวเตียงไม่ มี
อปุกรณ์ในการจดัระดบัองศาเตียง  การปรับจึงขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของบคุลากรแต่ละคน  และอนัดบั
สุดท้าย  คือ  การให้อาหารทางสายยาง  ร้อยละ  
80.54  เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ในการให้อาหารทาง 
สายยางแก่ผู้ ป่วยแบบหยด  บคุลากรจึงให้อาหารทาง
สายยางด้วยการใช้  Asepto syringe  และปลอ่ยให้
ไหลเ ข้าสู่ผู้ ป่ วยด้วยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก  
ประกอบกบัภาระงานมากและต้องทํางานอยา่งเร่งรีบ 
 3. ทศันคติความเช่ือ  ปัจจยัสนบัสนนุและ
อปุสรรคตอ่การปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการติด
เชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  
บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติความเ ช่ือ   มีความ
คาดหวัง   และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุภาพ  ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลง  
เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี  ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติ   บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติได้ครบถ้วน หรือปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง  
ส่วนใหญ่   คือ   การล้างมือก่อนให้การพยาบาล  
เน่ืองจากสถานการณ์เร่งรีบ  เช่น  ข้อต่อเคร่ืองช่วย
หายใจหลุดต้องรีบต่อเคร่ืองช่วยหายใจ  เพราะกลวั
ผู้ ป่วยขาดออกซิเจน  และการล้างมือมีหลายขัน้ตอน
และใช้เวลานาน   ด้านสภาพแวดล้อม   อุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  พบว่า  อุปกรณ์ไม่เพียงพอ  เช่น  ไม่มี  
waterless hand rub หรือมีใช้ไม่เพียงพอ  อปุกรณ์
เคร่ืองช่วยหายใจ มีไม่เพียงพอให้หมุนเวียนเปล่ียน
การเติมนํา้เคร่ืองช่วยหายใจไม่เป็นระบบปิด  ผ้าเช็ด
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มือมีไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้งาน  หูฟังมีไม่
เพียงพอกบัจํานวนเตียงผู้ ป่วย 
 4. การพัฒนาคุณภาพแนวทางปฏิบัติ  
การป้องกันการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ วิจัยและ    
ผู้ ร่วมวิจยั  จนได้แนวทางการปฏิบติัดงันี ้
 

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการตดิเชือ้ปอด
อักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  
ประกอบด้วย  7  หมวด  ดงันี ้
 หมวดที่  1  การใส่ท่อช่วยหายใจ 
 1.1 Guide wire ได้ผ่านการส่งอบ Gas 
ก่อนใช้ทกุครัง้ 
 1.2  2 % Xylocain/Lubricate มีฝาปิดมิดชิด 
 1.3 ก่อน – หลงัใช้บีบ 2% Xylocain/ 
Lubricate  ทิง้เลก็น้อยทกุครัง้ 
 1.4 เช็ด Blade ให้ทัว่ด้วยก็อซชบุ Alcohol 
70% ก่อนใช้งานทกุครัง้ 
 หมวดที่  2  ให้อาหารอย่างปลอดภัย 
 2.1 สายให้อาหารให้ใส่ทางปาก (orogastric 
tube)  ยกเว้นมีข้อห้าม 
 2.2 ดดูเสมหะก่อนให้อาหารทกุมือ้ 
 2.3 ไม่วดั cuff pressure หลงัอาหารทนัที  
ควรรอ 1 – 2 ชัว่โมง 
 2.4 ให้ผู้ ป่วยนอนศีรษะสงู 30-45 องศา 
ขณะให้อาหาร 
 2.5 

 2.6 หยุดให้อาหารชั่วคราว ขณะดูดเสมหะ 
หลงัให้อาหารภายใน 2 ชัว่โมง  ไมค่วรเคาะปอด/Vibration 
 2.7 ใช้อปุกรณ์ Enteral bag ในการให้อาหาร
ทางสายยาง 
 หมวดที่  3  ดูแลความสะอาดปากและฟัน 
 3.1 ให้นอนตะแคงหน้าไปด้านท่ีไม่มีท่อ
ช่วยหายใจ 
 3.2 ใส่นํา้ในปริมาณท่ีพอเหมาะและดูดนํา้
ออกจากปากได้ทนั 
 3.3 ไม่ใสส่าย suction ลกึเกินไปหรือขยบั
แกวง่ไป มา บนโคนลิน้ 
 3.4 ทิง้สายในภาชนะท่ีจดัไว้ทกุครัง้หลงัใช้แล้ว 
 3.5 ดูดเสมหะหลงัทําความสะอาดช่องปาก
ทกุครัง้ 
 3.6 ขณะทําความสะอาด ให้นอนหวัสงู ไม่
น้อยกวา่ 30 องศา 
 3.7 ทําความสะอาดปากและฟันให้กับ
ผู้ ป่วยทุก 8 ชั่วโมง โดยใช้ แปรงสีฟัน (ขนาดเล็ก
สําหรับอายุประมาณ 10 ปี) ยาสีฟัน และ Sterile 
water ในการล้างปาก โดยใช้ syringe ฉีดล้างปาก
และฟัน หลงัจากนัน้ล้างด้วยนํา้ยา 0.2 % Chlorhexidine 
และรักษาความชุ่มชืน้ของปากและริมฝีปาก โดยทา 
วาสลีนทกุ 4-8 ชัว่โมง 
 3.8 อปุกรณ์ ในการทําความสะอาดปาก
และฟันแห้งเป็นภาชนะสะอาดก่อนนํามาใช้ 

หมวดที่  4  การ suction  
 4.1 ผู้ ดูดเสมหะต้องสวมถุงมือ   เ ม่ือมี
โอกาสปนเปือ้นเสมหะ 

ให้นอนตะแคงขวาหรือหงายขณะให้
อาหาร 

 4.2 หยิบถงุมือจาก tray ท่ีมีผ้าหอ่ถงุมืออีกชัน้ 
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 4.3 ในการดูดเสมหะ ใช้สําลี Alcohol 
70 % 5 ก้อน คือ 
 ก้อนท่ี  1  เช็ดข้อต่อ ambu bag ก่อน
ตอ่ ambu bag กบั Slip joint  
 ก้อนท่ี  2  เช็ดรอบ Slip joint ก่อนดดูเสมหะ 
 ก้อนท่ี  3  เช็ด Slip joint หลงัดดูเสมหะ 
 ก้อนท่ี  4  เช็ด connector หลงัดดูเสมหะ
ก่อนตอ่เข้ากบั Slip joint  
 ก้อนท่ี  5  เช็ดข้อต่อ ambu bag ก่อน
ครอบฝาครอบ ambu bag แล้วแขวน ambu bag 
เก็บข้างเตียงผู้ ป่วย 
 4.4 ก่อนเอาท่อออกต้องดูดเสมหะทัง้ใน
ทอ่ในปากจนหมดก่อน deflat cuff ทกุครัง้ 
 4.5 ขณะดูดเสมหะ  ไม่ให้ถุงมือ  sterile 
สมัผสั slip joint 
 4.6 ขณะดูดเสมหะไม่วางปลาย connector  
ให้สมัผสัเตียง  ข้างเตียง  ตวัผู้ ป่วย  และอ่ืน ๆ 
 4.7 เก็บ finger tip ไว้ในภาชนะท่ีมีฝา
ครอบ โดยการจดัหาท่ีเก็บแปรงสีฟันมาติดไว้ข้างเตียง
ผู้ ป่วยสําหรับเก็บ finger tip 
 หมวดที่  5  การป้องกันการตดิเชือ้จาก
อุปกรณ์ใช้งาน 
 5.1 นํา้ใน water tap มีไมเ่กิน 1/3 ของกระเปาะ 
 5.2 เทนํา้ท่ีขงัในสาย ก่อนตะแคงตวัผู้ ป่วย
ไปด้านตรงข้ามกบัเคร่ือง 
 5.3 เตรียมชุดพ่นยา/NSS ท่ีผสมเตรียม
ครัง้ละ 1 dose เทา่นัน้ 
 5.4 

 5.5 สายพ่นออกซิเจนพ่นยาทําความสะอาด
เป่าแห้งเก็บในถงุพลาสติกปิดปากถงุมิดชิด 
 5.6 เปล่ียนกระเปาะพน่ยาทกุครัง้ท่ีพน่ยา 
 หมวดที่  6  การทาํความสะอาดมือ 
 6.1 ล้างมือ/waterless hand rub ก่อน – 
หลงัสมัผสัสิ่งคดัหลัง่  สิ่งปนเปือ้นท่ีอปุกรณ์  แม้ว่า
สวมถงุมือแล้ว 
 6.2 การใช้ waterless hand rub ทานํา้ยา
ทัว่มือ ง่ามมือ หลงัมือ ทิง้ไว้ 10 วินาที ก่อนสมัผสั 
หรือทํากิจกรรมพยาบาล  
 6.3 ล้างมือ/waterless hand rub ก่อน – 
หลงัเทนํา้ในกระเปาะทกุครัง้ 
 6.4 ล้างมือ/waterless hand rub ก่อน - 
หลงัดดูเสมหะ ทกุครัง้ 
 6.5 ล้างมือ/waterless hand rub ก่อน - 
หลงัพน่ยา ทกุครัง้ 
 หมวดที่  7  weaning protocol 
 กา รประ เมิ น และกา รบันทึ กกา รหย่ า
เคร่ืองช่วยหายใจมีทัง้หมด 4 สว่น ดงันี ้ 
 ส่วนที่  1  การตรวจสอบความพร้อมก่อน
หยา่เคร่ืองช่วยหายใจ 
 1. ผู้ ป่วยไอแรงดีพอสมควร  อาจ
สงัเกตขณะดดูเสมหะ 
 2. ไม่ใช้ยาเพิ่มความดนั (vasopressin  
agents) และไม่มีภาวะกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลนั  Acute MI 
 3. PEEP  ≤  5 cmH2O 

กระเปาะพน่ยาผา่นการอบแก๊ส  4. Respiration rate/tidal volume 
หรือ  RSBI (f/Vt < 100 b/min/L)  
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 5. FiO2 จากเคร่ืองช่วยหายใจ ≤ 0.4  
 6. ปริมาตรหายใจเข้า  – ออก   ใน      
1  นาที  >  5ml/kg/<  10 ml/kg 
 7. ไม่มีภาวะ electrolyte imbalance 
K ≤  3.3-3.5 mmol/l, Hb ≤ 6-7 g/dl 
 8. ไม่ มี กา ร ใ ช้ ยา  neuromuscular 
paralyzing agents or continuous sedation infusions 
หากประเมินตามข้อท่ีกําหนดข้างต้นแล้ว  ผลการ
ประเมินผา่นทกุข้อ  จงึเร่ิมเข้าสูส่ว่นท่ี  2 

 ส่วนที่  2  การดแูลขณะหย่าเคร่ืองช่วย
หายใจ ต้องบนัทึกชนิดของการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ
ให้ผู้ ป่วยหายใจเอง เช่น Spontaneous + Pressure 
support 6 cm.H2O หรือ On T-Piece  6-8 L/M และ
เวลาท่ีเร่ิมหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ ขณะให้ผู้ ป่วยหายใจ
เองให้ประเมิน/ตรวจสอบตามหวัข้อท่ีกําหนดดงันี ้
 1. อตัราการหายใจ ≤ 35ครัง้/นาที  
อย่างน้อย 5 นาทีหรือไม่เพ่ิม/ลดจาก base line เดิม 
10 ครัง้/นาที  
 2. อตัราการเต้นของหวัใจ ≤ 140 
ครัง้/นาทีหรือไมเ่พิ่ม/ลดจาก base line 20 ครัง้/นาที 
 3. ความดนัโลหิต systolic ≤ 180 
หรือ ≥ 90 mm.Hg. หรือไม่เพ่ิม/ลดจาก base line 30 
mm.Hg. 
 4. Oxygen saturation ≥ 92 % หรือ 
PaO2 ≥ 60mm.Hg. 
 5. 

 ให้ประเมินท่ี 5 นาที, 30 นาที,  1 ชัว่โมง, 2 
ชัว่โมง หากไม่ผ่านเพียง 1 ข้อให้หยดุหย่าเคร่ืองช่วย
หายใจ กลบัไปใช้ Setting ก่อนหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
หรือแพทย์พิจารณาให้ on T-piece or collar mask 6 
– 8 LPM or Spontaneous All day all night เม่ือ
ประเมินผา่นในสว่นท่ี 2 ทกุข้อ จงึเข้าสูส่ว่นท่ี 3 
 ส่วนที่ 3 ตรวจสอบความพร้อมก่อนถอดท่อ
ช่วยหายใจ ต้องบนัทกึเวลาเร่ิมหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
และเวลาท่ีให้อาหารทางสายยางมือ้ล่าสุด เพ่ือให้
สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้เร็วขึน้ และทําการ
ประเมินตามหวัข้อท่ีกําหนดดงันี ้
 1. สามารถไอได้ดีหลงัดดูเสมหะ 
 2. ต้องการดูดเสมหะไม่เกิน  2  ครัง้  
ใน  2  ชัว่โมง 
 3. ผล  leak  test positive 
 เม่ือผา่นทกุข้อในสว่นท่ี  3  จงึรายงานแพทย์  
เพ่ือพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ  เม่ือแพทย์พิจารณา
จงึเข้าสูส่ว่นท่ี  4 
 ส่วนที่  4  การถอดท่อช่วยหายใจให้
ประเมินผู้ ป่วยตามหวัข้อท่ีกําหนดดงันี ้
 1. โรคท่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้ต้องใส่ท่อ
ช่วยหายใจเร่ิมดีขึน้หรือทเุลา 
 2. แรงไอดี,  V/S  Stable 
 3. หยา่เคร่ืองช่วยหายใจได้  1-2  ชม. 
 หากประเมินแล้วผ่านทุกข้อ จึงดําเนินการ
ถอดทอ่ช่วยหายใจดงันี ้ ไม่ มี เห ง่ื อออก  ตัว เย็น  เ ขี ยว / 

กระสบักระสา่ย ผดุลกุผดุนัง่/วิตกกงัวล  1. ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย นอน ศี รษ ะสู ง  แล ะ
Suction   clear air way ก่อนถอดทอ่ช่วยหายใจ 
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 2. ทําการถอดทอ่ช่วยหายใจ 
 3. ดแูลให้ผู้ ป่วยได้รับ O2ให้เพียงพอ  

Keep O  ≥ 92 %  โดยการให้O  Canular or O2 2 2 
mask  with corrugate  
 4. เฝ้าระวงั การ Re- intubation ใน
นาทีท่ี  5,15  และ  30  ตามหวัข้อท่ีกําหนดหากมีการ  
Re- intubation  ให้บนัทกึสาเหตกุารใสท่่อช่วยหายใจ
ใหมแ่ละเวลาท่ีใสท่อ่ช่วยหายใจใหม ่
 หมายเหตุ ผู้ ป่วยสามารถถอดท่อ
ช่วยหายใจได้ถือว่าประสบความสําเร็จในการหย่า
เคร่ืองช่วยหายใจ สว่นผู้ ป่วยท่ีเจาะคอ  (Tracheostomy  
tube)  หากผู้ ป่วยสามารถหย่าเคร่ืองช่วยหายใจได้
มากกวา่  2  ชัว่โมง  ถือวา่ประสบผลสําเร็จในการหย่า
เคร่ืองช่วยหายใจ  และบนัทกึในสว่นท่ี  4  การถอดท่อ
ช่วยหายใจเป็น  On Tracheotomy tube  ด้วย  
Collar Mask  or T-Piece or Room air หากผู้ ป่วยมี
ความจําเป็นต้องกลบัมาใส่เคร่ืองช่วยหายใจใหม่ให้
บนัทกึลงในสว่นท่ี  4  สาเหตกุารใส่เคร่ืองช่วยหายใจ
ใหม ่ และเวลาท่ีใส ่
 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพแนวทางปฏิบัติ นี ้
นอกจากการมีส่วนร่วมของผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยแล้ว 
ยังมีส่วมร่วมของสหสาขาวิชาชีพในด้านการบริหาร
จัดการ เพ่ือทําการจัดหาวสัดุ/อุปกรณ์ในการป้องกัน
การติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ ของโรงพยาบาลชัยภูมิ ตลอดจนการรณรงค์
ให้ความรู้ ดงันี ้
 - สนบัสนนุให้ใช้ waterless hand 
rub ในการล้างมือ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

เภสชักรรมและการบําบดัให้การสนบัสนนุในการผลิต 
waterless hand rub ให้เพียงพอสําหรับการใช้งาน 
นอกจากนีย้ังขอสนับสนุนจากหน่วยงานเภสชักรรม
และการบําบัดในการผลิตนํ า้ยา  Chlorhexidine  
0.2%  ในการทําความสะอาดช่องปากและฟันของ
ผู้ ป่วย และกระป๋องยาเปล่า สําหรับรองรับนํา้ ท่ีถูก
กําจดัออกจากสายเคร่ืองช่วยหายใจ และสําหรับใสนํ่า้ 
เพ่ือล้างสาย suction ตลอดจนจัดหา/ผลิต sterile 
water และอุปกรณ์ในการเติมนํา้เคร่ืองช่วยหายใจ
แบบ closed system 
 - หน่วยควบคมุและป้องกนัการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล ดําเนินการให้ความรู้ รณรงค์การล้าง
มือ, จัดทําโปสเตอร์การล้างมือท่ีถูกวิธีติดไว้บริเวณ
อา่งล้างมือ เพ่ือเตือนการล้างมือท่ีถกูวิธี 
 - ประสานงานกับโภชนาการในการ
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ ป่วย ตลอดจนการ
จดัหา enteral bag ในการให้อาหารผู้ ป่วยทางสายยาง 
 - จัดหาหูฟังให้เพียงพอกับจํานวน
เตียงผู้ ป่วย 
 - ประสานงานกับหน่วยจ่ายกลาง
และศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ ในการจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
เคร่ืองช่วยหายใจปราศจากเชือ้ให้กบัหน่วยงาน 
 - ประสานงานกับหน่วยซักฟอก  
เพ่ือจดัหาผ้าเช็ดมือให้เพียงพอกบัการใช้งาน 
 - บคุลากรห้องผู้ ป่วยหนกั  โรงพยาบาล
ชยัภูมิ  พฒันานวตักรรมจัดทําลกูตุ้ม  เพ่ือบอกองศา
ในการปรับหัวเตียงสูง  30-45  องศา และจัดหา
ทอ่พีวีซีมาใช้ครอบ  ambu bag 
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 5. อบุติัการณ์การติดเชือ้ปอดอกัเสบ
สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจก่อนการวิจัยมี
ค่าเฉล่ีย 10.37 : 1,000 vent. Day และมีแนวโน้ม
สูงขึน้ หลังจากใช้แนวทางปฏิบัติป้องกันการติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ีได้
พัฒนาขึน้ใหม่พบอุบัติการณ์มีค่าเฉล่ียลดลงเหลือ 
5.69 : 1,000 vent. Day โดยพบอบุติัการณ์ 11.48, 
9.51, 7.99, 5.19, 0  และ  0 : 1,000 vent. Day  จาก
เดือนกรกฎาคม- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ตามลําดบั 
 6. ความพึงพอใจของบุคลากรห้อง
ผู้ ป่วยหนักต่อแนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจท่ี
พัฒนาขึน้ใหม่  พบว่า  บุคลากรมีความพึงพอใจ
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ  97.56  เน่ืองจากแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีพัฒนาขึน้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้สามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางได้ครบถ้วน  สมบูรณ์  สามารถ
ควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์  
กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้  และเหมาะสมกับ
บริบทเพราะแนวทางปฏิบติัท่ีพฒันาขึน้เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานและทีมสหสาขา
วิชาชีพในโรงพยาบาลชยัภมิู 
 

การอภปิรายผล 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ ในห้องผู้ ป่วยหนัก โรงพยาบาล
ชัยภูมิ  พบว่า  กิจกรรมท่ีบุคลากรตอบว่าปฏิบัติได้
น้อย  ได้แก่  การล้างมือ  ร้อยละ  88.29  สว่นใหญ่จะ

