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วารสารกองการพยาบาล 

สารจากบรรณาธิการ 
 

 วารสารกองการพยาบาลฉบับนี ้ เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 38 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)  จากการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการตีพิมพ์งานวิจยัและรูปแบบของวารสาร ได้รับการตอบรับจากสมาชิกของวารสารเป็น
อยา่งดี และขอขอบคณุทกุค าช่ืนชมที่ให้กบัทีมบรรณาธิการเป็นอย่างยิ่ง 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยมาตรา 12 ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดง
เจตนาไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยตุิการ
ทรมานจากการเจ็บป่วยได้ฯ  และได้ก าหนดกฎกระทรวงให้มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 2554  นัน้          
ในบทบรรณาธิการจึงได้น าเสนอเร่ือง  การุณยฆาต สทิธิการตาย และการพยาบาลในวาระสดุท้าย  เพื่อให้พยาบาล
ได้เข้าใจในบทบาทการดูแลผู้ ป่วย  นอกจากนี ้ได้น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับรายงานศึกษาวิจัยที่น่าสนใจ จ านวน        
6 เร่ือง  และในส่วนบทความทางวิชาการ เป็นการน าเสนอผลการประเมินระดับคุณภาพการพยาบาลใน
โรงพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  ประจ าปีงบประมาณ 2552  ซึ่งจะสะท้อนถึงแนวโน้มการพฒันาคณุภาพ
การพยาบาลระดบัประเทศอนัจะน ามาซึง่การพฒันาคณุภาพให้ดียิ่งขึน้ไป  เพื่อประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ
พยาบาลท่ีมีคณุภาพ 
 สุดท้ายนี ้ หากสมาชิกมีปัญหาข้องใจในการปฏิบัติงานการพยาบาลหรือการบริหารการพยาบาล 
นอกจากส่งค าถามไปยงัทีมบรรณาธิการวารสารฯ ได้ที่ nursingd@health.moph.go.th  แล้วทางทีมงานได้เพิ่ม
ช่องทางอีก 1 ช่องทาง คือ ndjournal@gmail.com  และในโอกาสนีข้อเรียนเชิญสมาชิกสง่ผลงานวิจยั/วิชาการมา
เผยแพร่ในวารสารกองการพยาบาล  และขอเรียนเชิญตอ่อายกุารเป็นสมาชิก  ส าหรับผู้สนใจที่ยงัไมไ่ด้เป็นสมาชิกก็
ขอเรียนเชิญสมคัรเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาล มา ณ โอกาสนี ้ วารสารกองการพยาบาลจะเป็นสือ่กลางใน
การเผยแพร่ผลงานท่ีมีคณุภาพส าหรับพยาบาลตอ่ไปคะ 
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การุณยฆาต สิทธิการตาย และการพยาบาลในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 

ชุติกาญจน์  หฤทัย*      พบ.ม.  

กระแส “การุณยฆาต” หรือ “การปล่อย

ให้ตายอย่างสงบ” เป็นเร่ืองใหม่และยังไม่เป็นที่
ยอมรับในสงัคมไทย แม้ว่าจะได้มีพระราชบญัญัติ
สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 ก าหนดไว้ในมาตราที่ 12 
ว่า “‘บคุคล มีสิทธิท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะขอรับบริการสาธารณสขุที่เป็นไปเพียงเพือ่ยืดการ
ตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ”  

การุณยฆาต มีผู้ เรียกที่แตกต่างออกไปเช่น 
ปราณีฆาต เมตตามรณะ หรือที่ภาษาอกัฤษเรียกว่า 
“mercy killing” มีช่ือเรียกทางการแพทย์ว่า
euthanasia ที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก  ซึ่ง
ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ eu หมายถึง good และ 
thanatos หมายถึง death แปลรวมความว่า ตายดี 
ตายสงบ  การุณยฆาต มีข้อพิจารณา 3 ประการ คือ 
1) เมื่ออยูใ่นภาวะเจ็บปวดทรมานอยา่งแสนสาหสั  2) 
สทิธิสว่นบคุคลที่จะยตุิชีวิตลง  3)  บคุคลไมค่วรจะถกู
บังคับให้ยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ได้ 
และไร้การรับรู้ทางสมอง  

การุณยฆาต ถกูน าไปใช้อยา่งกว้างขวางใน
ประเทศซีกโลกตะวนัตกหลายประเทศ  ตวัอยา่งเช่น 