เป็นล้างมือก่อนทํากิจกรรม  เน่ืองจากต้องปฏิบติังาน
อย่าง เ ร่ ง รีบห รืออยู่ ในสถานการณ์ฉุก เ ฉิน   ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนัชชา  เสนะวงศ์6  และ
การศึกษาของลดาวัลย์  ศรีสุวรรณ7  รองลงมา  คือ  
การจัดท่านอนให้ผู้ ป่วยนอนศีรษะสูง  30-45  องศา  
ร้อยละ  82.99  เน่ืองจากการปรับยกระดับหัวเตียง  
ไม่มีอุปกรณ์ในการจัดระดับองศาเตียง  การปรับจึง
ขึ น้อยู่กับความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน     
และอันดับสุดท้าย  คือ  การให้อาหารทางสายยาง       
ร้อยละ  80.54  เน่ืองจากไม่มีอปุกรณ์ในการให้อาหาร
ทางสายยางแก่ผู้ ป่วยแบบหยด  บคุลากรจึงให้อาหาร
ทางสายยางด้วยการใช้  Asepto syringe  และปลอ่ย
ให้ไหลเข้าสู่ผู้ ป่วยด้วยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก  
ประกอบกบัภาระงานมากและต้องทํางานอย่างเร่งรีบ  
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ปอด
อักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจยังเป็น
ปัญหาสําหรับบคุลากร 
 2. กระบวนการพฒันาคุณภาพการป้องกัน
การติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ การศึกษาครัง้นีเ้พ่ือแก้ไขปัญหาการติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ใน
ห้องผู้ ป่วยหนกั โรงพยาบาลชยัภมิู โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ วิจัย บุคลากรห้องผู้ ป่วยหนัก ซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติ 
และการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพในการจัดหา/
ผลิต วสัดุ/อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและควบคุม
การติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจสอดคล้องกบัการศกึษาของวรรณทนา เพ็ชรยงั
8,  พิมพรรณ เหลาทอง9 7  และลดาวัลย์ ศรีสุวรรณ   
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โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วมของผู้วิจยั
และผู้ ปฏิบัติในการปรับปรุงคู่ มือการปฏิบัติ เ พ่ือ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจให้
ชัดเจน เหมาะสมกับการนํามาใช้ จัดอัลกอฮอล์ทํา
ความสะอาดมือไว้ข้างเตียงผู้ ป่วย เพิ่มอุปกรณ์/ฝา
ครอบ ambu bag ให้มีจํานวนเพียงพอ จดัโครงการ
รณรงค์การล้างมือ สนบัสนนุอปุกรณ์และนํา้ยาล้างมือ
แบบไมใ่ช้นํา้ ให้เพียงพอและสะดวกตอ่การใช้งาน 
 3. ผลของกระบวนการพฒันาคณุภาพการ
ป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ หลงัการพฒันาพบว่า อบุติัการณ์
การติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ  ในห้องผู้ ป่วยหนัก  โรงพยาบาลชัยภูมิ  มี
ค่าเฉล่ีย ลดลงจาก 10.37 : 1,000 vent. Day เหลือ 
5.69 : 1,000 vent. Day สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
สภุาณี ชูชาติ, พิพัฒน์ ลกัษมีจรัลกุล และศุภชัย ปิติ
กลุตงั10  ทําการศึกษาการเพิ่มศกัยภาพของพยาบาล 
เ พ่ือ ป้องกันการ ติดเ ชื อ้ปอดอัก เสบจากการใ ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม การ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบติั หลงัการดําเนินการฝึกอบรม 
อุบติัการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจลดลงร้อยละ 21.1 เหลือร้อยละ 13.3 หรือจาก 
17.3 ครัง้เหลือ9.4 : 1,000 vent. Day (p < 0.05) 
และการศึกษาของลดาวัลย์ ศรีสุวรรณ7  ศึกษาการ
พฒันาวิธีการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์
กับการใช้ เค ร่ืองช่วยหายใจ  ประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ และพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติ 

หลังการดําเนินการพบว่า อุบัติการณ์การเกิดปอด
อกัเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจลดลงจาก 19.01 
เหลือ 3.83 : 1,000 vent. Day 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหาร   

 1. ควรมีการประกาศใช้แนวทางการ
ปฏิบติัการป้องกันการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพันธ์กับ
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ให้ยึดถือปฏิบติัเป็นแนวทาง
เดียวกนัทัว่ทัง้โรงพยาบาล 
 2. ควรกําหนดให้อัตราการติดเชือ้ปอด
อกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นตวัชีว้ดั
การพฒันาคณุภาพของหน่วยงาน เพ่ือให้กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพการป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบ
สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในโรงพยาบาล
ดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 3. การป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ปอด
อัก เสบสัมพัน ธ์กับการใ ช้ เค ร่ือง ช่วยหายใจใน
โรงพยาบาล ยังมีทีมสุขภาพอ่ืน  ๆ  เ ข้ามามีส่วน
เก่ียวข้อง ดงันัน้เพ่ือให้การป้องกนัและควบคมุการติด
เชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจใน
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ควรมีการ
ประสานการทํางานร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพใน
โรงพยาบาล 

ด้านการปฏบัิตกิารพยาบาล  
 ควรมีการปฏิบัติการพยาบาลตามแนว
ทางการป้องกนัการติดเชือ้ปอดอกัเสบสมัพนัธ์กบั การ
ใช้ เค ร่ืองช่วยหายใจ  อย่างจริงจัง  ต่อเ น่ืองและ
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สม่ําเสมอ  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพแนวทางการ
ปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ือง 
 ด้านวชิาการ 
 1. ควรจัดให้มีการแลกเปล่ียน  เ รียนรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานเก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพแนวทางการป้องกันการติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต 
และระดบัประเทศตอ่ไป 
 2. ควรนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ไปพฒันาคณุภาพแนวทางการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

อ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล ท่ียังเป็นปัญหาในการปฏิบัติ
ของบคุลากรทางการพยาบาล เช่น การป้องกนัการติด
เชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะสมัพนัธ์กบัการคาสายสวน
ปัสสาวะ การป้องกนัการติดเชือ้แผลผา่ตดัเป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาการป้องกันการติดเชือ้
ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจใน
ประเด็นอ่ืน ๆ  เช่น  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการติดเชือ้
ปอดอกัเสบ เป็นต้น ตลอดจนพฒันานวตักรรมในการ
ป้องกันการติดเชือ้ปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง พฒันาและศึกษาผลลพัธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริการให้มีคณุภาพ 
เพ่ือให้ผู้ รับบริการปลอดภัยโดยประยกุต์มาตรฐานการบริหารการพยาบาล มาเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการพฒันา โดย
แบ่งเป็น 5 ระยะคือ ระยะท่ี 1 SWOT Analysis ระยะท่ี 2 วิเคราะห์สถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ระยะท่ี 3 พฒันา
รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ระยะท่ี 4 ใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  ระยะท่ี 5  ประเมินผลการใช้รูปแบบ 
ประชากรในการศึกษา คือ   ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน
กรกฎาคม 2553 ทัง้หมด จํานวน 104 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย 1)   แบบรายงานประจําเดือนผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง 2)  แบบบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยแผลกดทบั 3) แบบบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยแผลเบาหวานท่ี 4)  แบบบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยแผลเนือ้
เน่าตาย ระยะเวลาดําเนินการวิจยั 12 เดือน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 
X2  และ  t – test 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) SWOT Analysis มีจดุแข็งในเร่ืองการมีพยาบาลผู้ปฏิบตัิการขัน้สงูเช่ียวชาญด้านแผลอยู่ใน
หน่วยงาน มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง มีงบประมาณสนับสนุน ส่วนจุดอ่อนท่ียงัพบคือ ผู้ ป่วยมีจํานวนมาก จํานวนเตียงไม่เพียงพอ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสงู เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ขาดการเช่ือมโยงในการดูแลผู้ ป่วย พบโอกาสพฒันา คือมีช่องทางการ
ส่ือสารระหว่างโรงพยาบาล /เครือข่าย / ชุมชน ส่วนภาวะคุกคามได้แก่ โรคเรือ้รังมีแนวโน้มสูงขึน้  2) ผู้ ป่วยท่ีมารักษาใน
โรงพยาบาลกําแพงเพชร เป็นแผลเรือ้รังชนิดแผลเนือ้เน่าตาย แผลเบาหวาน แผลกดทบั   สว่นปัญหาในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังคือ เจ้าหน้าท่ีขาดองค์ความรู้   ขาดแนวทางการดแูลท่ีเป็นมาตรฐาน และ ไม่มีระบบการประสานงาน  3) รูปแบบการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ได้แก่ การอบรมสร้างเสริมองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในเครือข่ายผู้ดูแลแผลเรือ้รังโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
การพฒันาแนวปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง และการสร้างระบบเครือขา่ยผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง   4)  ผลการใช้รูปแบบ 
พบวา่ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังหลงัพฒันามีอตัราความก้าวหน้าในการหายของแผล อตัราการกลบัมารักษาซํา้ในโรงพยาบาลภายใน 
28 วนั และ ระยะเวลาวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ียดีขึน้กวา่ก่อนพฒันาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value <.05) 

ผลการศกึษาสรุปได้ว่ารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังท่ีสร้างขึน้ทําให้ผู้ ป่วยมีความก้าวหน้าในการหายของแผล
เร็วขึน้ การกลบัมารักษาซํา้ในโรงพยาบาลลดลงและ ระยะเวลาวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ียดีขึน้  
 

คาํสาํคัญ : ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  รูปแบบการดแูลผู้ ป่วย 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
** พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
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บทนํา 
 ประเทศตา่งๆทัว่โลกเผชิญกบัความตายและ
ความพิการจากโรคเรือ้รังท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดย
สถิติปัจจบุนัพบว่า ร้อยละ 60 ของการตายทัง้หมดทัว่
โลกเกิดจากโรคเรือ้รัง และร้อยละ 80 ของการตาย
จากโรคเรือ้รังนีเ้กิดในประเทศท่ีมีรายได้ต่ําหรือปาน
กลาง ดงันัน้ภาวะและความเจ็บป่วยเรือ้รังจึงท้าทาย
ความสามารถของบุคลากรในทีมสขุภาพในการดูแล
และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในประเทศ
ไทยนัน้ภาวะและความเจ็บป่วยเรือ้รังก่อให้เกิดภาระ
และค่าใช้จ่ายสงูมาก1 โรคเรือ้รังท่ีคกุคามสขุภาพและ
ทําลายชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น อีกทัง้โรค
เ รื อ้ รัง เหล่า นี ก่้อให้ เ กิดภาวะแทรกซ้อนตามมา
มากมาย และหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนนัน้ก็คือ การเกิด
แผลเรือ้รังในผู้ ป่วย 
 แผลเรือ้รังเป็นแผลท่ีมีกระบวนการหายของ
แผลไมเ่ป็นไปตามปกติ ทําให้แผลหายช้า ไม่หาย หรือ
เกิดใหม่ซํา้ ๆ2  แผลเรือ้รังมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมมากขึน้
เ ร่ือย  ๆ  เ น่ืองจากอายุขัยของประชากรท่ีเพิ่มขึน้ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การใช้ยา ลกัษณะทาง
สงัคมและโรคประจําตวัท่ีมีผลต่อการเกิดแผลเรือ้รังมี
มากขึน้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดดํา2 ชนิดของแผลเรือ้รังท่ีมกัพบบ่อย คือ 
แผลเบาหวาน แผลกดทบั โดยพบว่า ส่วนอตัราการ
ป่วยด้วยโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 
2545 มีอตัราเพิ่มขึน้จาก 69.9 เป็น 340.9 ต่อ
ประชากรแสนคน  และผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานเป็น

แผลท่ีเท้า ถึงร้อยละ 154 ส่วนแผลกดทบัก็เป็นแผล
เรือ้รังอีกชนิดหนึ่งมีความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายและพบ
บ่อยในกลุ่มผู้ ป่วยท่ีมีข้อจํากัดในการเคล่ือนไหว เช่น 
ผู้ ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัว ผู้ ป่วยอัมพาตหรือผู้ ป่วยสูงอาย ุ 
จากการสํารวจความชุกของแผลกดทับในผู้ ป่วย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัจํานวน 697 คนมีการเกิด
แผลกดทบั 75 คน คิดเป็นความชกุร้อยละ 10.8 โดยมี
การเกิดแผลกดทบั 19.6 แผลต่อผู้ ป่วย 100 คน และ
ผู้ ป่วยหนึ่งคนมีแผลกดทับอยู่ระหว่าง  1-8 แผล5    
จากการสํารวจสถิติอัตราการเกิดแผลกดทับใน
โรงพยาบาลรามาธิบดีปี พ.ศ. 2549 พบอตัราการเกิด
แผลกดทบัในหอผู้ ป่วยทัว่ไปเท่ากบั 0.64 ต่อ1000 วนั
นอน ในหอผู้ ป่วยวิกฤตเท่ากบั 1.38 ต่อ1000 วนันอน 
และอัตราความชุกของการเกิดแผลกดทับเม่ือ 16 
พฤษภาคม 2549 ร้อยละ 4.84 
 เม่ือเกิดแผลเรือ้รังมกัก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมาเช่น การติดเชือ้ สญูเสียอวยัวะท่ีเป็นแผลหรือ
ทําให้ผู้ ป่วยเสียชีวิต6 พบว่าผู้ ป่วยเบาหวานมีโอกาส
ถกูตดัขา ร้อยละ 14-20 และร้อยละ 60 ของผู้ ป่วยท่ี
ถกูตดัขาจะถึงแก่กรรมในเวลา 5 ปี7 นอกจากนีก้าร
เกิดแผลเรือ้รังและรุนแรงทําให้ผู้ ป่วยต้องพกัรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานโดยพบว่าผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเบาหวานท่ีเท้ามีระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล
นานกว่า 1 เดือน7  และผู้ ป่วยท่ีเกิดแผลกดทบัจะทํา
ให้เพิ่มจํานวนวนันอนในโรงพยาบาลนานกว่าปกติถึง 
2 เท่า8 นอกจากนัน้ยงัพบว่าผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังท่ียงัมี
แผลอยู่มักกลับมารักษาซํา้ด้วยแผลอักเสบติดเชือ้ 
และผู้ ป่วยท่ีหายจากแผลเรือ้รังแล้วก็มักจะกลับมา3
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เกิดแผลใหม่อยู่เสมอ การท่ีผู้ ป่วยมีแผลเป็นระยะ
เวลานาน และซํา้ ๆทําให้สภาพจิตใจของผู้ ป่วยได้รับ
ผลกระทบไปด้วย9   แผลเรือ้รังจึงเป็นปัญหาสําคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อผู้ ป่วยทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สงัคมและเศรษฐกิจ10 
 การดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เน่ืองจากต้องจัดการกับสาเหตุท่ีทําให้เกิด
แผลร่วมกบัการส่งเสริมการหายของแผล ประกอบกบั
ผู้ ป่วยมกัมีโรคประจําตวั (Underlying disease) และ
ภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย11  นอกจากนัน้ยงัต้องมี
การดูแลแผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้แผลลุกลามหรือเกิดแผลใหม่  และ
ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยดูแลตนเองขณะมีแผลได้ การดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังจึงต้องดูแลแบบองค์รวมทัง้การ
รักษาแผลทางกาย ทางใจ และการดแูลทางด้านสงัคม 
สิง่แวดล้อม โดยการมีสว่นร่วมของบคุลากรหลายฝ่าย
ร่วมกันดูแลรักษาเป็นทีมสหสาขา ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ 
นักจิตวิทยาและนักสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น และยัง
ต้องสร้างประสานกบัหน่วยงานทกุระดบัเพ่ือให้ได้รับ
การดแูลตอ่เน่ือง 
 โรงพยาบาลกําแพงเพชร  มีจํานวนผู้ รับ 
บริการเพิ่มมากขึน้ โดยพบว่ามีผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีมีผล
ต่อการเกิดแผลเรือ้รัง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ เช่น 
โรคเบาหวาน มีอตัราเพิ่มมากขึน้ ในปี 2550, 2551, 
2552 พบจํานวนผู้ ป่วยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ คือ 
3,988, 4,324, 4,520 คน ตามลําดบั และทําให้
จํานวนผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังท่ีเข้ารับการรักษาในหอ

ผู้ ป่วยเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วยดงันี ้ปี 2551, 2552 มี
จํานวน 190, 223 ราย ตามลําดบั การดแูลผู้ ป่วยแผล
เรือ้รังของโรงพยาบาลกําแพงเพชร พบว่ากระบวนการ
ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังยงัไม่ครอบคลมุในทกุประเด็น 
ไม่มีแนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน ยังไม่มีการนํา
ผลงานวิจยัใหม่ ๆ มาใช้ และยงัขาดการประสานงาน
ทัง้ในและนอกหน่วยงานเพ่ือให้การดแูลเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง   และตามท่ี กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลให้พฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาล
ให้มีความรู้  ความสามารถ สนับสนุนพยาบาลผู้
ปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงูให้ได้ใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี  
พฒันามาตรฐานการพยาบาล นิเทศกํากับงานอย่าง
ต่อเน่ืองและมุ่งเน้นผลลัพธ์ รวมทัง้ประสานความ
ร่วมมือในระดบัองค์กร  ดงันัน้การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนดังท่ีกล่าวมา  ระบบการพยาบาลท่ี
จะต้องใช้ดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังในโรงพยาบาลจึง
ต้องมีการบริหารจัดการทางการพยาบาลท่ีมีขัน้ตอน
อย่างเป็นระบบ  ท่ีสําคญัคือผู้ ท่ีจะดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์  ทักษะ ความ
ชํานาญเฉพาะทาง  อีกทัง้จะต้องมีการดแูลแบบองค์
รวมทัง้การรักษาแผลทางกาย ทางใจ และการดูแล
ทางด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรหลายฝ่ายร่วมกนัดแูลรักษาเป็นทีมสหสาขา 
รวมทัง้ยงัต้องสร้างประสานกบัหน่วยงานทกุระดบัทัง้
ในและนอกโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้รับการดแูลต่อเน่ือง
เกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อผู้ ป่วย ซึ่งบทบาทการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง เป็นบทบาทสําคญัของพยาบาลท่ีเป็นผู้ มี
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กรอบแนวคดิของการวิจัย ความเหมาะสมทัง้ในการเป็นผู้ประสาน (collaboration) 
และผู้ปฎิบติั เน่ืองจากได้อยู่ใกล้ชิดผู้ ป่วยตลอดเวลา 
ทําให้สามารถประสานงานวางแผนให้การดูแลได้
ครอบคลมุ  เพ่ือส่งเสริมการหายของแผล ป้องกนัการ
เกิดแผลใหม่  และหาทางให้ผู้ ป่วยลดความทุกข์
ทรมาน ใช้ชีวิตอยา่งเป็นปกติสขุขณะมีแผลเรือ้รังได้ 
 ผู้วิจยัในฐานะหวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
กําแพงเพชร  จงึให้ความสนใจในการดแูลผู้ ป่วยกลุม่นี ้
โดยให้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังให้มีประสิทธิภาพ เน้นการให้ความรู้ เพิ่มทกัษะ
ความชํานาญ พฒันาระบบเครือข่าย พฒันาแนวทาง
ปฏิบัติ  นํารูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้และประเมินผล
ลพัธ์ ปรับปรุง โดยสนับสนุนให้พยาบาลผู้ปฏิบติัการ
พยาบาลขัน้สงูท่ีมีความเฉพาะทางด้านการดแูลแผล
ให้ใช้สมรรถนะและศกัยภาพอย่างเต็มความสามารถ
สอดคล้องตามนโยบายและโครงสร้างท่ีมี จนเกิด
ผลลัพธ์ท่ีดีและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
เพ่ือให้ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังเครือข่ายโรงพยาบาล
กําแพงเพชรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืนตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เ พ่ือวิ เคราะห์สถานการณ์การดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รังเครือข่ายโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
 3. 

 ผู้ วิจัยได้ประยุกต์มาตรฐานการบริหารการ
พยาบาลของสํานักการพยาบาล12 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการดําเนินการพฒันาฯ ประกอบด้วย  การ
กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบบริการใ ห้ มีคุณภาพ   เ พ่ือใ ห้ผู้ รับบ ริการ
ปลอดภยั และใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนกลยุทธ์ ผลของการ SWOT Analysis 
ผู้วิจยัได้กําหนดกลยทุธ์ ในการพฒันารูปแบบการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง เครือข่ายโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
กําหนดให้พยาบาลผู้ปฏิบติัการพยาบาลขัน้สงู (APN)  
เป็นผู้ประสานการดแูล เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์การดแูลท่ีดี 
โดยศกึษาและวิเคราะห์สถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้ รัง  เ พ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง รูปแบบการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  ประกอบด้วย การปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้สูง  แนวปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสร้างระบบ
เครือข่ายการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง กําหนดผลลพัธ์
ในการดแูล โดยประเมินจากความก้าวหน้าในการหาย
ของแผล อัตราการกลับมารักษาซํา้ในโรงพยาบาล
ภายใน 28 วนั  อตัราการสญูเสียอวยัวะ อตัราตาย 
และระยะเวลาวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ีย เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง เครือข่ายโรงพยาบาลกําแพงเพชร 
 
 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบ

การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง   
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เพ่ือพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย
แผลเรือ้รัง ดําเนินการตัง้แต่เดือนตลุาคม 2552 ถึง
เดือน กนัยายน 2553 (12 เดือน) 
 

ประชากรที่ศึกษา 
 ผู้ ป่ ว ย ท่ี มี แ ผล เ รื ้อ รั ง ท่ี รั บ ไ ว้ รั กษา ใ น
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ระหว่างเดือนมกราคม 2553 
ถงึ เดือนกรกฎาคม 2553 ทัง้หมดจํานวน 104 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบรายงานประจําเดือนผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รัง  
 2. แบบบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยแผลกดทบั 
 3. แบบบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยแผลเบาหวานท่ี 
 4. แบบบันทึกข้อมูลผู้ ป่วยแผลเนือ้เน่า
ตาย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี ้ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ 
และนําไปทดลองใช้ในหน่วยงาน ศึกษาความเป็นไป
ได้และความเหมาะสม และนํามาหาข้อสรุปในท่ี
ประชมุเครือข่ายผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 
 

ขัน้ตอนการวิจัย 
 ผู้ วิจัยและทีมดําเนินงานวิจัยได้ดําเนินการ
ตามขัน้ตอนกระบวนการพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วย
ท่ีมีแผลเรือ้รัง  5 ขัน้ตอน ได้แก่  
 ขัน้ตอนที่  1 กา รบ ริ ห า ร เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลลพัธ์ด้านคณุภาพการพยาบาล  โดยการนําแผน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชร โรงพยาบาล
กําแพงเพชร  รวมถึงวิสัยทัศน์  และพันธกิจของ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร   มาทํา SWOT Analysis 
 ขัน้ตอนที่  2 วิเคราะห์สถานการณ์การ
ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ก่อนการดําเนินการวางแผน
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ผู้ วิจัย
ดําเนินการโดย 
 2.1 ทบทวนเวชระเบียน
ของผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังท่ีเคยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลกําแพงเพชร ย้อนหลังก่อนทําวิจัย 7 
เดือน โดยมีผู้ ดําเนินงานวิจัย 2 ท่าน ตรวจสอบเวช
ระเบียนชุดเดียวกันหากพบข้อสงสยัจะนํามาประชุม
ปรึกษาเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั 
 2.2 จดัประชมุผู้ เก่ียวข้อง
ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง เพ่ือศกึษาสถานการณ์ 
ค้นหาปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการให้
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  
 ขัน้ตอนที่  3 พัฒนา รูปแบบการดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังตามผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 

 ขัน้ตอนที่  4  ใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ี
มีแผลเรือ้รัง ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
2553 (3 เดือน) แล้วจดัประชมุทีมเครือข่ายผู้ดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังเพ่ือระดมความคิดเห็นในการใช้
รูปแบบ จากนัน้นําความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงรูปแบบ และดําเนินการตามรูปแบบ ตัง้แต่
เดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2553 รวม
ระยะเวลาการใช้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 
7 เดือน 
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 ขัน้ตอนที่  5  ประเมินผลลัพธ์  การใช้
รูปแบบ จากความก้าวหน้าในการหายของแผล อตัรา
การกลับมารักษาซํา้ในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 
อตัราการสญูเสียอวยัวะ อตัราตาย ระยะเวลาวนันอน
โรงพยาบาลเฉล่ีย 
 

การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รังก่อนการพฒันา โดยใช้สถิติ จํานวน ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วิ เ ค ราะ ห์ผลการ ทํ า งานในระบบ
เครือข่ายการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังโรงพยาบาล
กําแพงเพชรโดยใช้สถิติ จํานวนและร้อยละ 
 3. เปรียบเทียบผลการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังก่อนและหลงัพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง โดยใช้ สถิติ  X2  และ  t – test 
 

ผลการวิจัย 
 1. SWOT Analysis  โดยพบว่ากลุ่มการ
พยาบาลมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนาและภาวะ
คกุคาม ดงันี ้
 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

SWOT 
Analysis 

- มี APN เช่ียวชาญด้านการดแูลแผล 

- มีทีมสหสาขาพร้อมให้การสนบัสนนุ 
- มีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  
 

- ผู้ ป่วยมีจํานวนมาก  

- คา่ใช้จ่ายในการดแูลสงู 
- ผู้ ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง 
- ขาดการเช่ือมโยงในเครือข่าย 

โอกาสพัฒนา 
- มีช่องทางการส่ือสาร

ระหว่างโรงพยาบาล
กบัเครือข่าย / เครือข่าย 

- เครือข่ายมีความพร้อม
ให้ความร่วมมือ 

- จดัตัง้ห้องทําแผลและใช้เป็นศนูย์กลาง
ในการประสาน  

- ให้พยาบาลผู้ ปฏิบัติการขัน้สูงท่ีทํา
ห น้ า ท่ี ป ร ะ ส านก า ร ดู แ ล โ ด ย ใ ห้
ปฏิบตัิงานเตม็เวลา 

- ใช้ช่องทางการส่ือสารระหว่างโรงพยาบาล
กับเครือข่าย / เครือข่ายกับชุมชนท่ี
หลากหลาย  

- กําหนดตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนและสถานี
อนามัยในเขตอําเภอเมืองและ
โกสมัพีนคร มาเป็นผู้ประสานงานดแูล 

- พยาบาลผู้ ปฏิบัติการขั น้สูงใ ห้
ความรู้ในการดูแลแผลเรือ้รังแก่
เครือข่าย 

สิ่งคุกคาม 
- โรคเรือ้รังมีแนวโน้ม

สงูขึน้ 

- กําหนดแนวทางการดูแลผู้ ป่วยโรค
เรือ้รัง 

- ประสานเครือข่ายในการส่งเสริม
สขุภาพเพ่ือป้องกนัโรคเรือ้รัง 
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 2. การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล
ผู้ป่วยที่มีแผลเรือ้รัง 
 2.1 ทบทวนเวชระเบียนของผู้ ป่วยท่ี
มีแผลเรือ้รังท่ีเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กําแพงเพชร ย้อนหลงัก่อนทําวิจยั 7 เดือน (มกราคม 
2552- กรกฎาคม 2552) พบว่ามีผู้ ป่วยแผลเรือ้รัง 112 
ราย ชนิดของแผลเรือ้รังท่ีพบมากท่ีสุดตามลําดับคือ 
แผลเนือ้เน่าตาย จํานวน 52  ราย (ร้อยละ 46.4) แผล
กดทับ จํานวน 41  ราย  (ร้อยละ 36.6) และแผล

เบาหวานท่ีเท้าจํานวน 19  ราย(ร้อยละ 17.0) ตามลําดบั 
ใ น จํ าน วนผู้ ป่ ว ย แผล เ รื ้อ รั ง ทั ง้ ห มด  ผู้ ป่ ว ย มี
ความก้าวหน้าของแผลดีขึน้จํานวน 76 ราย (ร้อยละ 
67.9)  กลบัมารักษาซํา้จํานวน 29 ราย (ร้อยละ 25.9) 
สูญเ สียอวัยวะ จํานวน  19  ราย  (ร้อยละ  17 .0 )  
เสียชีวิตจํานวน 12 ราย (ร้อยละ 10.7) มีระยะเวลาวนั
นอนเฉล่ีย 20 วนั (1 – 90 วนั)  ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  จํานวน  ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังก่อนการพฒันา 
 

แผลเบาหวาน 
แผลเนือ้เน่าตาย แผลกดทับ 

ที่เท้า 
รวม ชนิดของแผล

เรือ้รัง 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

จํานวน 52 46.4 41 36.9 19 17.0 112 100 
อายเุฉล่ีย:   

56.3 (13.6, 31-83) 
 
52.1 (19.8, 18-84) 

 
51.7 (14.6, 33-83) 

 
ปี (SD, min- 
max) 

54.0 (16.4, 18-84) 

เพศ         
ชาย 25 48.1 24 58.5 6 31.6 55 49.1 
หญิง 27 51.9 17 41.5 13 68.4 57 50.9 

แผลดีขึน้ 37 71.2 29 70.7 10 52.6 76 67.9 
รักษาซํา้ภายใน 
28 วนั 

13 25.0 12 29.3 4 21.1 29 25.9 

เสียอวยัวะ 9 17.3 4 9.8 6 31.6 19 17.0 
ตาย 7 13.5 4 9.8 1 5.3 12 10.7 
ร ะยะ เ วลาวัน
นอน :วัน  ( SD, 
min, max) 

 
17.5 (11.6, 1-55) 

 
23.1 (15.7, 1-90) 

 
20.1 (10.9, 8-55) 

 
20.0 (13.3, 1-90) 
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 2.2 ผลการประชุมผู้ ดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง โรงพยาบาลกําแพงเพชร    สรุปปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันา ดงัตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการพฒันา 
 

ผลการวเิคราะห์ปัญหา กระบวนการพัฒนา 
1. เจ้าหน้าท่ี ขาดองค์ความรู้ 1. จัดอบรม สร้างเสริมองค์ความรู้เร่ืองการดูแล

ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง   
2. เจ้าหน้าท่ีขาดแนวทางการดแูลท่ีเป็นมาตรฐาน 2. พฒันาแนวปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  

โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
3. ไม่มีระบบการประสานงาน เพ่ือการดูแลอย่าง

ตอ่เน่ือง 
3. สร้างระบบเครือข่ายผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 

 
 3. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่
มีแผลเรือ้รัง 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง ประกอบด้วย  แนวปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ี
มีแผลเรือ้รังโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของทีมสห
สาขาวิชาชีพ  และระบบเครือข่ายการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง  โดยใช้บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขัน้สูงเป็นผู้ประสาน และหัวหน้าพยาบาลเป็นกํากับ
ดแูล  ตามกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี 

 3.1 

 3.2 พัฒนาแนวป ฏิบั ติ ก า รดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  โดยเลือกรูปแบบของ evidence 
– base practice model มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างและพฒันาแนวปฏิบติั  ได้แนวปฏิบติัการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังจากการนําหลกัฐานเชิงประจักษ์
มาสงัเคราะห์จํานวน 17 เร่ือง เป็นงานวิจยั systematic 
review จํานวน 2 เร่ือง randomized control trial 
จํานวน 2 เร่ือง non-randomized single group 
จํานวน 5 เร่ือง บทความจากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  8 
เร่ือง นําสาระหลักจากงานวิจัยดังกล่าว มาพัฒนา
แนวทางการปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และเข้าเสนอในท่ีประชุมทีม
ดแูลผู้ ป่วย (Patient Care Team: PCT) ศลัยกรรม ให้
ร่วมประชาพิจารณ์  แล้วนําข้อเสนอแนะท่ีได้มา
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากขึน้ อบรมให้

จดัอบรม สร้างเสริมองค์ความรู้
เร่ืองการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง กลุ่มเป้าหมายใน
การอบรมประกอบด้วย   พยาบาลโรงพยาบาล
กําแพงเพชร  พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยัเขตอําเภอเมืองและโกสมัพีนคร 
ผู้ เข้ารับการอบรม  200  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
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ความรู้แก่พยาบาลผู้ปฎิบติั ในการให้การดูแลผู้ ป่วย
ตามแนวปฏิบติัการพยาบาล  และศึกษานําร่อง โดย
เลือกผู้ ป่วยท่ีจะศึกษาตามลักษณะท่ีกําหนด และ
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน พร้อมทัง้ประเมินผลและนําไปปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของแนวทางการปฏิบติัการพยาบาล 
แล้วไปใช้จริงในหน่วยงานมีการประเมินผลลพัธ์เป็น
ระยะ  และนําผลท่ีได้มาปรับปรุงการปฏิบัติให้มี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง  
 3.3 ส ร้างระบบเค รือข่ ายผู้ ดูแล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ประกอบด้วย ทีมเครือข่ายผู้ดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  ใช้ห้องทําแผลเป็นศนูย์กลางการ
ประสานงาน  มีขัน้ตอนการประสานงาน การส่ง
ปรึกษา และช่องทางการประสาน  พบว่า มีการส่ง

ปรึกษา (Consult) ทัง้หมด 25 ราย (ร้อยละ 24.0) 
โดยส่งปรึกษาในแผลเบาหวานท่ีเท้ามากท่ีสดุจํานวน 
8  ราย (ร้อยละ 61.1)  ต่อมาคือ  แผลกดทบั จํานวน 
11  ราย  (ร้อยละ 28.2) และแผลเนือ้เน่าตาย จํานวน 
6 ราย (ร้อยละ 11.5) ตามลําดบั (ตารางท่ี 3)  ผู้ส่ง
ปรึกษาเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลกําแพงเพชรมาก
ท่ีสุดจํานวน 9  ราย (ร้อยละ 36.0)  รองลงมาคือ  
แพทย์โรงพยาบาลกําแพงเพชรจํานวน 8 ราย (ร้อยละ 
32.0)  และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลชมุชน/สถานีอนามยั 
แห่งละ 3 คน (ร้อยละ 12.0) เท่ากัน ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตสงูสดุจํานวน 19 
คน (ร้อยละ 76.0 ) รองลงมาคือทางโทรศพัท์จํานวน 4 
คน (ร้อยละ 16.0)  (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่  3 จํานวน และร้อยละของการส่งปรึกษา (Consult) ในระบบเครือข่ายผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง แยก

ตามชนิดของแผล 
 

จาํนวนครัง้ 
ชนิดของแผล จาํนวนแผลเรือ้รัง 

ของการส่งปรึกษา 
ร้อยละ 

แผลกดทบั 39 11 28.2 
แผลเบาหวานท่ีเท้า 13 8 61.5 
แผลเนือ้เน่าตาย 52 6 11.5 
รวม 104 25 24.0 
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ตารางที่  4 จํานวน และร้อยละของการส่งปรึกษา (Consult) ในระบบเครือข่ายผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง แยก
ตามผู้สง่ปรึกษา และช่องทางท่ีใช้ (จํานวนครัง้ของการสง่ปรึกษา=25 ครัง้) 

 
การส่งปรึกษา จาํนวนของการส่งปรึกษา ร้อยละ 

  ผู้ส่งปรึกษา 

แพทย์โรงพยาบาลกําแพงเพชร 8 32.0 
เภสชักรโรงพยาบาลกําแพงเพชร 2 8.0 
พยาบาล รพ.กําแพงเพชร 9 36.0 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลชมุชน 3 12.0 
เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั 3 12.0 

  ช่องทาง 

โทรศพัท์ 4 16.0 
อินเตอร์เน็ต 19 76.0 
โดยตรง 2 8.0 

 
 ผลการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล
เรือ้รัง 
 เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะผู้ ป่วยทัว่ไป ได้แก่ 
อายุ  เพศ  และชนิดของแผลเรือ้รังก่อน และหลัง
พฒันาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   ผล
การดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังก่อนและหลังพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  ผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังหลงัพฒันามีอตัราความก้าวหน้าในการหายของ

แผล อตัราการกลบัมารักษาซํา้ในโรงพยาบาลภายใน 
28 วนั  และ ระยะเวลาวนันอนโรงพยาบาลเฉล่ียดีขึน้
กว่าก่อนพฒันาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   ส่วนอตัรา
การสญูเสียอวยัวะ  และอตัราตายของผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังหลังพัฒนาน้อยกว่าผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังก่อน
พฒันา แตไ่มมี่นยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่  5  เปรียบเทียบผลการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังก่อนและหลงัพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 
 

ก่อนพัฒนา (112) หลังพัฒนา (104) ลักษณะผู้ป่วย p-value 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

อายเุฉล่ีย:  
54.0 (16.4,  

 
18-84) 

 
57.0 (16.1,  

 
18-85) 

 
ปี (SD, min- max) 0.18 
เพศ      

ชาย 55 49.1 44 47.7 
หญิง 57 50.9 60 

0.34 
56.3 

ชนิดของแผล      
แผลเนือ้เน่าตาย 52 46.4 52 50.0 
แผลกดทบั 41 36.6 39 37.5 
แผลเบาหวานท่ีเท้า 19 17.0 13 

 
0.64 

12.5 

ความก้าวหน้าของแผล 76 67.9 94 90.4 0.00* 
รักษาซํา้ภายใน 28 วนั 29 25.9 9 8.7 0.00* 
สญูเสียอวยัวะ 19 17.0 9 8.7 0.69 
ตาย 12 10.7 8 7.7 0.44 
ระยะเวลาวนันอน:  

20.0 (13.3, 1-90) 
 
11.1 (12.7, 1-90) 

 
วนั (SD, min-max) 0.00* 
 *p-value <.05 

 

การอภปิรายผล 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังเป็นนวตักรรมทางการพยาบาล เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดคณุภาพทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการหายของ
แผล ป้องกันไม่ให้แผลลกุลามหรือเกิดแผลใหม่ และ
ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยดูแลตนเองขณะมีแผลได้ จึงต้องมี
การดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทกุฝ่ายและหน่วยงานทุก
ระดับร่วมกันเป็นเครือข่ายผู้ ดูแลผู้ ป่วยแผลเรือ้รัง
โรงพยาบาลกําแพงเพชร  และเพ่ือให้การพัฒนา
รูปแบบสอดคล้องกบัปัญหาและบริบทของหน่วยงาน 
จึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังก่อนการพัฒนา พบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
การดแูลแผลเรือ้รังยงัขาดองค์ความรู้ในการดแูลผู้ ป่วย
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ท่ีมีแผลเรือ้รังอย่างถกูต้อง ขาดแนวทางการดแูลแผล
เรือ้รังท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ไม่มีระบบ
การประสานงาน ส่งต่อข้อมลู และผู้ ให้คําปรึกษาเพ่ือ
การดแูลอย่างต่อเน่ือง สาเหตขุองปัญหาดงักลา่วย่อม
มีความเก่ียวเน่ืองกันทัง้ในระดับโรงพยาบาลและใน
ชุมชน จึงมีข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันาของท่ี
ป ร ะ ชุ ม ผู้ ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ท่ี มี แ ผล เ รื ้อ รั ง เ ค รื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลกําแพงเพชรเห็นควรจดัอบรมสร้างเสริม
องค์ความรู้เร่ืองการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง  พฒันา
แนวปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วย ท่ี มีแผลเ รื อ้ รั ง โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และสร้างระบบเครือข่ายผู้ดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังขึน้ 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เ รื ้อ รั ง เค รือข่ าย โ ร งพยาบาล กําแพง เพชร  จึ ง
ประกอบด้วยการพฒันาแนวปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รังโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ การอบรมสร้าง
เสริมองค์ความรู้เร่ืองการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง และ
การสร้างระบบเครือข่ายผู้ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ผล
การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังหลงัพฒันารูปแบบพบว่า
มีอัตราความก้าวหน้าในการหายของแผล อตัราการ
กลบัมารักษาซํา้ในโรงพยาบาลภายใน 28 วนั  และ 
ระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลเฉล่ียดีขึน้กว่าก่อน
พฒันาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.05 ) 
โดยผู้ ป่วยท่ีทําการศึกษาก่อนและหลังการพัฒนา
รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังมีลกัษณะเก่ียวกบั
อายเุฉล่ีย เพศ และชนิดของแผลไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (p-value <.05)  อนัเน่ืองมาจาก
ทีมสขุภาพในเครือข่ายได้รับการพฒันาศกัยภาพด้าน

ความรู้ความสามารถในการดแูลแผลเรือ้รัง มีแนวทาง
การปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งพฒันาโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   ประกอบกับเกิดระบบ
เครือข่ายท่ีมีการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล ส่ง
ต่อ ขอคําปรึกษาและรายงานผลของการดูแลแผล
เรือ้รังอยา่งมีสว่นร่วมกนัมากขึน้  โดยมีการใช้ช่องทาง
การส่ือสารในขอคําปรึกษาจากพยาบาลผู้ เช่ียวชาญ
ด้านแผลท่ีหลากหลาย ได้แก่ ทางอินเตอร์เนตทาง
โทรศัพท์และติดต่อโดยตรง ทําให้เกิดความชัดเจน 
สะดวกและรวดเร็วในการส่ือสาร  จนสามารถให้การ
ช่วยเหลือผู้ ป่วยได้ทนัท่วงที ดงัจะเห็นได้จากมีผู้ ท่ีส่ง
ขอคําปรึกษาเป็นจํานวนมาก และหลากหลายในสห
สาขาวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีการรักษาพยาบาลด้านแผล
เรือ้รัง ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบัผลการศึกษาของ
ปาลิดา เฉลิมแสน 13 ท่ีพบว่า  ผลการพฒันารูปแบบ
การดแูลผู้ ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะโดยการมีส่วนร่วมของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทําให้การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกทีมสขุภาพเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและชัดเจนมากขึน้ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาการจัดตั ง้คลิ นิกการดูแล รักษาผู้ ท่ี มี
บาดแผลเรือ้รังอย่างเป็นระบบ (Wound care clinic) 
ของโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม14 ท่ี
สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ ท่ีมี
บาดแผลเรือ้รังท่ีประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพและ
เจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลสาม
พราน แล้วพบว่า เม่ือได้พฒันาระบบการดแูลแผล
เรือ้รัง โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
แผล เ รื ้อ รั ง แ ก่พยาบาลวิ ช า ชีพและ เ จ้ าห น้า ท่ี
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สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน และได้
พัฒนาการดูแลบาดแผลด้วยผลิตภัณฑ์และวัสดุปิด
แผลแบบใหมทํ่าให้ระยะเวลาของการหายของแผลเร็ว
ขึน้ ค่าใช้จ่ายลดลง และผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
ส่วนอัตราการสูญเสียอวัยวะ  และอัตราตายของ
ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังหลงัพฒันาน้อยกว่าผู้ ป่วยท่ีมีแผล
เรือ้รังก่อนพฒันา แตไ่มมี่นยัสําคญัทางสถิติ สว่นใหญ่
พบในแผลเนือ้เน่าตายและแผลเบาหวานท่ีเท้า  มีการ
ลุกลามก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงควร
เน้นการให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแก่ผู้ ป่วยและ
ผู้ดแูล เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง 
 2. ผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รังได้รับการดูแลตาม
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยท่ีมีแผลเรือ้รัง ทําให้ผู้ ป่วยมี
ความก้าวหน้าในการหายของแผลเร็วขึน้ การกลบัมา
รักษาซํา้ในโรงพยาบาลลดลงและ ระยะเวลาวนันอน
โรงพยาบาลเฉลี่ยดีขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ด้านการปฏบัิตกิารพยาบาล 
 1.1 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ
โดยใช้รูปแบบ Evidence base practice ควรมีการ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเป็นระยะๆตามความ

เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เน่ืองจากสภาพ
ปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงไปและมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มมาก
ขึน้ 
 1.2 ขยายเครือข่ายในชุมชนสู่ รพ.
สต. และ อสม.เพ่ือคดักรองผู้ ป่วยในด้านการป้องกัน
ก่อนท่ีแผลจะลกุลามจนมีความยุง่ยากตอ่การรักษา 
 1.3 สนบัสนนุการสร้างนวตกรรมใน
การดแูลแผลให้มากขึน้โดยชมุชนมีสว่นร่วม 
 2. ด้านการบริหาร 
 2.1 เพ่ือให้งานการดูแลผู้ ป่วยแผล
เรือ้รังดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ผู้ บ ริหารทางการพยาบาลควรมีการนิเทศ  และ
ประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
แผลเรือ้รัง 
 2.2 ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายใน
การสนบัสนนุผู้ปฏิบติัการขัน้สงูในสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เกิดการพฒันาระบบงาน 
 3. ด้านวชิาการ 
 3.1 ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ 
และทกัษะการดแูลแผลเรือ้รังในโรงพยาบาลเครือข่าย
อยา่งตอ่เน่ือง 
 3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยผลลพัธ์ใน
ด้านค่าใช้จ่ายและพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง
อ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร  
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การศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยที่มีผลต่อความยดึม่ันผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ 
สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน 
 

ช่ืนชีวติ    โชตพิทิยสุนนท์* ส.ม.  (บริหารโรงพยาบาล) 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษา ลกัษณะส่วนบคุคล  ระดบั
บรรยากาศองค์การ  และระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะส่วนบุคคล  ระดับ
บรรยากาศองค์การ  และระดบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ  ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ระดบัความคิดเห็นด้านบรรยากาศ
องค์การ และระดบัความคิดเห็นด้านความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ และศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีสงักดักลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน เม่ือเร่ิมสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และหลงัจากสงักดัไม่
น้อยกว่า 2 ปี  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ดัเลือกแบบเจาะจงเป็นเจ้าหน้าท่ี  สงักัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน  ไมน้่อยกวา่ 1 ปี   ทําการศกึษาวิจยัครัง้แรกในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2550  จํานวน  439  คน  และศกึษาเปรียบเทียบ
อีกครัง้ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2553  จํานวน 429 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบคุคล สว่นท่ี 2 บรรยากาศองค์การ และส่วนท่ี 3 ความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การ 
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ หาความเท่ียงของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 เท่ากับ 0.90 และ 0.76 
ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป คํานวณหาค่า ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา่ที สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเพ่ิมตวัแปรเป็นขัน้ตอน 

ผลการศกึษาปี พ.ศ.2550 และ ปี พ.ศ.2553 พบว่า 1) ระดบับรรยากาศองค์การ ทัง้ 2 ปี อยู่ในระดบัปานกลาง สว่น
ระดบัความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ อยูใ่นระดบัปานกลางปี พ.ศ.2550 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูปี พ.ศ.2553   2)ค่าเฉล่ียของระดบั
ความคิดเห็นปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การโดยรวม ด้านความรับผิดชอบของบคุคล  ด้านความขดัแย้ง  ด้านมาตรฐานของงาน 
ด้านการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และด้านความเส่ียงและท้าทาย ไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีดีขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001
และ .05 ตามลําดบั ได้แก่ ด้านการให้รางวลัตอบแทน และด้านโครงสร้างรวมถึงด้านความอบอุ่นและการสนบัสนุน สําหรับ
ปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การทัง้โดยรวมและรายด้านดีขึน้ทัง้หมด  3) ความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล  
บรรยากาศองค์การและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน         
พบว่า กลุม่อาย ุระดบัการศกึษา  สาขาอาชีพ และ ปัจจยับรรยากาศองค์การโดยรวม  มีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัความยดึมัน่
ผูกพันต่อองค์การทัง้  2  ปี  ยกเว้นในปี พ.ศ. 2553  มีปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และสถานภาพสมรส  มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การเพ่ิมขึน้อีก  2  ปัจจยั   4)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ
ของเจ้าหน้าท่ีสงักดักลุม่การพยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน พบวา่ ปี พ.ศ. 2550  ปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 
*    พยาบาลชํานาญการ  งานวิชาการ  กลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน  มศว 
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ปัจจยัด้านโครงสร้าง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั  ปัจจยัด้านระดบัการศกึษา และปัจจยัด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ตามลําดบั มีผล
เป็นเชิงบวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสงักดักลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ชลประทาน ได้  ร้อยละ  20 (Adjusted R2 = 0.201) หลงัจากนําผลลพัธ์ไปพฒันา และทําการศึกษาเปรียบเทียบอีกครัง้ใน       
ปี พ.ศ. 2553 พบว่า ปัจจัยด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปัจจัยด้านสาขาอาชีพ  ปัจจัยด้านกลุ่มอายุ ปัจจัยด้านความเป็น
อนัหนึ่งอันเดียวกัน ตามลําดับ มีผลเป็นเชิงบวก และปัจจัยด้านความเส่ียงและท้าทาย มีผลเป็นเชิงลบ ท่ีสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ผลความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน ได้  ร้อยละ  29 
(Adjusted R2 = 0.291) 
 
คาํสาํคัญ  :  ปัจจยั  ลกัษณะสว่นบคุคล   บรรยากาศองค์การ   ความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ 

 

บทนํา 
 การเปล่ียนแปลงของประเทศท่ีเกิดขึน้อย่าง
รวดเร็ว  ทัง้เศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม 
รวมทัง้เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว โดยลดขัน้ตอนการ
ทํางาน  ลดขนาด และมีการแข่งขนัในเร่ืองคุณภาพการ
บริการมากขึน้ ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ  
โดยนําทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุอย่างเต็มศกัยภาพเหมาะสมกบัความ
ต้องการ จึงทําให้โรงพยาบาลชลประทานท่ีถือกําเนิด
มาจากกองแพทย์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2493 ถกูย้ายไปสงักดัสํานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในปี 
พ.ศ. 2545 จากนโยบายรัฐบาลให้ปรับหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจคล้ายกนัไปสงักดักระทรวงเดียวกนั และในวนัท่ี  
7  ตลุาคม  พ.ศ. 2550 ได้เปล่ียนสงักดัเป็นมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศกึษาธิการ  เพ่ือภารกิจการ
ผลิตแพทย์และบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การย้ายสงักดัหลายครัง้ทําให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล

ชลประทาน  ต้องเปล่ียนแปลง บทบาท ภารกิจ ศกัยภาพ 
ให้เหมาะสมกับนโยบายต้นสงักัดตลอดเวลา ดังนัน้จึง
เป็นท่ีคาดหวงัว่าหากองค์การสามารถทําให้สมาชิกของ
องค์การ เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ มีความ
จงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การ  จะทําให้เจ้าหน้าท่ีปรารถนาท่ีจะ
เป็นสมาชิกขององค์การตอ่ไป

ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน   ซึ่ งผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพขาดแคลนเป็นจํานวน
มาก ดงันัน้ผู้บริหารทางการพยาบาล จงึจําเป็นต้องหา
แนวทางในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ เน่ืองจาก
พยาบาลเป็นบคุลากรกลุ่มใหญ่ มีจํานวนมากท่ีสดุใน
ทีมสุขภาพ  แต่งานพยาบาลเป็นงานท่ีต้องใช้ทัง้
ศาสตร์และศิลป์ พยาบาลจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เสียสละ อดทน รับผิดชอบหลายด้าน 
ผลัดเปล่ียนการทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ก่อให้เกิด
ความเครียด เหน่ือยหน่าย การท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีมี
ความรับผิดชอบสงูแต่ขาดอํานาจการตดัสินใจ ทําให้
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พยาบาลขาดความมัน่ใจในตนเอง  ขาดกําลงัใจ  ถ้า
ผู้บริหารต้องการสร้างบรรยากาศเกือ้หนนุการทํางาน
ของเจ้าหน้าท่ีให้เกิดความยดึมัน่ผกูพนัต่อโรงพยาบาล 
ควรส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจ เพ่ือให้บคุลากรมี
อิสระในการทํางาน สนบัสนนุให้มีการพฒันาบคุลากร 
ปรับปรุงพัฒนางาน  และรูปแบบการปฏิบัติงาน2   
รวมถงึการสง่เสริมการรับรู้วฒันธรรมองค์การด้านการ
วางแผนและเน้นการมีส่วนร่วมในองค์การ  จะทําให้
เกิดความผูกพนัต่อองค์การและเพิ่มประสิทธิผลการ
ทํางาน 3   ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลสามารถ
พฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี มีกระบวน 
การผลิตและบริการดี  เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจใน
งาน   การส่ือสารดี  และสร้างแรงจูงใจในองค์การ  
เจ้าหน้าท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การจะส่งผลให้
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประสบ
ความสําเร็จ 4   การท่ีผู้ปฏิบติังานในบทบาทหน้าท่ี 
สถานท่ี  แตกต่างกันตามท่ีได้รับมอบหมาย มีความ
ร่วมมือ ร่วมใจกัน  สร้างบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวย     
ต่อการปฏิบัติงาน   จะทําให้บุคลากรในองค์การ
ปฏิบติังานอยา่งมีความสขุ นําไปสูค่วามคิดสร้างสรรค์ 
เสียสละและเกิดความผกูพนัตอ่องค์การ จากการศกึษา
ของ ลิทวินและสตริงเจอร์5    พบว่า  องค์การใดมี
บรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยต่อการปฏิบติังาน  จะมีผลทํา
ให้บคุลากรปฏิบติังานได้อย่างมีความสขุ สนกุกบัการ
ทํางาน  มีความเต็มใจ  เสียสละ  ทําให้ปฏิบติังานได้
อย่างเต็มศักยภาพ  มีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดการ
พฒันาในองค์กร  โดยบราวน์  และโมเบิร์ก6   ได้กลา่ว
ว่า การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาองค์การใดก็ตาม 

สิ่งแรกท่ีควรพิจารณาเปล่ียนแปลง คือ บรรยากาศ
องค์การ  การปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจในงาน    
จงึจะเกิดความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ  

จากการโอนย้ายสังกัดของโรงพยาบาล
ชลประทาน ถึง 3 ครัง้ ทําให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล 
มีความไม่มัน่ใจในเสถียรภาพของตนเอง เพราะต้องมี
การเปล่ียนแปลงภารกิจ ศักยภาพ ให้เหมาะสมกับ
บริบทและนโยบายต้นสังกัดตลอดเวลา  ดังนัน้
การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของ เ จ้าหน้า ท่ีกลุ่มการพยาบาล  จึ ง มี
ความสําคัญในการวางแผนบริหารงานกลุ่มการ
พยาบาลเป็นอย่างย่ิง นําสู่การศึกษาวิจยัค้นหาปัจจยั
ดงักล่าวท่ีส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน 
ครัง้แรก 7    ในเดือนตลุาคม พ.ศ.2550  เม่ือเร่ิมสงักดั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย ปี 2550 
พบว่า ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กร 
ได้แก่ปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  ปัจจยัด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และปัจจัยด้านโครงสร้าง 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั (R2Adjusted = 0.201) จึงได้นําผล
ไปปรับปรุงแก้ไข โดยปรับการทํางานในการพัฒนา
คุณภาพขอ งกลุ่ ม ก า รพยาบาล  เ ป็ น รู ป แบบ
คณะกรรมการ  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการร่วมคิด 
ร่วมพฒันางาน  ร่วมสร้างมาตรฐานในการปฏิบติังาน  
และปรับโครงสร้างงานเป็น 6  หน่วยงานการพยาบาล  
เพ่ือเอือ้ต่อการนิเทศกํากับงานการพยาบาลในแต่ละ
สาขา  ประสานงานกับคณะพยาบาลศาสตร์  มศว  
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จัดหลักสูตรผู้ ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) โดยเรียน    
ณ   โรงพยาบาลชลประทาน  ในวนัเสาร์และอาทิตย์ 
เพ่ือให้ผู้ ช่วยเหลือคนไข้ของโรงพยาบาลชลประทาน
ได้ยกระดบัการศกึษาและไม่ต้องลาออกเพ่ือศกึษาต่อ 
ทําให้ไม่ขาดอัตรากําลงั รวมถึงเสนอโรงพยาบาลให้
กลุ่มการพยาบาลมีส่วนร่วมในการกําหนดระเบียบ
ข้อบังคับ สวัสดิการ  ของโรงพยาบาล  และผลกัดัน 
ให้มีการปรับตําแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ บรรจเุป็นพนกังานมหาวิทยาลยั
เงินงบประมาณ   ซึ่งมีความมั่นคงมากกว่า  เ พ่ือ
ผลประโยชน์ของบคุลากร  จากการดําเนินการท่ีได้นํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาการบริหารงานให้ได้ตาม
มาตรฐานการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล จึงทําให้
ผู้วิจยัมีความสนใจเป็นอย่างย่ิงท่ีจะศึกษาบรรยากาศ
องค์การของกลุ่มการพยาบาล ระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้า ท่ีสังกัดกลุ่มการ
พยาบาลและปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ  เปรียบเทียบหลงัจากการพฒันาในปี 2550 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา
ครัง้นี  ้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานของกลุ่มการ
พยาบาล เป็นแนวทางในการจูงใจให้เกิดความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์การ สามารถดําเนินงานให้ตอบสนอง
ความต้องการของเจ้าหน้าท่ีสงักัดกลุ่มการพยาบาล
เพ่ือการคงอยู่และปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพได้ครบ
ทกุกลุ่ม  ซึ่งจะทําให้การบริหารงานกลุ่มการพยาบาล
ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา ลักษณะส่วนบุคคล ระดับ
บรรยากาศองค์การ และระดับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลชลประทาน เม่ือเร่ิมสงักดัมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ และหลงัจากสงักดัไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 2. เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ระดบั
ความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การ และระดบัความ
คิดเห็นด้านความย ึดมั ่นผ ูกพ ันต ่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน ในการปฏิบติังานตามความเข้าใจหรือ
การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี เม่ือเร่ิมสงักัดมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร วิโรฒ และหลงัจากสงักดัไมน้่อยกวา่  2  ปี 
 3. เ พ่ื อศึกษา  ความสัมพัน ธ์ ระหว่ า ง
ลกัษณะสว่นบคุคล  บรรยากาศองค์การ และความยดึ
มั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการ
พยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน เม่ือเร่ิมสังกัด
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และหลงัจากสงักดัไม่
น้อยกวา่  2  ปี 
 4. เพ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี  สังกัดกลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน เม่ือเร่ิมสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และหลังจากสังกัด  
ไมน้่อยกวา่  2  ปี 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-   เพศ                                      -   อาย ุ
-  ระดบัการศกึษา                      -   สถานะภาพสมรส 
-   สถานะ การดํารงตําแหน่ง      -    สาขาอาชีพ 
-  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล 

 
บรรยากาศองค์กร 
1. โครงสร้าง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั  

2. ความรับผิดชอบของบคุลากร  
3. ความอบอุน่และการสนบัสนนุ  
4. การให้รางวลั  
5. ความขดัแย้ง   
6. มาตรฐานการปฏิบติังาน  
7. ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  
8. ความเส่ียงในงาน  

 

วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ ปัจจัย
ลกัษณะส่วนบคุคล  และบรรยากาศองค์การ ท่ีมีผล
ต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเ ม่ือเ ร่ิมสังกัด
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และหลงัจากสงักดัไม่
น้อยกว่า 2 ปี รวมทัง้ศึกษาเชิงพยากรณ์ (Predictive 
study) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลความยดึมัน่ผกูพนัต่อ
องค์การ ของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ชลประทาน  เม่ือเร่ิมสงักัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ และนําผลจากการวิจัยมาพฒันาปรับปรุงการ
บริหารงานหลังจากนัน้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือเป็น
แนวทางให้องค์การสามารถบริหารงาน  พัฒนางาน 
และวางแผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลตอ่ไป 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ และกลุ่มตัวอย่าง  
คัดเลือกแบบเจาะจง  คือ เจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการ
พยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน  ประกอบด้วย 

      ความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์กร

1. ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมาย 
และคา่นิยมขององค์การ 
2. ความเตม็ใจท่ีจะทุม่เท ความ
พยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือ
องค์การ 
3. ความต้องการจะรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์การ 
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พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ ช่วยพยาบาล 
เ จ้าหน้า ท่ีพยาบาล  พนักงานผู้ ช่ วยเหลือคนไ ข้  
เจ้าหน้าท่ีธุรการ และคนงาน ท่ีปฏิบติังาน สงักดักลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลชลประทานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี   ทําการศึกษาวิจัยครัง้แรกในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2550 จํานวน 439 คน  และศกึษาเปรียบเทียบ
อีกครัง้ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2553  จํานวน 429 คน 

ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งเป็น  3  ส่วน   
ดังนี ้

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะ
ส่วนบุคคล   ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  
สถานะภาพสมรส   สถานะการดํารงตําแหน่ง  สาขา
อาชีพ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบและเติมคํา 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศ
องค์กร ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้ จากการทบทวนแนวคิดของ
ลิทวินและสตริงเจอร์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง มีขัน้ตอนในการ
สร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม โดยศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและท่ีเ ก่ียวข้อง 
รวมถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและตัวแปรต่าง ๆ 
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  ผู้ วิจัยได้ดําเนินการ
ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content Validity)  
และความเหมาะสมของภาษา  โดยผู้ เ ช่ียวชาญ 
จํานวน  3  ทา่น  และนําไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)  กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่ง
ประกอบด้วยทุกตําแหน่งในสงักัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
จํานวน  35  ฉบบั  ด้วยวิธีสมัประสทิธิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Co-efficient)  ได้เทา่กบั  0.90 

5    ประกอบด้วย  8  ด้าน  คือ  
ด้านโครงสร้าง  กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ด้านความ
รับผิดชอบของบุคลากร   ด้านความอบอุ่นและการ
สนบัสนนุ  ด้านการให้รางวลั  ด้านความขดัแย้ง  ด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังาน    ด้านความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั และด้านความเส่ียงในงาน  จํานวน  40  ข้อ
คําถาม  ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ได้  
0.90  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั เป็นข้อคําถาม
เชิงบวกและเชิงลบ แบบเลือกตอบ มีเกณฑ์การแปล
ผลค่าคะแนนบรรยากาศองค์การ  แบ่งเป็น 3 ระดบั 
โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียของระดับ
ความคิดเหน็ตามแนวคิดของเบส8 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดับบรรยากาศองค์การ  
 3.01 - 4.00 สงู / บรรยากาศองค์การดี 
 2.01 – 3.00 ปานกลาง / บรรยากาศองค์การพอใช้ 
 1.00 – 2.00  ต่ํา / บรรยากาศองค์การไมดี่ 
 ส่วนที่  3 แบบสอบถาม ความยึดมั่น
ผกูพนัต่อองค์การ ซึ่งผู้ วิจยัสร้างขึน้จากการทบทวน
แนวคิดของเมาว์เดย์   สเตียร์   และพอร์ตเตอร์   

ประกอบด้วยลกัษณะ 3  ประการ คือ  1)  ความเช่ือมัน่ 
การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ   2)  
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะ9
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ปฏิบติังานเพ่ือองค์การ   3) ความต้องการจะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การ จํานวน 14 ข้อคําถาม 
ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)ได้  0.76  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 4 ระดบั เป็นข้อคําถามเชิงบวก

และเชิงลบ แบบเลือกตอบ มีเกณฑ์การแปลผลค่า
คะแนนความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ แบ่งเป็น 3 
ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเหน็ตามแนวคิดของเบส8   

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดับความยดึม่ันผูกพันต่อองค์การ  
 3.01 - 4.00 สงู /มีความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การมาก 
 2.01 – 3.00 ปานกลาง / มีความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การพอใช้ 
 1.00 – 2.00  ต่ํา / มีความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การน้อย 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อม ูลล กัษณะส ่วนบ ุคคล   ระด ับ
บรรยากาศองค์การ และระดับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลชลประทาน  เปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 
2550 และปี พ.ศ. 2553  วิเคราะโดยใช้ ค่าความถ่ี  
ร้อยละ   ค่า เฉลี่ ย  (Mean)   และส่วนเ บ่ียง เบน
มาตรฐาน (Standard   Deviation) 

ผู้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอ
อนุมั ติ ก า ร เ ก็ บ ข้ อมูล วิ จั ย จ าก  ผู้ อํ า น วยกา ร
โรงพยาบาล และเสนอโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการ
จ ริยธรรมและการวิ จัยในมนุษ ย์  โ รงพยาบาล
ชลประทาน เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล หลังจากผ่านการ
อนุมัติแล้ว ผู้ วิจัยขอความร่วมมือในการดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานการพยาบาล ใน
สงักัดกลุ่มการพยาบาล โดยเก็บข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ี
ของกลุม่การพยาบาลท่ีทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
ดําเนินการตามหลกัพิทกัษ์สิทธ์ิกลุม่ตวัอย่าง และเก็บ
รวบรวมข้อมลูในครัง้แรก ระหว่างวนัท่ี 2 – 12 ตลุาคม 
2550 ทกุหน่วยงานในสงักดักลุม่การพยาบาล โดยส่ง
แบบสอบถามจํานวน 509 ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนครบถ้วน 439 ชดุ คิดเป็น ร้อยละ 86.25 และ
ครัง้ท่ี 2 ในระหว่างวันท่ี 19 – 29 มกราคม  2553 
จํานวน 501 ชดุ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนถ้วน 429 
ชดุ   คิดเป็น ร้อยละ 85.62    

 2. เป รียบเ ทียบค่า เฉ ล่ีย  ระดับความ
คิดเห็น ด้านบรรยากาศองค์การ และระดับความ
คิดเห็นด้านความย ึดมั ่นผ ูกพ ันต ่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน ในการปฏิบติังานตามความเข้าใจหรือ
การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี  ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2553  ด้วยสถิติ Independent t-test 
 3.  ความสมัพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะส่วน
บคุคล  บรรยากาศองค์การ และความยดึมัน่ผกูพนัต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ี  สังกัดกลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลชลประทาน  เปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 
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2550 และปี พ.ศ. 2553  วิเคราะห์โดยใช้การคํานวณ 
หาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั    
 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของเ จ้าหน้า ท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน  เปรียบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 
2550  และปี พ.ศ. 2553  วิเคราะห์โดยใช้สถิติการ
ถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขัน้ตอน  (Stepwise 
Multiple Regression)  
 

ผลการวิจัย 
 1. เ จ้ าหน้า ท่ี สังกัดกลุ่ มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2553  พบว่าส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกนั คือ เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 91.9 และ 92.1  อยูใ่นกลุม่อาย ุ 41 – 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 37.4 และ 34.7 โดยมีอายเุฉล่ีย 39 
ปี และ 40 ปี   จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 49.4 และ 50.5   และมี

สถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.7 และ 58.3  
สาขาอาชีพส่วนใหญ่ท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล คือ 
พยาบาลวิชาชีพ  ร้อยละ  45.8 และ  48.5 โดย
เจ้าหน้าท่ีในสงักัดกลุ่มการพยาบาลมีระยะเวลาการ
ทํางานเฉล่ีย 12 ปี และ 13 ปี  สิ่งท่ีแตกต่างกัน คือ 
สถานะการดํารงตําแหน่ง ปี พ.ศ.2550 ส่วนใหญ่เป็น
ลกูจ้างชั่วคราว/พนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ คิด
เป็นร้อยละ 53.3 สว่นน้อยเป็นลกูจ้างประจํา/พนกังาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 5.2  
ส่วนในปี พ.ศ. 2553 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจํา/
พนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ ร้อยละ 57.6 
คงเหลือบางตําแหน่งซึ่งเป็นส่วนน้อย ท่ีไม่สามารถ
บรรจุได้ เช่น ตําแหน่งคนงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานมหา วิทยาลัย เ งินรายไ ด้  ร้อยละ  4.2            
ดงัแสดงในตารางท่ี  1 
 

 
ตารางที่  1 จํานวน และร้อยละ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล   

โรงพยาบาลชลประทาน เปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2553 
 

ปี พ.ศ.2550 (n=439) ปี พ.ศ.2553 (n=429) ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 
จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 

เพศ   ชาย 36 8.2 34 7.9 
 หญิง 403 91.8 395 92.1 
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ตารางที่  1 จํานวน และร้อยละ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล   
โรงพยาบาลชลประทาน เปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2553  (ตอ่) 

 
ปี พ.ศ.2550 (n=439) ปี พ.ศ.2553 (n=429) ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 
จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 

อายุ       ต่ํากวา่ 21 ปี 9 2.1 2 0.5 
 21 – 30 ปี 119 27.1 115 26.8 
 31 – 40 ปี 95 21.6 87 20.3 
 41 – 50 ปี 164 37.4 149 34.7 
 51 – 60 ปี 50 11.4 75 17.5 
 60 ปี ขึน้ไป 2 0.4 1 0.2 
 (ปี พ.ศ.2550  =38.61, S.D.=10.56, Min= 19, Max=73)  (ปี พ.ศ.2553  =39.95, S.D.=10.97, Min=20, Max=74)  X X

ปริญญาโท ระดับการศกึษา           8 1.8 8 1.9 
 ปริญญาตรี / เทียบเทา่ 217 49.4 217 50.5 
 อนปุริญญา / เทียบเทา่ 9 2.1 7 1.6 
 ปวส./ เทียบเทา่ 23 5.3 35 8.2 
 ปวช. 32 7.3 25 5.8 
 อ่ืน ๆ 150 34.2 137 32.0 

โสด สถานภาพสมรส          144 32.8 133 31.0 
 สมรส 249 56.7 250 58.3 
 หม้าย / หยา่ / แยก 46 10.5 46 10.7 
สถานะ การดาํรง       ข้าราชการ   182 41.5 164 38.2 

ลกูจ้างประจํา/พนกังาน
มหาวทิยาลยัเงินงบประมาณ 

ตาํแหน่ง 
23 5.2 247 57.6 

 ลกูจ้างชัว่คราว/พนกังาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

234 53.3 18 4.2 
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ตารางที่  1 จํานวน และร้อยละ ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล   
โรงพยาบาลชลประทาน เปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2553  (ตอ่) 

 
ปี พ.ศ.2550 (n=439) ปี พ.ศ.2553 (n=429) ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 
จาํนวนคน ร้อยละ จาํนวนคน ร้อยละ 

พยาบาลวิชาชีพ สาขาอาชีพในปัจจุบัน   201 45.8 208 48.5 
 พยาบาลเทคนิค   27 6.2 12 2.8 
 เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 3 0.7 9 2.1 
 ผู้ช่วยพยาบาล/พนกังาน 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
107 24.4 114 26.6 

 พนกังานธุรการ   13 3.0 14 3.3 
 คนงาน 88 20.0 72 16.8 

1 –  5 ปี 85 42.1 147 34.3 ระยะเวลาในการ   

6 – 10 ปี ปฏบัิตงิาน 68 15.5 93 21.7 
 11 – 15 ปี 24 5.5 45 10.5 
 16 – 20 ปี 32 7.3 27 6.3 
 20 - 25 ปี 53 12.1 29 6.8 
 25 ปี ขึน้ไป 77 17.5 88 20.5 
 (ปี พ.ศ.2550 =11.54, S.D.=10.70, Min= 1, Max=44)  (ปี พ.ศ.2553  X X =12.91, S.D.=10.93, Min= 1, Max=47)  

 
 ระดบัความคิดเห็นบรรยากาศองค์การ ตาม
ความเข้าใจหรือการรับรู้ พบว่า เจ้าหน้าท่ีสงักัดกลุ่ม
การพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน  โดยรวม
ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับปานกลางทั ง้  2 ปี  ( ปี  พ .ศ .
2550 = 2.79, S.D. = 0.31 และปี พ.ศ.2553 X X = 
2.84, S.D. = 0.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัมีค่าคะแนนเฉล่ียมาก
ท่ีสดุ ทัง้ 2 ปี (ปี พ.ศ.2550 X = 2.94, S.D.= 0.48 
และปี พ.ศ.2553 = 3.00, S.D.= 0.44) สําหรับด้าน

อ่ืนมีการเปล่ียนแปลงลําดบัค่าคะแนนเฉล่ีย คือ ในปี 
พ.ศ.2550  ลําดับรองลงมาได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบของบุคลากร  ด้านมาตรฐานของงาน   ด้าน
โครงสร้าง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั   ด้านความอบอุ่นและ
การสนบัสนนุ   ด้านความขดัแย้ง   ด้านความเส่ียงและ
ท้าทาย ซึ่งทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลาง( X ระหว่าง 
2.68 – 2.94) แต่ในปี 2553 พบว่า ลําดบัรองลงมาคือ 
ด้านโครงสร้าง  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ด้านความ
รับผิดชอบของบุคลากร  ด้านความอบอุ่นและการX
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สนับสนุน   ด้านมาตรฐานของงาน   ด้านความขัดแย้ง   
ด้านความเส่ียงและท้าทาย  ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่นกัน ( X ระหว่าง 2.71 – 3.00) และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางน้อยท่ีสุดคือ 
ด้ านการ ใ ห้ รางวัลตอบแทน  ทั ง้  2  ปี  (ปี  พ .ศ .

2550 X = 2.47, S.D. = 0.44 และปี พ.ศ.2553 X = 
2.64, S.D. = 0.51)  และเม่ือพิจารณารายข้อในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านการให้รางวัลตอบแทน ในปี พ.ศ. 
2550  ข้อคําถามเก่ียวกับการไม่ได้รับความยุติธรรม
ในการพิจารณาความดีความชอบ  ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบั  ปานกลางน้อยท่ีสดุ( X = 2.27, S.D. = 0.76) 
แตกต่างจากปี พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลางมากท่ีสดุ ( X = 2.79, S.D. = 
0.80)  แต่ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางน้อย
ท่ีสุดด้านนี ้ ได้แก่  การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อย่าง
ยติุธรรม ( X = 2.54, S.D.= 0.74) สําหรับข้อคําถาม
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุทัง้ 2 ปี โดยอยู่ในระดบัสงู  ได้แก่  
ความภู มิ ใจ ท่ี ไ ด้ ทํางาน ท่ีหน่ วยงานนี  ้ (ปี  พ .ศ .
2550 = 3.17, S.D.= 0.56 และปี พ.ศ.2553 X X = 
3.27, S.D. = 0.58)  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น บรรยากาศองค์การ ของเจ้าหน้าท่ีสงักดักลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล

ชลประทาน  ปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2553  เป็นรายด้าน และโดยรวม 
 

ปี พ.ศ.2550 (n=439) ปี พ.ศ.2553 (n=429) 
ค่าเฉล่ียบรรยากาศองค์การ 

ระดับ S.D. X  X  S.D. ระดับ 
- คา่เฉล่ียด้านโครงสร้าง 2.86 .43 ปานกลาง 2.94 .54 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านความรับผิดชอบของบคุคล 2.88 .43 ปานกลาง 2.92 .50 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ 2.80 .39 ปานกลาง 2.89 .45 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านการให้รางวลัตอบแทน 2.47 .44 ปานกลาง 2.64 .51 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านความขดัแย้ง 2.74 .38 ปานกลาง 2.75 .38 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านมาตรฐานของงาน 2.87 .39 ปานกลาง 2.84 .41 ปานกลาง 
- คา่เฉล่ียด้านการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 2.94 .48 ปานกลาง 3.00 .44 ปานกลาง 
- ด้านความเส่ียงและท้าทาย 2.68 .41 ปานกลาง 2.71 .40 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวม บรรยากาศองค์การ 2.79 .31 2.84 .35  ปานกลางปานกลาง  
 

 ระดบัความคิดเห็น ด้านความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การ ตามความเข้าใจหรือการรับรู้  พบว่า 
เ จ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล

ชลประทาน มีระดับมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม ปี พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.92, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและ
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รายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์การอยู่ในระดบัสงู ( X  = 3.15, S.D. = 0.44) ซึง่
พบว่าในข้อคําถามเก่ียวกับการทํางานโดยคํานึงถึง
ช่ือเสียงของโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด( X = 
3.20, S.D. = 0.49)  สว่นด้านความต้องการท่ีจะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การ ( X = 2.83, S.D. = 0.41) 
และด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ ( X = 2.81, S.D. = 0.48) อยู่ในระดบัปาน
กลาง  แต่ในปี พ.ศ. 2553  พบว่า ระดบัมีความยึดมั่น
ผกูพนัต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดบัสงู ( X = 3.09, 
S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดบัสงู คือ ด้านความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะ

ปฏิบติังานเพ่ือองค์การ ( X  = 3.28, S.D. = 0.42) 
เช่นกนั ซึ่งพบว่าในข้อคําถามเก่ียวกบัการทํางานโดย
คํานึงถึงช่ือเสียงของโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ
( X = 3.34, S.D. = 0.51)  สว่นด้านความต้องการท่ีจะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ.
2550 ท่ีเป็นระดบัปานกลางเป็นระดบัสงู  ( X = 3.09, 
S.D. = 0.45)   โดยพบว่าในข้อคําถามเก่ียวกบัความ
ผกูพนักบัการปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งนีมี้ค่าเฉล่ีย
มากท่ีสดุ( X = 3.19, S.D. = 0.63)  ส่วนด้านความ
เช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
( X = 2.93, S.D.= 0.46) อยู่ในระดบัปานกลาง  สรุป
ภาพรวม พบว่า ปี พ.ศ. 2553 ระดบัความยึดมัน่ผกูพนั
ตอ่องค์การ ดีขึน้ทัง้รายรายด้าน และโดยรวม ดงัแสดง
ในตารางท่ี  3 

 

ตารางที่  3 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ ของเจ้าหน้าท่ีสงักัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2553 เป็นรายด้าน และโดยรวม 

 

ปี พ.ศ.2550 (n=439) ปี พ.ศ.2553 (n=429) 
ค่าเฉล่ียความยดึม่ันผูกพันต่อองค์การ 

ระดับ S.D. X  X  S.D. ระดับ 
- คา่เฉล่ียความเช่ือมัน่และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

2.81 .48 ปานกลาง 2.93 .46 ปานกลาง 

- คา่เฉล่ียความเต็มใจท่ีจะทุม่เทความพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์การ 

3.15 .44 สงู 3.28 .42 สงู 

- คา่เฉล่ียความต้องการท่ีจะรักษาความเป็น
สมาชิกองค์การ 

2.83 .41 ปานกลาง 3.09 .45 สงู 

- 2.92 .37 3.09 .38 ปานกลาง ค่าเฉล่ียความยดึม่ันผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม 

สูง 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับความคิดเห็นบรรยากาศองค์การ และระดับ
ความคิดเห็นความยึดมั ่นผ ูกพ ันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ี สังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน ในการปฏิบติังานตามความเข้าใจหรือ
การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี  ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี 
พ.ศ. 2553  พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยรวม ด้านความ
รับผิดชอบของบุคคล   ด้านความขัดแย้ง   ด้าน
มาตรฐานของงาน ด้านการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และด้านความเส่ียงและท้าทาย  ไม่แตกต่างกนั   สว่น
ในด้านการให้รางวัลตอบแทน ปี 2553 ดีขึน้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และในด้านโครงสร้าง  
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน  ปี 2553 ดีขึน้
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็น ปัจจัยด้านความยึดมั ่นผ ูกพ ันต่อองค์การ
โดยรวมและด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็น
สมาชิกองค์การ ใน ปี 2553 ดีขึน้อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001  ส่วนในด้านความเช่ือมัน่และการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร   รวมถึงด้าน
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองค์การ ใน ปี 2553 ดีขึน้เช่นกนั อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่  4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ี   สงักดักลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 
และปี พ.ศ. 2553 

 

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 
ค่าเฉล่ียระดับความคดิเหน็ 

S.D. 
X  X  S.D. 

t p 

- 2.79 บรรยากาศองค์การโดยรวม .313 2.84 .349 -1.917 .056 ns 
   ด้านโครงสร้าง 2.85 .441 2.94 .538 -2.471 .014* 
   ด้านความรับผิดชอบของบคุคล 2.88 .430 2.92 .495 -1.471 .142 ns 

   ด้านความอบอุน่และการสนบัสนนุ 2.81 .504 2.89 .446 -2.301 .022* 
   ด้านการให้รางวลัตอบแทน 2.47 .441 2.64 .505 -5.134 .000*** 
   ด้านความขดัแย้ง 2.76 .500 2.75 .380 .401 .689 ns 
   ด้านมาตรฐานของงาน 2.88 .512 2.84 .405 1.031 .303 ns 
   ด้านการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 2.95 .481 3.00 .440 -1.739 .082 ns 
   ด้านความเส่ียงและท้าทาย 2.67 .417 2.71 .401 -1.220 .223 ns 
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ตารางที่  4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ี   สงักดักลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2550 
และปี พ.ศ. 2553  (ตอ่) 

 

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2553 
ค่าเฉล่ียระดับความคดิเหน็ 

S.D. 
X  X  S.D. 

t p 

- 2.93 ความยึดม่ันผูกพันต่อองค์การโดยรวม .406 3.08 .383 -5.641 .000*** 
   ด้านความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและ 2.83 .578 2.93 .458 -2.846 .005** 
   คา่นิยมขององค์กร       
   ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุม่เทความพยายาม 
   อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์การ 

3.18 .578 3.28 .421 -2.807 .005** 

   ด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิก 
   องค์การ  

2.82 .409 3.09 .450 -8.754 .000*** 

 ****   P < .001 ,  **  P < .01 ,  * P <  .05,  ns ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน
บคุคล  บรรยากาศองค์การ และความยดึมัน่ผกูพนัต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ี  สังกัดกลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลชลประทาน  ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2553  ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู   พบว่า  ปี พ.ศ. 2550  
กลุ่มอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ ในระดับต่ําอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดบั .05 (r = .100)   ส่วน ระดบัการศึกษา  
สาขาอาชีพ และ ปัจจยับรรยากาศองค์การโดยรวม  มี
ความสัมพันธ์ทางบวก กับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ในระดบัต่ําและปานกลาง อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติระดบั .01 (r = .199 , .197 และ .418 
ตามลําดบั) และในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การ ในระดับต่ําอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติระดบั .05 (r = .100)  สว่น กลุม่อาย ุ ระดบั
การศึกษา  สถานภาพสมรส สาขาอาชีพ และ ปัจจัย
บรรยากาศองค์การโดยรวม  มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การ ในระดบัต่ํา อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติระดบั .01 (r = .179 , .255 , .188 
และ  .289 ตามลําดบั)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5  
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 ตารางที่  5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ ปี พ.ศ.2550 และปี พ.ศ.2553 
 

ปัจจัยความยดึม่ันผูกพันต่อองค์การโดยรวม 
ตัวแปร 

ปี พ.ศ.2550 (r) ปี พ.ศ.2553 (r) 
  1. เพศ -.052 -.123(**) 
  2. กลุม่อาย ุ .100(*) .179(**) 
  3. ระดบัการศกึษา .199(**) .255(**) 
  4. สถานภาพสมรส .032 .188(**) 
  5. สถานะการดํารงตําแหน่ง .093 .051 

  6. สาขาอาชีพในปัจจบุนั .197(**) .289(**) 
  7.ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลนี ้ .064 .100(*) 
  8. ปัจจยับรรยากาศองค์การโดยรวม .418(**) .344(**) 

          **  P < .01 ,  * P <  .05  
 
 4. ปัจจัย ท่ี มีผลต่อความยึดมั่นผูกพัน    
ต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 
2553  วิ เคราะห์โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ     
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression)  ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวั
แปรต้น  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล  ในปี พ.ศ. 2550  
พบวา่  ระดบัการศกึษากบัสาขาอาชีพ มีความสมัพนัธ์
ทางบวก เกิน 0.65 (r =  .888)  ถือว่ามีความสมัพนัธ์
กนัมาก อาจเกิด   Multicollinearity10   ผู้วิจยัได้คดัเลือก
โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ R2   เม่ือ
นําตวัแปรระดบัการศึกษากบัสาขาอาชีพดงักล่าวเข้า
สมการทีละตวั พบว่า ได้ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์
ของระดบัการศึกษาท่ีสามารถอธิบายการผนัแปรของ

ตวัแปรตาม คือ ผลความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน R2 = .047  ซึ่งมากกว่าสาขาอาชีพ ท่ีมีค่า 
R2 = .039   ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงตัดตัวแปรสาขาอาชีพออก
ก่อนท่ีจะนําตวัแปรอิสระทัง้หมดเข้าสูส่มการ   ในปี พ.ศ. 
2553  พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น  2 คู่  มี
ความสมัพนัธ์ทางบวก เกิน 0.65  10   ได้แก่  ระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลกบักลุ่มอาย ุ(r = .741) 
และระดบัการศกึษากบัสาขาอาชีพ (r = .879)  ผู้วิจยั
ได้คัดเลือก   โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ R2  เม่ือนําตวัแปรระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลกบักลุม่อายแุละระดบัการศกึษากบัสาขา
อาชีพ  เข้าสมการทีละตัว  พบว่า  ได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ของระดับกลุ่มอายุ R2 = .027  ซึ่ง

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2553   121 



วารสารกองการพยาบาล 

มากกว่าระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล  ท่ีมีค่า 
R2 = .006 และสาขาอาชีพ R2 = .073  ซึง่มากกว่าระดบั
การศึกษา  R2 = .056  ท่ีสามารถอธิบายการผนัแปร
ของผลความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ี
สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน  
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงตัดตัวแปร ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและระดับการศึกษาออกก่อนท่ีจะนําตัว
แปรอิสระทัง้หมดเข้าสู่สมการ  และเม่ือพิจารณาถึง

คณุสมบติัของสมการถดถอยท่ีได้ เก่ียวกบัการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือน (Error) เป็นไป
ตามข้อตกลงเบือ้งต้น  ผลการทดสอบค่า  Dubin-Watson 
test   ปี พ.ศ. 2550 =  1.921  และ ปี พ.ศ. 2553 =  1. 
658  ซึ่งมีค่าใกล้  211  แสดงว่าข้อมูลท่ีศึกษาไม่มี 
Autocorrelation   เป็นไปตามข้อตกลงของสถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู  ดงัแสดงในตารางท่ี 6 และ 7   

 
ตารางที่  6 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 

เจ้าหน้าท่ี  สงักดักลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน  ปี พ.ศ. 2550 (n=439) 
 

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 b Beta t 
-  ด้านการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
-  ด้านโครงสร้าง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
-  ระดบัการศกึษา 
-  ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน 

.337 

.391 

.434 

.459 

.114 

.153 

.188 

.210 

.111 

.148 

.181 
.201 

.444 

.426 

.558 

.354 

.187 

.165 

.187 

.168 

3.306** 
2.909** 
3.796*** 
3.046** 

    คา่คงท่ี = 21.043 
***   P < .001 ,  **  P < .01  
 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์ ปี พ.ศ. 2550   พบวา่ 
ผลความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน 

=  21.043  (ค่าคงท่ี) +  0.444  (ปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั) + 
0.426 (ปัจจยัด้านโครงสร้าง  กฎระเบียบ ข้อบงัคบั) + 0.558 (ปัจจยัด้าน
การศกึษา)   +  0.354  (ปัจจยัด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน) 
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ตารางที่  7 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 
เจ้าหน้าท่ี  สงักดักลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน  ปี พ.ศ. 2553 (n=429) 

 
ตัวแปร R R2 Adjusted R2 b Beta t 

 - ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน 
-  สาขาอาชีพ 
-  กลุม่อาย ุ
-  ด้านการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
-  ด้านความเส่ียงและท้าทาย 

.429 

.504 

.532 

.540 

.547 

.184 

.254 

.283 

.291 

.299 

.182 

.250 

.277 

.284 

.291 

1.051 
.709 
.869 
.382 
-.315 

.397 

.260 

.176 

.157 
-.118 

7.459*** 
6.283*** 
4.240*** 
2.922** 
-2.166* 

    คา่คงท่ี = 21.781 
***   P < .001 ,  **  P < .01 ,  * P <  .05 
 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์ ปี พ.ศ. 2553    พบวา่  
ผลความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน 

=   21.781 (ค่าคงท่ี) +  1.051 (ปัจจยัด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน)  + 0.709 
(ปัจจยัสาขาอาชีพ) + 0.869 (ปัจจยักลุม่อาย)ุ + 0.382 (ปัจจยัด้านความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั) - 0.315 (ปัจจยัด้านความเส่ียงและท้าทาย) 

 
 เม่ือวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (ตารางท่ี  6 
และ 7)  พบว่า ปี พ.ศ. 2550  ปัจจัยด้านความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ปัจจัยด้านโครงสร้าง กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามลําดับ มีผลเป็นเชิงบวก
และสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลความยึดมั่นผูกพัน    
ต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน ได้  ร้อยละ  20 (Adjusted R2 = 
0.201) และในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ปัจจยัด้านมาตรฐาน
การปฏิบติังาน   ปัจจยัด้านสาขาอาชีพ  ปัจจยัด้านกลุ่ม
อาย ุปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ตามลําดบั 

มีผลเป็นเชิงบวก และปัจจัยด้านความเส่ียงและท้า
ทาย มีผลเป็นเชิงลบ ท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์ผล
ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสงักัดกลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน ได้  ร้อยละ  29 
(Adjusted R2 = 0.291)  
 

อภปิรายผล 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีสงักัด
กลุ่มการพยาบาล   เ ม่ือเ ร่ิมสังกัดมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปี  2550  ไม่แตกต่างจากปี  2553  
คือ  ส่วนใหญ่เป็น พยาบาล เพศหญิง อายเุฉล่ีย 39 – 
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40 ปี จบปริญญาตรี / เทียบเท่า สถานะภาพสมรส 
ระยะเวลาทํางานเฉล่ีย  12 – 13 ปี  ยกเว้น  เ ร่ือง
สถานะการดํารงตําแหน่ง ปี  2553 เจ้าหน้าท่ี สงักัด
กลุ่มการพยาบาล   ไ ด้บรรจุเ ป็นลูกจ้างประจํา /
พนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ ร้อยละ 57.6 
ซึง่ในปี 2550 มีเพียงร้อยละ 5.2   ทําให้มีความมัน่คง
ในหน้าท่ีการงานมากขึน้ 
 ระดับความคิดเห็น ด้านบรรยากาศ
องค์การ  ตามความเข้าใจหรือการรับรู้ของ เจ้าหน้าท่ี
สังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลชลประทาน    
ทัง้  2  ปี  โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ( ปี 
พ.ศ. 2550 X = 2.79, S.D. = 0.31 และปี พ.ศ. 2553 
X = 2.84, S.D. = 0.35) และ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีค่า
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ (ปี พ.ศ.2550 X = 2.94, S.D.= 
0.48 และปี พ.ศ.2553 X = 3.00, S.D.= 0.44) และ 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางน้อยท่ีสุด  คือ  
ด้ านการ ใ ห้ รางวัลตอบแทน  ทั ง้  2  ปี  (ปี  พ .ศ .

2550 X = 2.47, S.D. = 0.44 และปี พ.ศ.2553 X = 
2.64, S.D. = 0.51)  สอดคล้องกับงานวิจยัของภคั
รัตน์           เชือ้นเคนทร์12    ท่ีศึกษาพบว่า บุคลากร
สายสนบัสนนุมีความคิดเห็นบรรยากาศการทํางานใน
องค์การ ในภาพรวมและด้านการให้รางวลัตอบแทน 
อยู่ในระดับปานกลาง และงาน  วิจ ัยของ  กังสดาล  
สทุธวิรีสรรค์13  ท่ีศกึษาพบว่า บคุลากร มีการรับรู้ด้าน
บรรยากาศองค์การในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยกลุ่มพยาบาลมีการรับรู้ด้านการ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัค่าเฉล่ียสงูสดุ และด้านการให้

รางวัลตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด เน่ืองจากบุคลากร
สงักดักลุม่การพยาบาล สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ความ
ละเอียดอ่อนเก่ียวกบัความยติุธรรม  การให้รางวลั  มี
มากกว่า       จึงทําให้มีค่าเฉล่ียต่ํา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ    ธนากาญจน์  วิทูรพงศ์14  ท่ีศึกษา
พบวา่พนกังานฝ่ายขายและการตลาดท่ีมีเพศตา่งกนัมี
การรับรู้บรรยากาศองค์กรต่างกนั  เน่ืองจากเพศหญิง
เป็นเพศท่ีมีความรับผิดชอบและความละเอียดถ่ีถ้วน
รอบคอบคอ่นข้างสงู 
 ระดับความคิดเห็น ด้านความยดึมัน่ผกูพนั
ตอ่องค์การ  ตามความเข้าใจหรือการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี
สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน  
โดยรวมปี พ.ศ. 2550 ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 2.92, S.D. = 0.37)  ปี พ.ศ. 2553 อยู่ใน
ระดบัสงู ( X = 3.09, S.D. = 0.38) และพบว่า ด้าน
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองค์การอยู่ในระดบัสงู ทัง้ 2 ปี (ปื พ.ศ.
2550  = 3.15, S.D. = 0.44, ปี พ.ศ.2553 X X  = 
3.28, S.D. = 0.42) เน่ืองจากได้นําผลลพัธ์จาก
งานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ชลประทาน ปี พ.ศ. 25507   ไปปรับปรุงแก้ไข โดยปรับ
การทํางานในการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มการ
พยาบาล เป็นรูปแบบคณะกรรมการ  บุคลากรทุก
ระดบัมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกันในการร่วมคิด ร่วมพัฒนางาน  ร่วมสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบติังาน  และปรับโครงสร้างงาน
เป็น 6  หน่วยงานการพยาบาล  เพ่ือเอือ้ต่อการนิเทศ
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กํากับงานการพยาบาลในแต่ละสาขา  ประสานงาน
กับคณะพยาบาลศาสตร์ มศว จัดหลักสูตรผู้ ช่วย
พยาบาล(ภาคพิเศษ)โดยเรียน  ณ . โรงพยาบาล
ชลประทาน ในวนัเสาร์และอาทิตย์ เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือ
คนไ ข้ของโรงพยาบาลชลประทานได้ยกระดับ
การศึกษาและไม่ต้องลาออกเพ่ือศึกษาต่อ ทําให้ไม่
ขาดอตัรากําลงั รวมถึงเสนอโรงพยาบาลให้กลุ่มการ
พยาบาลมีส่วนร่วมในการกําหนดระเบียบข้อบังคับ 
สวสัดิการ ของโรงพยาบาล และผลกัดนัให้มีการปรับ
ตําแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้   บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบป ร ะมาณ   ซึ่ ง มี ค ว ามมั่ น ค งมากกว่ า เ พ่ื อ
ผลประโยชน์ของบุคลากร จึงทําให้เกิดความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ น้ทุกด้าน  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณัศนา  วิทยานภุากร 

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ระดับ
ความคิดเห็นด้านบรรยากาศองค์การ และระดบัความ
คิดเห็นด้านความย ึดมั ่นผ ูกพ ันต ่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ี  สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ชลประทาน ในการปฏิบัติงานตามความเข้าใจหรือ
การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี 
พ.ศ. 2553  พบว่า ค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น 
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยรวม ด้านความ
รับผิดชอบของบุคคล   ด้านความขัดแย้ง   ด้าน
มาตรฐานของงาน ด้านการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และด้านความเส่ียงและท้าทาย  ไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีดี
ขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001และ .05 
ตามลําดบั ได้แก่ ด้านการให้รางวลัตอบแทน และด้าน
โครงสร้าง  รวมถึง ด้านความอบอุ่นและการสนบัสนนุ  
สําหรับปัจจยัด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การทัง้
โดยรวมและรายด้านดีขึ น้ทั ง้หมด  แสดงว่าการ
พฒันาโดยนําผลลพัธ์ ที่ได้จากงานวิจัย ปี พ.ศ.2550 

2 ท่ีพบว่าผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจ เพ่ือให้บคุลากรมี
อิสระในการทํางาน สนบัสนนุให้มีการพฒันาบคุลากร
ให้มีคุณภาพทุกด้าน โดยเน้นพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล   ปรับปรุงพัฒนางานและรูปแบบการ
ปฏิบติังาน ซึ่งจะสง่ผลให้พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ ป่วย
เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อโรงพยาบาลมากขึน้  และ
งานวิจยัของพนัโทหญิงขนิษฐา แก้วกลัยา

7   ไปใช้สามารถพัฒนาได้ตรงจุดและเกิดผลลพัธ์ที่ดี 
ดังนัน้ผู้บริหารจึงควรนําปัจจัยด้านท่ีไม่แตกต่างกัน
มาพัฒนา สอดคล้องกับ พรทิพย์  พิมพ์สมาน16 ท่ี
ศ ึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของ
พยาบาลประจําการ  โ รงพยาบาลจิตเวช  กรม
สุขภาพจิต ด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบและด้าน
การยกยอ่งชมเชยและให้รางวลั อยู่ในระดบัปานกลาง 
ถ้าโรงพยาบาลให้ความสําคัญ จะทําให้พยาบาลมี
แรงจงูใจในการทํางานมากขึน้ สําหรับด้านโครงสร้าง
องค์การพบว่ามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของการ
พยาบาลในหอผู้ ป่วย (r =.67) ถ้าผู้บริหารทางการ

15  ท่ีศึกษา
พบว่าการเสริมพลังอํานาจในงาน ด้านการได้รับ
อํานาจ และการได้รับโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 
พิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม เหมาะสม  
จะส่งผลให้เกิดกําลงัใจและทุ่มเทความพยายาม  เกิด
ความรักในองค์การและลดปัญหาการลาออกจากงาน 
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พยาบาลมีการบ ริหารจัดการ ท่ีชัด เจนจะ เพิ่ ม
ประสทิธิภาพในการปฏิบติังาน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน
บคุคล  บรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลชลประทาน  พบว่า  กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษา   สาขาอาชีพ  และ  ปัจจัยบรรยากาศ
องค์การโดยรวม  มีความสมัพันธ์ทางบวก กับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การทัง้ 2 ปี ยกเว้น ในปี พ.ศ. 
2553 มีปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
สถานภาพสมรส มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึน้อีก 2 ปัจจัย สอดคล้อง
กบั ศกลุรัตน์ ต๊ะวิชยั17 ท่ีศึกษาพบว่าอาย ุสถานภาพ
สมรส ระยะเวลาปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องค์การ  
 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของเ จ้าหน้า ท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลชลประทานพบว่า ปี พ.ศ. 2550  ปัจจัย
ด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ปัจจยัด้านโครงสร้าง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และ
ปัจจยัด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ตามลําดบั มีผลเป็น
เชิงบวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลความยึดมั่น
ผกูพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสงักดักลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลชลประทาน ได้  ร้อยละ  20 (Adjusted R2 = 
0.201) โดยระดบัการศึกษาท่ีมีความยึดมัน่ผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูงท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ ระดับ
ปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28.8 ซึ่งเป็น
บุคลากรส่วนใหญ่( ร้อยละ  49.4) จึงได้นําผลไป

ปรับปรุง แก้ไข โดยจดัอบรมวิชาการให้ได้หน่วยคะแนน
ทางการพยาบาล และสนับสนุนการเรียนต่อฉพาะทาง ฯ 
เม่ือทําการศึกษาวิจัยอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า 
ปัจจยัด้านโครงสร้าง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และปัจจยัด้าน
ระดับการศึกษา ซึ่งมีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ได้รับการแก้ไขเกือบทัง้หมด จึงทําให้พบว่า 
ปัจจัยด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปัจจัยด้านสาขา
อาชีพ  ปัจจยัด้านกลุม่อาย ุปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกัน ตามลําดับ มีผลเป็นเชิงบวก และปัจจัย
ด้านความเส่ียงและท้าทาย มีผลเป็นเชิงลบ ท่ีสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ผลความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีสังกัดกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
ชลประทาน ได้  ร้อยละ  29 (Adjusted R2 = 0.291) โดย  
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในรายข้อเก่ียวกับความ
เพียงพอของ วสัด/ุอปุกรณ์( X = 2.53, S.D. = 0.67)
และสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการทํางาน( X = 2.58, 
S.D. = 0.69)เป็นสิ่งท่ีต้องปรับปรุง เพราะมีคะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุดในปัจจัยด้านนี  ้  สําหรับด้านสาขา
อาชีพ พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ  มีความยดึมัน่ผกูพนัต่อ
องค์การในระดบัสงูท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสดุ คือ คิดเป็นร้อย
ละ 46.2 จากการศึกษาของสุธีรา ประดับวงศ์ และ
คณะ 18 พบว่า ทศันคติของกลุม่ต่อองค์การ ความรู้สกึ
ว่าองค์การพึ่งพิงไ ด้  บุคลิกภาพท่ีน่านับถือและ
ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ  สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 50.3 ดังนัน้ ถ้าผู้ บริหาร
องค์การคาดหวงัให้มีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การใน
กลุ่มนีเ้พิ่มขึน้ต้องเร่งพฒันาในตวัแปรดงักล่าว  ในด้าน
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กลุ่มอายท่ีุมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การในระดบัสงูท่ี
มีจํานวนน้อยท่ีสดุ คือ กลุม่อาย ุ21-30 ปี อายงุาน 1 – 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.6  สอดคล้องกบังานวิจยัของ พนั
โทหญิงขนิษฐา แก้วกลัยา15 ท่ี พบว่า ถ้าอายุมากขึน้ 
1 ปี ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจะเพิ่มขึน้ 0.224 
คะแนน   ส่วนปัจจยัด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัมี
ระดับความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับดีทุกข้อ ( X = 
2.89 – 3.09) ซึง่ต้องรักษาให้คงสภาพไว้เน่ืองจากเป็น
จุดแข็ง ท่ี มีความสําคัญต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ในปัจจัยด้านความเส่ียงและท้าทาย พบว่า
รายข้อท่ีมีระดบัความคิดเหน็คะแนนคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ
ในปัจจยัด้านนีร้วมถึงข้อคําถามปัจจยัด้านบรรยากาศ
องค์การทัง้หมด คือ มีการยกเว้นกฏในบางครัง้เพ่ือลด
เวลาการทํางาน ( X = 2.45, S.D. = 0.67) สอดคล้อง
กบังานวิจัยของ บุษบา  หน่ายคอน และอุไรวรรณ  กะ
จะชาติ 19   ท่ีพบว่า บรรยากาศองค์การ และการนิเทศ
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย เป็นตวับ่งบอกทางการบริหารงาน
ในองค์การอย่างหนึ่งว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม ่
เน่ืองจากบุคคลไม่ได้ทํางานอยู่ เพียงลําพัง แต่การ
ทํางานนัน้อยู่ภายใต้การกํากับ การควบคุม โครงสร้าง
องค์การ แบบของผู้ นํา กฏระเบียบต่างๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่นเดียวกับ ธนา
กาญจน์  วิทูรพงศ์ 14  ท่ีพบว่า บรรยากาศองค์การท่ี
เอือ้อํานวยต่อการทํางานเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้พนักงานมี
ความผกูพนัตอ่องค์การมากย่ิงขึน้ตามไปด้วย และณศั
นา  วิทยานภุากร 2  ท่ีศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบั
องค์การ ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงาน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีผลต่อความยึดมั่น

ผูกพนัต่อองค์การ  ดงันัน้ การจัดการบริหารงานต่าง ๆ  
การสนับสนุนให้มี การพฒันาบุคลากร การเสนอความ
คิดเห็นหรือร่วมกนัแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบติังาน 
สนบัสนนุการสร้างนวตักรรมใหม่ๆทางการพยาบาลโดย
มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล จะช่วยทําให้
เกิดความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ สามารถรักษาคนไว้
ในองค์การได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการนําผลงานวจัิยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังาน  ปัจจยัด้านสาขาอาชีพ  ปัจจยั
ด้านกลุ่มอายุ ปัจจัยด้านความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
ตามลําดบั มีผลเป็นเชิงบวก และปัจจยัด้านความเส่ียง
และท้าทาย มีผลเป็นเชิงลบ ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ผลความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสังกัด
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน  ดงันัน้ ผู้วิจยั
ขอเสนอแนะให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารการ
พยาบาล ดงันี ้
 1.1 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติ งาน  
ผู้บริหารควรพิจารณาสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
ด้าน  วัสดุ ครุภัณฑ์  ท่ีทันสมัยเพิ่มขึน้  เ พ่ือความ
สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  มีระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย  ช่วยเสริม
สมรรถนะในการทํางาน   รวมถึ งควรป รับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการปฏิบติังาน จดัระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยติดตัง้โทรทัศน์วงจรปิด และมี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ให้
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ความอิสระในการทํางาน ส่งเสริมความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรร และการพฒันาตนเอง 
 1.2 ด้านสาขาอาชีพ  ผู้บริหาร ควรสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ สร้างความรู้สึกว่าองค์การ
พึ่งพิงได้  ผู้ บริหารต้องมีภาวะผู้ นําเชิงปฏิรูป และ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล มีความตระหนักถึง
ความสําคญัของสมาชิกต่อองค์การ ให้การยกย่อง ทํา
ให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความภาคภูมิใจ มีพลัง และทุ่มเท
แรงกายใจ ในการปฏิบติังาน 
 1.3 ด้านกลุ่มอายุ  ผู้ ท่ี มีอายุตัวและ
อายงุานน้อย ควรมีทีมพ่ีเลีย้ง จากพ่ีผู้ มีประสบการณ์ 
ช่วยเสริมทักษะ  ให้ความมั่นใจ เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถและพฒันาความรู้ สร้างบรรยากาศมิติ
ใกล้ชิดสนิทสนม มีการนิเทศเป็นทีม ไม่ทอดทิง้ และ
ให้ความช่วยเหลือเ ม่ือเ กิดปัญหา  จะทําให้ เ กิด
บรรยากาศในองค์การท่ีดี ส่งผลให้เกิดความยึดมั่น
ผกูพนัตอ่องค์การสงูขึน้ 
 1.4 ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   
ผู้บริหาร ควรสร้างบรรยากาศท่ีเกือ้หนุนการทํางาน
ของเ จ้าหน้า ท่ีสนับสนุนให้ มีการพัฒนาความ รู้ 
สร้างนวตกรรมในการพัฒนาคุณภาพบริการ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ เป็น
ธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยเสริม
บรรยากาศองค์การให้ดีขึน้ 

 1.5 ด้านความเส่ียงและท้าทาย ควรมี
การเผยแพร่ กฎ ระเบียบต่างๆ ทกุปี โดยเฉพาะสิ่งท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง รวมถึงมีการ
นิเทศติดตามอย่างสม่ําเสมอ และนําข้อขัดข้องไป
พฒันา โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี มีส่วนร่วมในการ
กําหนด กฎ ระเบียบ ในการบริหารและการปฏิบติังาน 
จะเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และทศันคติท่ีดี
ตอ่องค์การ ซึง่จะทําให้เจ้าหน้าท่ีคงอยูม่ากขึน้ 
 ดงันัน้ การประเมินบรรยากาศองค์การ
และความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การ ควรจะดําเนินการ
ทุกปี เน่ืองจากงานวิจัยนีชี้ใ้ห้เห็นว่า การนําปัญหาท่ี
พบ  มาวิ เคราะห์  ปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา  จะช่วย
เสริมสร้างขวญั และกําลงัใจ แก่ผู้ปฏิบติังาน ทําให้มี
ความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ คงอยู่ในองค์การนาน
ขึน้และปฏิบติังานอยา่งมีคณุภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยต่อไป 
 2.1 ควรศึกษา เป รียบ เ ทียบระดับ
บรรยากาศองค์การและความยดึมัน่ผกูพนัต่อองค์การ 
ในเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลทัง้หมดทกุหน่วยงาน ทัว่
ทัง้องค์การ ท่ีมีลกัษณะงานต่างกนั เพ่ือสามารถนําไป
แก้ไขและพฒันาได้ตรงจดุ 
 2.2 การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็นการวิจัยเ ชิง
ปริมาณ ซึ่งเป็นการวัดระดับความคิดเห็นเท่านัน้ 
น่าจะมีการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพได้กว้างและชดัเจนขึน้ 
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ความคดิเชิงวจิารณญาณสาํหรับพยาบาล (Critical Thinking For Nurses) 
 

วารี  วณิชปัญจพล*  พยม.  (การบริหารการพยาบาล) 
 

บทนํา 
 การ เป ล่ียนแปลงในระบบบริการ ด้าน
สุขภาพ  ท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อมและวิทยาการต่างๆ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
ผกผนัรุนแรง (turbulent change)  สลบัซบัซ้อน 
(Complexity) ต่อวิ ถี ชี วิ ตและความ เ ป็นอยู่ ของ
ประชาชนทําให้สถานการณ์ต่างๆ เกิดขึน้  สง่ผลซึง่กนั
และกันอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  ทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงมีความไม่แน่นอน  การค้นหาปัญหา
ยุ่งยากขึน้   ทีมงานการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรท่ี
รับผิดชอบต่อการให้บริการด้านสขุภาพแก่ประชาชน  
จึงต้องพัฒนาความสามารถในการประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีตนเองเผชิญได้อย่างถูกต้อง  
แม่ น ยํ า   เ พ่ื อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า นสุ ข ภ าพ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ  สิ่งเหล่านีมี้ผลต่อการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ  การท่ีจะสามารถปฏิบติังานได้ให้มี
คุณภาพ1  พยาบาลวิชาชีพต้องสามารถปรับวิธีการ
ทํางานหรือเข้าใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่และ
พยาบาลวิชาชีพท่ีจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์
ก า ร เ ป ล่ี ยนแปล ง ใน ร ะบบ ข้ า ง ต้ น ไ ด้ อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพนัน้ ๆ  พยาบาลต้องรู้จักวิธีแสวงหา
ข้อมูล   รู้จักวิ ธีการคิดเชิงวิ เคราะห์   สังเคราะห์  
ประยกุต์ใช้ และสามารถตดัสินใจ (decision making) 
พิจารณาลงความเห็น (clinical judgment) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ด้วยความมีเหตุมีผล  ( reasoning 
thinking)  เป็นการปฏิบติัการบนพืน้ฐานของข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ (evidence – base practice) แสดงถึง
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ 
critical thinking  
 ความหมายของการคิด (Thinking)  
 การคิด (Thinking)  หมายถึง ความสามารถ
ทางสติปัญญาในการท่ีจะกระทําต่อตวัแทนของข้อมลู  
อาจเป็นคําพูด รูปภาพ  เสียงหรือข้อมูลรูปแบบอ่ืน  
การคิดเป็นการเปล่ียนตัวแทนของข้อมูลให้เป็น
รูปแบบใหม่และแตกต่างออกไปเพ่ือตอบคําถาม 
แก้ปัญหา หรือช่วยให้บรรลตุามจดุมุ่งหมายท่ีต้องการ 
ตามข้อคิดเห็นของ Felman  เป็นการค้นหา
ความหมาย ผู้ ท่ีคิดคือผู้ ท่ีกําลงัค้นหาความหมายอะไร 
บางอย่างนั่นคือเขากําลังใช้สติปัญญาของตน ทํา
ความเข้าใจกบัการนําความรู้ใหมท่ี่ได้มารวมกบั 

 
* นกัวิชาการพยาบาลชํานาญการ  สํานกัการพยาบาล  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

บทความวิชาการ 
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ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมหรือประสบการณ์ท่ีมีอยู่เ พ่ือหา
คําตอบว่าคืออะไร  หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งว่าเป็นการ
เอาข้อมูลท่ีรับเข้ามาใหม่หลอมรวมกับข้อมูลเก่าท่ี
ระลึกได้เพ่ือสร้างเป็นความคิดอ่าน เหตุผลหรือข้อ
ตดัสิน2  และการคิด (Thinking) ท่ีหมายถึง กิจกรรม
ทางความคิดท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  รู้ว่าเรา
กําลงัคิดเพ่ือวตัถุประสงค์อะไร และสามารถควบคุม
ให้คิดจนสามารถบรรลเุป้าหมายได้ 3  แบ่งย่อย
ประเภทของการคิด  มี 10 มิติ ดังนี  ้ 1) การคิดเชิง
วิจารณญาณ (Critical Thinking)  2) การคิดเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Thinking)  3) การคิดเชิง
สงัเคราะห์ (Synthesis-type Thinking)  4) การคิดเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Thinking)  5) การคิดเชิง
มโนทัศน์ (Conceptual Thinking)  6) การคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)  7) การคิดเชิง
ประยกุต์ (Applicative Thinking)  8) การคิดเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Thinking)  9) การคิดเชิงบรูณาการ 
(Integrative Thinking)  10) การคิดเชิงอนาคต 
(Futuristic Thinking) 
 ก่อนท่ีจะทําความเข้าใจและใช้ความคิดใน
ด้านต่าง ๆ  เราควรทําความเข้าใจเร่ืองของความคิด 
ซึง่นกัวิชาการหลายทา่นได้กลา่วถงึ  ดงันี ้
 องค์ประกอบของการคดิ  ประกอบด้วย 
 1. 

 2. การรับรู้  บุคคลสามารถรับรู้ได้โดย
ประสาททัง้ 5 คือ  ห ู ตา  จมกู  ลิน้และผิวหนงั  ระดบั
การเรียนรู้ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับคุณภาพของ     
สิ่งเร้า  และความสามารถในการรับรู้ของบุคคล  เม่ือ
รับรู้แล้วเกิดปัญหา หรือข้อสงสยัจะกระตุ้นให้เกิดการ
คิด 
 3. จุดมุ่ งหมายในการคิด  ผู้ คิด ต้อง มี
จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนทุกครัง้  ในการคิดว่าเหตุผล
ต้องการอะไร  เ พ่ือการแก้ปัญหาตัดสินใจ   หรือ  
สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ซึง่ช่วยให้เลือกวิธีคิดได้ถกูต้อง และ
ตรงกบัความต้องการทกุครัง้ 
 4. วิธีคิด  การคิดทกุครัง้ต้องเลือกวิธีท่ีตรง
กับจุดมุ่งหมายในการคิดนัน้ๆ  เช่น คิดเพ่ือตัดสินใจ 
ควรใช้วิธีคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
 5. ข้อมลูและเนือ้หา ใช้ประกอบความคิด
ทุกครั ง้จะเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม  ซึ่ง        
ดร.โกวิท  วรฬพัฒน์  เสนอว่าการคิดแต่ละครัง้ควร
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน  คือข้อมูลตนเอง  ข้อมูล
สงัคม  สิง่แวดล้อมและข้อมลูทางวิชาการ 
 6. ผลของการคิดเป็นผลท่ีได้จากการ
ปฏิบติังาน ทางสมองหรือ กระบวนการคิดของสมอง   
 ความคิดและพฤติกรรมของมนษุย์  มีผลต่อ
การเรียนรู้ของมนษุย์ ซึง่แสดงถึงสติปัญญาท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้  และแสดงพฤติกรรมออกมาจากพืน้ฐาน
ผลงานของเบนจามิน  บลูม

สิ่งเร้า  เป็นส่ือและองค์ประกอบแรกท่ี
เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวบุคคลเกิดความรับรู้สิ่งเร้าทําให้
เกิดปัญหาความสงสยัหรือความขดัแย้งท่ีจะทําให้เกิด
การคิดอาจเป็นวัตถุ  สิ่งของ  ภาพ  เสียง  ข้อมูล  
สญัลกัษณ์  กิจกรรมหรือสถานการณ์ตา่งๆ  

4  ในปี 1956  ซึ่งจัด
หมวดหมู่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา  โดย
พฒันาวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ให้ชดัเจน และให้ครู
ทดลองปฏิบัติในการสอนเป็นเวลาสองทศวรรษ  
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แนวความคิดของเขาเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
และใช้สอนในโปรแกรมการฝึกหดัครูทัว่สหรัฐอเมริกา
จนถึงปัจจุบนั ประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทยก็นํา
แนวคิดของบลมูมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน ด้วย 
 บลมู  ได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้  ออกเป็น 
6 ประเภท4  และกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
ของมนษุย์  ดงันี ้
 1. ความรู้ (Knowledge)  เน้นการจําและ
การอ้างอิงข้อมลู  คํากริยาเชิงพฤติกรรมคือ ระบ ุ บอก
รายการ บอกช่ือ  ตัง้ช่ือ  ในคําจํากดัความ บอกแหล่ง
ท่ีตัง้  จบัคู ่ จําได้  และทําใหม ่เป็นต้น 
 2. ความเข้าใจ (Comprehension)  เน้น
การเช่ือมโยงและจัดการข้อมูลได้เรียนมา  คํากริยา 
คือ อธิบาย  เช่ือมโยง กําหนดหลกัเกณฑ์  สรุป  พูด
ใหม ่ เรียงข้อความใหม ่ สาธิต เป็นต้น 
 3. การประยกุต์ใช้ (Application)  เน้นการ
ใช้ข้อมลู โดยการนําเอากฎหรือหลกัการมาประยกุต์ใช้  
คํากริยาท่ีคือ  แก้ปัญหา  เลือก  ตีความ  ทํา  สร้าง  
เอามาไว้ด้วยกนั  เปล่ียน  ใช้  ผลติ  แปล  เป็นต้น 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis)  เป็นการคิด
เชิงวิเคราะห์ส่วนประกอบและหน้าท่ีของสิ่งต่างๆ 
คํากริยา คือ การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  จดัประเภท  
แยกส่วนประกอบ  หาข้อแตกต่างๆ  สํารวจ  แบ่งเป็น
สว่นยอ่ย  แยกแยะ  หาข้อขดัแย้ง  เป็นต้น 
 5. สังเคราะห์ (Synthesis)  เน้นการคิด
การนําเอาส่วนประกอบปลีกย่อยหรือรายละเอียดมา
รวมกันสร้างสิ่งใหม่ คํากริยา  คือ ประดิษฐ์  สร้าง 

(create) รวมกัน   ตัง้สมมุติฐาน   วางแผน   ริ เ ร่ิม  
เพิ่มเติม  จิตนาการ  ท้าทาย  เป็นต้น 
 6. การประเมิน  (Evaluation)  เ น้นการ
ประเมินและการตดัสินโดยใช้ข้อมลูเป็นฐาน  คํากริยา    
คือ  ประเมิน (Assess) แนะนําว่าดี (Recommend) 
วิพากษ์วิจารณ์ หาข้อดีและข้อเสีย  ให้นํา้หนัก  และ
ตดัสนิคณุคา่  เป็นต้น 
 
ความหมายของ Critical Thinking   
 National Council for Excellence  ให้
ความหมายไว้ดงันี ้
 Critical Thinking  เป็นความคิดในเชิง
วิจารณญาณ เป็นการพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
โดยท้าทายโต้แย้งเหตผุลท่ีนํามากล่าวอ้าง  เน่ืองจาก
การสงสัยและความไม่เช่ือว่าข้ออ้างนัน้จะเป็นจริง    
อันนําไปสู่การพิสูจน์สมมติฐานนัน้อีกครัง้หนึ่ง  การ
วิพากษ์มาจากภาษากรีกว่า  “krinein”  หมายถึง  การ
แบ่งแยก (to separate)  และการเลือก (to choose) 
ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ
เลือก  การกระทําเช่นนัน้ต้องอาศัยคุณลกัษณะของ
การมีสติ  มีจิตสํานกึ  มีความอยากรู้ อยากเห็น  มีการ
ครุ่นคิดไตร่ตรองรอบคอบ  มีการตัง้คําถาม  มีการ
ค้นหา3   ในด้านการปฏิบติั Critical Thinking  เป็น
กระบวนการท่ีใช้สติปัญญาในการทํากิจกรรมฝึก
ทกัษะมองภาพ  องค์รวม  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  ปรับ
ใช้  และประเมินผลในการนําไปใช้ด้วย  รวมทัง้การ
สงัเกต  การสร้างประสบการณ์  หาเหตุผล  หรือการ
ส่ือสาร  การเช่ือมโยงและปฏิบัติตาม  เป็นพืน้ฐาน
คณุค่าของการใช้สติปัญญา เพราะจะแสดงถึงความ
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โปร่งใส  ความระมัดระวัง  ความแน่นอนพิถีพิถัน  
ประณีตและแนบเนียน  ความเข้มข้นตรงกนัและไม่มี
เปล่ียนแปลง  ประเด็นท่ีกําหนดได้ตรงกับปัญหาได้
อยา่งมีเหตมีุผล  มีเหตผุลท่ีดีและลกึซึง้ สวยงาม 
 แม้ว่า  “critical thinking”  เป็นคําใหม่ท่ีเพ่ิง
นํามาใช้ไม่นาน เป็นความหมายท่ียงัเป็นท่ีถกเถียงกนั
ว่าควรใช้ว่า “ การคิดเชิงวิจารณญาณ”  “การคิดเชิง
วิจารณ์”  หรือ  “การคิดเชิงวิพากษ์”  ตามความหมาย
ขอ งพจน านุ ก ร มฉบับ ร า ชบัณ ฑิตยสถ าน ใ ห้
ความหมายของคํา “วิพากษ์”  ว่าเป็นการตดัสินหรือ
การพิพากษา   แต่ในขณะเดียวกัน   นิยามของ  
“critical thinking”  ไม่ใช่การตดัสิน แต่เป็นความเห็น
สรุปท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด  ท่ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนได้ตาม
ข้อมลูใหมท่ี่วิเคราะห์ถกูต้องได้เสมอ   
 การคิดเ ชิงวิจารณญาณ  แบ่ง เ ป็นสอง
ลกัษณะได้แก่  1) เป็นสว่นการให้ข้อมลูและความเช่ือ 
เป็นชดุของทกัษะการรับรู้ (cognitive skill)  2) เป็น
นิสัยพืน้ฐานจากสติปัญญาเป็นเหมือนความผูกพัน 
ความสามารถและการใช้ทักษะนัน้  ๆ   เ พ่ือเป็น
แนวทางของการแสดงประพฤติกรรม  ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมลู  และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
องค์ประกอบของการคดิอย่างมีวจิารณญาณ 
 องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ผู้ศกึษามากและเผยแพร่หลายทา่น  ได้แก่ 
 Quinn1  ได้แสดงหลกัคิดเร่ือง  Critical 
thinking  เป็นความสามารถในการคิดของบคุคลอนั
ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดดังนี ้  1) การ
ระบุปัญหา  2) การเลือกข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็น 

(เหมาะสม) ต่อการแก้ปัญหานัน้ๆ  3) หาเหตุผล
สนับสนุนจาก ข้อมลูเชิงประจักษ์ หรือจากความเป็น
จริงตาม Fact  4)  สามารถหา assumptions เก่ียวกบั
ปัญหานัน้ ๆ ได้  5)  สามารถสรุปสมมติุฐานเก่ียวกับ
ปัญหานัน้ๆ ได้  6) สามารถ deduct ข้อสรุปจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏได้ 7) สามารถตีความจากข้อมลูท่ี
ปรากฏได้  8) สามารถประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ได้ 
 Brookfield1  เสนอว่า Critical thinking 
ประกอบด้วย 
 1. identifying and challenging 
assumptions   ผู้ ท่ีเป็น Critical thinker  ต้องสนใจตัง้
คําถามเพ่ือเจาะลกึสถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญอยูท่กุ
แง่ทกุมมุ  เพ่ือให้เกิดข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีมีความ
หลากหลาย 
 2. Challenging the importance of 
context  ผู้ ท่ีเป็น  Critical thinker ต้องมีความสนใจ
และมีความไวต่อสิ่งท่ีมีผลต่อสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู ่ 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนือ้หานัน้มีความสําคญัและมี
อิทธิพลตอ่สถานการณ์ท่ีกําลงัวิเคราะห์อยูอ่ยา่งไร 
 3. Imaging and exploring alternatives 
ผู้ ท่ีเป็น Critical thinker  ต้องมีความสามารถในการ
สร้างจิตนาการ   และเสาะแสวงหาทางเ ลือกท่ี
หลากหลาย  เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4. Reflective skepticism ผู้ ท่ีมี  Critical 
thinking สามารถสะท้อนคิดและพิจารณากฎเกณฑ์
หรือการปฏิบติั ตรวจสอบความถกูต้องของกฎเกณฑ์
หรือการปฏิบัติ  ได้อย่างรอบคอบ  และสามารถตัง้
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คําถามเพ่ือตรวจสอบ หรือยืนยันความถูกต้องได้ 
Critical thinker  ต้องแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ทุก
สถานการณ์  แม้ว่ามีความหลากหลาย ทัง้ความเช่ือ  
วฒันธรรมหรือคา่นิยมของสงัคมท่ีแตกตา่งกนั 
 
กระบวนการคดิเชงิวจิารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ6   เ ป็นการ
ทํางานของสมอง  เพ่ือค้นหาความหมายของสิ่งต่างๆ 
ตามประสบการ ณ์ส่ วนตัว ของแต่ ละคน  เ ป็ น
กระบวนการท่ีซับซ้อน ประกอบด้วย  การรับรู้ การ
ระลกึถึงความรู้ท่ีสะสมอยู่  การผสมผสานความรู้ด้วย
การยอ่ยข้อมลู และสร้างข้อมลูขึน้ใหม ่ เพ่ือหาคําตอบ
สิง่ท่ีคิดคืออะไร  ประกอบด้วย 3 สว่น 
 1. ก ร ะบวนกา ร ทํ า ง านขอ งก า ร คิ ด 
(Mental Operations)  มี  2  สว่น 
  1.1 กระบวนการผสมผสานความรู้ 
(Cognitive Operations) คือการใช้ทกัษะพืน้ฐาน
ต่างๆ ในการย่อยข้อมูลและใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการ
สร้างความรู้ขึน้มาใหม ่
  1.2 กระบวนการจัดการและควบคุม
ความคิด (Metacognitive) เป็นการสะท้อนความคิด  
มีขัน้ตอนดังนี  ้ 1) วางแผน  ปรับยุทธวิธีและทักษะ
พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการคิด เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ    
2) ประเมินผลการทํางานของความคิดของตนเอง     
3 )  ควบคุมกระบวนการ ทํ า งานของความ คิด
ปรับเปล่ียนความคิดตามผลของการประเมินเป็น
ระยะๆ  
   

 2. การ ก่อ เ กิดความคิด  (Disposition)  
วิธีการท่ีสนับสนุนให้เกิดความคิดและพฤติกรรมท่ี
ฉลาดและเกิดผลดี   ไ ด้แก่   1)  เ ลือกใช้ ข้อมูล ท่ี
น่าเช่ือถือ  2) หาหลกัฐานสนบัสนนุ   3) เปิดใจกว้าง  
รับฟังความคิดเห็น   4 )  ตั ง้ ใจทํางานจนสําเ ร็จ             
5) เปล่ียนความคิดเห็น เม่ือมีเหตุผลท่ีควรรับฟัง         
6) ไมรี่บตดัสนิเม่ือมีหลกัฐานไมเ่พียงพอ 
 
ขัน้ตอนการพัฒนาการคดิแบบ Critical Thinking 
 กา ร เ ส ริ มส ร้ า งทักษะกา ร คิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณต้องเร่ิมจากการสอนให้คิดจากง่ายสุด
ไปสูค่วามซบัซ้อนมากขึน้ 
 เร่ิมจากการ  “ตัง้คําถามท่ีดี”  กระตุ้นให้คิด
ก่อนและพยายามให้ฝึกฝนอย่างสนกุ  จะทําให้ง่ายต่อ
การปฏิบติั  ดงันัน้เพ่ือให้การเรียนรู้ให้เกิดการคิดแบบ 
Critical Thinking  ได้สมบรูณ์  โดยนําขัน้ตอนการ
เรียนรู้ของ Bloom4  พฒันาทกัษะพืน้ฐานเพ่ือช่วยให้
พยาบาลเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คือ  การ
เรียนรู้จากง่ายท่ีสุดไปสู่ความซับซ้อนมากขึน้  ได้แก่  
1 )  ค ว า ม รู้   ( Knowledge)  2 )  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
(Comprehension)  3) การนําไปประยุกต์ใช้  
(application)  4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การ
สังเคราะห์ (Synthesis)  6) การประเมินผล  
(Evaluate) 

7 ความรู้   ความเ ข้าใจ  และการนําไป
ประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรม   ส่วนการวิ เคราะห์การ
สงัเคราะห์และการประเมินผล  จะต้องใช้ความคิดท่ี
เป็นนามธรรมเข้ามาช่วย  เ ร่ิมต้นของการพัฒนา 
ทกัษะ  การคิดจากง่าย    แล้วพฒันาเป็นความคิดท่ี

การพัฒนากระบวนการจัดการ
และควบคมุความคิด คือ  “การให้อิสระในการคิด” 
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ซบัซ้อนขึน้  โดยตัง้คําถามให้ผู้ เรียนใช้ทกัษะการคิดใน
แตล่ะระดบั คือ 
 1. ความรู้  เป็นความจํา  ซึ่งสะสมมาจาก
อดีต   สมองต้องใช้ความสามารถดึงข้อมลูขึน้มาเป็น
การทดสอบความจํา 
 2. ความเข้าใจ  เป็นการเข้าใจความหมาย  
สรุปข้อมลูหรือการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ในการ
ตัดสินใจ  คําถามท่ีใช้คือ   ทําไม  จงอธิบาย  ขอ
แยกแยะ  ลองคาดเดา 
 3. การนําไปประยุกต์ใช้  นําความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่  โดยไม่ต้องได้รับคําแนะนํา จาก
ใคร  เช่น  นําหลกัเกณฑ์  วิธีการนําไปใช้  คําถามท่ีใช้  
คือ  จงแก้ปัญหา  จงทดลอง  จงแก้ปัญหา การเรียนรู้
ระดบันีต้้องรู้วิธีการนําไปใช้เข้าใจถึงความหมาย  จึง
จะสามารถนําไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง 
 4. การวิเคราะห์  การแยกแยะหรือการ
ย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง
เนือ้หาและโครงสร้างของข้อมลูนัน้ 
 5. การสังเคราะห์  เป็นการนําความรู้ท่ีมี
อยูห่ลายๆ ทางมาประกอบกนั  เพ่ือสร้างแผนงานใหม่
ขึน้  และนําไปแก้ปัญหาในงานเราได้  คําถามท่ีใช้  คือ 
จะเกิดอะไรขึน้  ถ้า.... จงจดัหมวดหมู่เสียใหม่ ..........
เป็นต้น  ถ้าย้อนเวลากลบัไปได้  คุณจะวางแผนชีวิต
อยา่งไร 
 6. การประเมินผล  เป็นการประเมินหรือ
ตดัสินคณุค่าของข้อมลูท่ีได้มา....... โดยใช้หลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนดขึน้อย่างเฉพาะเจาะจง  ไม่ต้องมีผิดหรือถูก  
กระบวนการคิดในระดับนีจ้ะทําให้เราเกิดแนวคิดใน

การแก้ปัญหาหลายแบบ  และจะได้ความคิดของผู้ อ่ืน
ในการนํามาใช้ด้วย  คําตอบท่ีใช้  คือจงร้องหาค่า 
....... จงสรุป......... จะเลือกทางใด 
 จะเห็นว่า  การเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  แต่ละระดับต้องสัมพันธ์กัน  เก่ียว
เน่ืองกนั  ความจําจะเป็นทกัษะง่ายสดุ  ท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของความคิดและข้อมลูท่ีเป็นความรู้และจําได้  ถ้าจะ
นําไปประยกุต์ใช้  ต้องมีความเข้าใจในข้อมลูนัน้  ต้อง
มีการแยกแยะเนือ้หาให้เข้าใจง่าย   รู้ว่าตนเองคิด
อะไร  เข้าใจอะไร  ถ้าเป็นการคิดท่ีซบัซ้อนมากจริงๆ 
ต้องใช้วิธีการสังเคราะห์  หาข้อมูลหลาย  ทางมา
ประกอบ เ พ่ื อพิ จ า รณา ร่ วมกัน ทํ า ใ ห้มอง เห็ น
ความสมัพนัธ์ระหว่างการกระทํากับผลท่ีเกิดขึน้  ทํา
ให้มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง ไม่ใช่การรับรู้การ
เปล่ียนแปลงเทา่นัน้  เป็นต้น 
 

การพัฒนาการคิดแบบ Critical Thinking ด้วย
สถานการณ์จาํลอง 8 
 การสร้างสถานการณ์จําลองจะเพ่ิมทกัษะใน
การสรุป  การระบุเหตุผล  ฝึกการตัดสินใจ และตัง้
คําถาม เพ่ือสืบค้น เน้นสถานการณ์ให้ตรงกบัสิ่งท่ีเรา
จะแก้ปัญหา  เป็นการฝึกกระบวนการคิด  คําถามเพ่ือ
กระตุ้นให้คิด สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ของผู้ ป่วย  
วิธีการมี 6 ขัน้ตอนคือ  1) นําเสนอสถานการณ์จําลอง 
(เตรียมคู่มือด้วย)  2) ให้ผู้ ฝึกสรุปปัญหา  3) ศึกษา
เหตุผลสนับสนุนข้อสรุป  4) จําแนกข้อมูลท่ีมีความ
เหมือนกนัและแตกต่างกนั  5) ฝึกใช้คําถามหาข้อมลู
เพิ่มเติม  ตกลงเลือก  6) สรุปข้อมูลใหม่  เพิ่มเติม
หลกัฐานใหม ่
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 การฝึกการคิดแบบ6,10 Critical thinking  
ของ Roberts & Chandler  มีดงันี ้ 1) เร่ิมต้นด้วยการ
คิดในประเด็นปัญหาหรือเร่ืองราวท่ีเผชิญอยู่  2) เร่ิม
ตัง้คําถามเพ่ือตรวจสอบปัญหาท่ีพบ   3) ต่อเติม
วิธีการคิดกบัเร่ืองท่ีเผชิญอยู่นัน้  ด้วยประเด็นท่ีได้จาก
การเปล่ียนกบัผู้ อ่ืน  เช่น  ผู้ ร่วมงาน  4) คิดต่อเน่ืองจน
ผู้ เรียนพงึพอใจกบัผลการคิดของตนเอง 
 Framework ท่ีใช้ในการสอน9 เพ่ือกระตุ้นให้ 
พยาบาลเกิด Critical thinking  ซึง่พยาบาลสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เกิดความสามารถ 4 
ด้าน คือ 
 1. ความสามารถในการระบุประเด็นหรือ
ปัญหา  และทําให้ประเด็นหรือปัญหานัน้ มีความ
ชัดเจน  ต้องพัฒนาทักษะในเร่ืองการสรุปประเด็น
ปัญหา การใช้เหตผุลท่ีปรากฏ แยกแยะความต่างรวม
ความเหมือนเสนอทางเลือกในท่ีประชมุ 
 2. ความสามารถในการถามคําถามท่ี
เหมาะสมเพ่ือทําให้ตนเองเกิดความกระจ่างชดั  หรือ
เพ่ือทําให้เกิดความท้าทายในการสืบค้นเพิ่มเติม  ต้อง
มีการพฒันาทกัษะในเร่ืองการถามคําถาม  Ennis  ได้
เสนอแนะว่าควรใช้คําถามได้ถูกต้อง เม่ือเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ  คือ ทําไม?  ช่วยให้ได้คําตอบเชิง
เหตผุล  ประเด็นสําคญัคืออะไร ?  เพ่ือหาจุดเน้นของ
เร่ืองท่ีกําลังวิเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร ? เพ่ือ 
clarify concepts ท่ีกําลงัวิเคราะห์   ตวัอย่างคืออะไร 
?  เพ่ือหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาสนับสนุนให้มากท่ีสุด    
สิ่งท่ีไม่ใช่ คืออะไร ?  เพ่ือคัดข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้อง
ออกไป  จะนําสิ่งนีไ้ปใช้อย่างไร  ?   สิ่งนีแ้ตกต่างจาก

สิ่งอ่ืนๆ อย่างไร ?   ความเป็นจริงของเร่ืองท่ีกําลัง
ศึกษาคืออะไร ?   น่ีคือเร่ืองท่ีกําลงัอภิปรายกันอยู่ใช่
หรือไม ่ ?   เร่ืองท่ีควรจะอภิปรายกนัตอ่ไปคืออะไร  ? 
 3. ความสามารถในการตัดสินใจได้ว่า
แหล่งข้อมลู  หรือสิ่งท่ีค้นพบได้นัน้  มีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่  ซึ่งต้องพัฒนาความสามารถในเร่ือง ความ
เ ช่ียวชาญ   การหาข้อมูล  หาแหล่ง ข้อมูลอย่าง
กว้างขวาง เลือกวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม แหล่งข้อมลู
ใดท่ีน่าเช่ือถือและครอบคลมุนํามาใช้ได้ 
 4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
หาข้อสรุปคือ   1) ตัดสินความเท่ียงตรงของสิ่ง ท่ี
ปรากฏได้  2) หาข้อสรุป  และสามารถตัดสินได้ว่า
ข้อสรุปนัน้ๆ เหมาะสมหรือไม่  3) สามารถพยากรณ์
สิง่ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ในอนาคตได้ 
 ความ เ ก่ียว ข้ อง ระหว่ า งความ คิด เ ชิ ง
วิจารณญาณและการพยาบาล มีความสําคัญมาก 
เพราะจะแสดงถึงการดําเนินชีวิตทัง้ส่วนตัวและงาน
ของพยาบาลท่ีจะพิจารณาในงานท่ียุ่งยาก ซับซ้อน 
ของการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะกล่าวโดยสงัเขปก่อนท่ีจะลงลึกใน  “การคิดเชิง
วิจารณญาณ” ต่อไป  การปฏิบติัการพยาบาลต้องใช้
ความรู้ ใช้วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สติปัญญา 
พิจารณาแก้ปัญหาของผู้ ป่วยท่ี อยู่ในการดแูลของตน 
โดยใช้อัตมโนภาพหรือความนึกคิดของตน  ความรู้
วิทยากรเก่ียวกบัวิชาชีพ  กระบวนการพยาบาลท่ีเป็น
หลักการปฏิบัติบริการพยาบาลผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการ  
และการท่ีจะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ทันเวลา เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบติัพยาบาลจะต้องใช้ความคิด
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ท่ีเป็นการพิจารณาตัดสินใจ ด้วยเหตุผล ตามหลัก
วิชาการและการประยกุต์ใช้ซึ่งใช้ทกัษะในผสมผสาน
ความรู้ทกุๆ ด้าน ทัง้ท่ีมีประสบการณ์มา และได้เรียนรู้
มาในวิชาการพยาบาล รวมกับประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล โดยตรง จะเห็นได้ว่า 
การปฏิบติัการพยาบาลซึง่ต้องดแูล (Care) บคุคล  ซึง่
มีทัง้การดแูลสขุภาพและการดแูลผู้ ป่วยซึง่มีความทกุข์  
มีความซับซ้อน  ยุ่ งยาก  เ ป็นรายบุคคล  มีความ
ต้องการท่ีแตกต่าง ดังนัน้พยาบาลผู้ ปฏิบัติต้องใช้
ทกัษะการคิดท่ีเรียกว่า  critical thinking (การคิดเชิง
วิจารณญาณ) ท่ีใช้การคิดพิจารณา ใช้ความรู้ของตน
ใช้เหตผุล และคิดหาข้อสรุป ซึ่งสามารถแก้ปัญหาแต่
ละเร่ืองโดยใช้การตดัสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพ 
 
วิธีพัฒนาตนเองให้เกิด Critical thinking ของ
พยาบาล8 
 พยาบาลควรมีการเตรียมความพร้อม ดงันี ้
 1. 

 2. เอาใส่ใจกับสิ่งท่ีเกิดและติดตามทุก ๆ 
สถานการณ์เ พ่ือให้ เ กิดประสบการณ์ในการคิด
พยาบาลท่ีมีประสบการณ์ทางคลินิกสูง ๆ ย่อมมี
ประสบการณ์ในการคิด  ในการตัดสินปัญหาทาง
คลินิก และมีพืน้ฐานการคิดแบบ Critical thinking  
และใช้วิธีคิดด้วยประเด็นคําถามท่ีเหมาะสม/ฝึกใช้
คําถามบอ่ยๆ   
 3. การสร้าง  attitudes  ท่ีดี  ต่อการคิด ให้
ตระหนักถึ งประโยชน์ของการ คิดแบบ  Critical 
thinking เป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีดีสําหรับพยาบาล  
yahiro & Saylor (1994)  ได้ระบไุว้ว่าการท่ีผู้ ท่ีใช้
หลกัารคิดท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง  มีความเป็นอิสระ  
มีความกล้าคิดในสิ่ ง ท่ีแปลกใหม่ออกไป   เ ป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีช่วยเสริมให้สามารถคิดแบบ 
Critical thinking ได้ดี  ดังนัน้  พยาบาลควร
ปลดปล่อยตนเองให้มีอิสระในการคิด  ยอมรับการ
แสดงออกทางความคิดท่ีอาจจะนอกกรอบบ้างของ
ตนเอง  เคารพการคิดของตนเอง  วิเคราะห์การคิดของ
ตนเอง  และใช้คําถามเพ่ือกระตุ้นให้ตนเองคิดต่อไป
เร่ืองๆ  

เตรียมความรู้พืน้ฐานท่ีสําคัญ  ขยัน
ศกึษาค้นคว้าเร่ืองโรคต่างๆ การดแูลช่วยในหน่วยงาน
ของตนอยู่เสมอให้สอดคล้องกับประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือช่วยให้มีความเข้าใจเนือ้หาท่ีดูแลอยู่  เช่น  หาก
ต้องการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางคลินิก  ผู้ คิด
ต้องมีความรู้อย่างเพียงพอในเร่ืองทางคลินิกสาขา
นัน้ๆ เสียก่อน เช่น ความรู้เก่ียวกบัอาการ (symptom 
pattern) แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข อ า ก า ร  ( symptom 
management) เพราะความรู้เป็นองค์ประกอบหลกั  
(domain concept) ท่ีสําคญัของ  Critical thinking 
(elstein, Shulman, & sprafka, 1990 cited in 
Yahiro & Saylor, 1994) 

 
การพัฒนาทักษะการคดิแบบ Critical thinking  
 ในหน่วยงาน clinic   มีสถานการณ์ ท่ี
สง่เสริมการคิดแบบ Critical thinking  ได้มาก  เพราะ  
เป็นสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
และสิ่งแวดล้อมทางคลินิก  จะกระตุ้ นให้ผู้ ปฏิบัติมี
โอกาสวิเคราะห์ และได้ใช้ประโยชน์จากตวัแปรนีใ้น
การตดัสนิใจ 
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 ขัน้ตอนการคิดควรได้ปฏิบติัตามลําดบัดงันี ้1 
 Step 1  ฝึกการสรุปเม่ือพบ  common 
clinical problems ต้องทําความเข้าใจกบั Problem
 Step 2  เม่ือประเมินว่าเป็น problem  แล้ว
ให้ บอกรายละเอียดของ  problem  นัน้ มีสมมติุฐาน
อย่างไร  โดยถามคําถามตนเอง  หรืออภิปรายกันใน
ทีมงาน  และสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติม 
 Step 3  ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม  ร่วมกับ
ข้อมูลพืน้ฐานให้ท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจ  ลง
ความเห็นว่าสิ่งนัน้  มีความถกูต้องตามหลกัการ  และ
เหตผุลอยา่งไร 
 Step 4  ค้นหาเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย ในการแก้ไขปัญหา ในขัน้ตอน
นีต้้องการทบทวน และคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ และ
ให้เหตุผลสนับสนุนท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ  อาจมี
การสืบค้นข้อมลูเพิ่มเติม ด้วยวิธีการตัง้คําถามเพ่ือไต่
สวนซํา้ๆ  จนกว่าจะแน่ ใจแล้วจึงตัดสินใจเลือก
ทางเลือกดงักลา่ว 
 Step 5  ควร reflection  (สะท้อนกลบั) การ
คิดของตนเอง  ในเร่ือง growth, development, 
strength, limitation, และ satisfaction  การ 
reflection  เป็นสิ่งสําคญั เพราะจะช่วยนักคิดได้มี
โอกาสพฒันาการคิดในครัง้ตอ่ๆ 
 เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท่ี ดี แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการคิดพยาบาลควรฝึกฝนเป็นประจํา
ตามลําดับขัน้ตอนและต้อง บอกตัวเองให้ได้ว่าตน
ฝึกฝนหรือใช้กระบวนการคิดอยู่ใน Step  ใด และมี

วิธีการ/กิจกรรมอะไร/คาดว่าผลควรจะเป็นอะไร/
อยา่งไร 
 

สรุป 
 ในภาวะยุคของการปฏิรูประบบสขุภาพ ซึ่ง
ต้องใช้การบูรณาการกระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน  มีขอบเขตการบริการด้านสุขภาพท่ี
กว้างขวางขึน้  มีความซับซ้อนในการปฏิบัติมากขึน้ 
(Complexity)  พยาบาลซึง่เป็นบคุลากรกลุม่ท่ีมีความ 
สําคัญในการให้บริการดังกล่าว   มีขอบเขตการ
ให้บริการท่ีขยายมากขึน้  มีการทํางานท่ีเป็นปัจเจกชน  
มีเอกสิทธิในการทํางาน (autonomy)  มากขึน้  ดงันัน้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสําคญัต่อ
การตดัสินทางการพยาบาล (nursing judgment)  ซึง่
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  ระดับพืน้ฐาน  ระดับซับซ้อน
และระดับมุ่งมัน่ในงาน  ซึ่งคนจะมีความสามารถใน
การคิดได้ในระดบัใดขึน้กบัองค์ประกอบของความคิด  
ขึน้กับความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติของ Thinker    
จะเห็นได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวข้องกบั
การตัดสินใจท่ีจะปฏิบติังานให้สําเร็จลลุ่วงไปได้  ใน
งานด้านการพยาบาล   ผู้ ปฏิบัติ คือ   “พยาบาล”  
จําเป็นต้องมีการพฒันาให้เกิดความคิดดงักล่าว  เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจในการทํางาน และแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ได้ด้วยตัวเอง  และสามารถช่วยงานในทีม
สขุภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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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. 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2553 142 



วารสารกองการพยาบาล 

 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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อภนัินทนาการจาก 
บริษัทงามสยาม  จาํกัด 
จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางค์

“Gatemade” 
โดย  คุณพุทธา   ปันทโีป 

 Tel./Fax. :  02-914 1042 
 Mobile :  089-444 8359 
     :  083-619 2236 
 
 
 

 ใบโฆษณากระดาษแบงคส่ี์เหลือง
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