รัฐบาลเบลเยี่ยมประกาศออกกฎหมาย   
เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2545   มีผลบงัคบัใช้วนัที่   
23 กนัยายน 2545 อนญุาตเฉพาะผู้ ป่วยผู้ ใหญ่ และ
ให้มีผลบงัคบัใช้กบัผู้ ป่วยเด็กในอีก 2 ปีต่อมาแต่ยงัมี
ข้อโต้แย้งวา่ แพทย์จะมีสทิธ์ิกระท าการุณยฆาตทารก
ที่มีอาการสมองตายได้หรือไม่  ในปี พ.ศ. 2548  มี
กฎหมายรองรับใ ห้เภสัชกรและแพทย์สามารถ
จ าหน่ายและใช้อุปกรณ์การท าการุณยฆาตได้  ใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กฎหมายเปิดช่องให้พิจารณา
ได้วา่ แพทย์สามารถกระท าการุณยฆาตได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย ตราบใดที่มีหลกัฐานพิสจูน์ได้ว่าไม่มีมลูเหตุ
ที ่“จงใจท าให้ผู้อื่นตาย“  และในประเทศเนเธอร์แลนด์
ออกกฎหมายรองรับ การุณยฆาต ตัง้แต่ปี 2539  
นอกจากนีก้ฎหมายยงัเปิดกว้างให้ผู้ ป่วยอายุ 12-16 
ปี มีสทิธิร้องขอ การุณยฆาต ได้ โดยพ่อแม่หรือญาติ
ให้ค ายินยอม

 
 

ส าหรับประเทศออสเตรเลีย การุณยฆาต 

กระท าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายแพทย์ 
Phillip Nitschke คิดวิธี การุณยฆาต เอาไว้ให้เป็น
ทางเลือก เช่น โปรแกรมส าเร็จรูป death-by–laptop 
ประกอบด้วย สายยางตอ่กบัเข็มฉีดยาที่บรรจยุาระงบั 

*นกัวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ  ส านกัการพยาบาล 

บทบรรณาธิการ 
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ความรู้สกึ เช่น barbiturate ที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือดด า 
อปุกรณ์ดงักล่าวจะท างานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ใน  laptop  เมื่อผู้ ป่วยตอบค าถาม ครบ 3 ค าถาม ที่
ปรากฏบนจอ การท างานของโปรแกรมจะเร่ิมต้นทนัที  

 
กระบวนทัศน์ตามหลักศาสนา  
พุทธศาสนา “เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวฏัฏะ

สงสาร...การเรียนรู้ชีวิตใกล้ตาย ท าให้มีปัญญาที่
สมบูรณ์ขึน้ เราจะศึกษาความเจ็บ ความตาย ความ
ทุกข์ให้มันชัดเจน...การตายเป็นหน้าที่ของสังขาร
อยา่งไมม่ีทางเปลีย่นแปลงแก้ไข นอกจากการต้อนรับ
ให้ถูกวิธี” (พุทธทาสภิกขุ,ปัจฉิมอาพาธ พุทธทาส   
มหาเถระ) 

คริสตศาสนา “เมื่อความตายมิอาจหลีกหนี
ได้ แม้ว่าจะใช้วิธีการรักษาต่างๆ แล้ว การตดัสินใจ
ปฏิเสธการรักษาเป็นสิ่งที่พึงอนุญาตและชอบด้วย
จริยธรรม ตราบเท่าที่ยังมีการดูแลผู้ ป่วยตามปกติ 
หากการรักษานัน้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้อื่น
และสร้างภาระในการยืดชีวิตผู้ ป่วยออกไปเท่านัน้ ใน
สถานการณ์เช่นนี ้ไม่มีเหตุผลใดที่แพทย์จะต าหนิ
ตนเองที่มิได้ช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในอันตรายนัน้ ” 
(Sacred congregation for the doctrine of the faith 
: Declaration on euthanasia, part IV, 1980) 

ศาสนาอิสลาม “ความตายเป็นสิ่งที่มิอาจ
หลกีเลีย่งได้ ผู้ ป่วยที่อยูใ่นวาระสดุท้ายของชีวิตย่อมมี
สิทธิที่จะตายโดยปราศจากขัน้ตอนการรักษาที่ไม่มี
ความจ าเป็น เพราะเคร่ืองมือที่ใช้ยืดชีวิตออกไป เป็น
เพียงมาตรการชัว่คราวเท่านัน้ ไม่ควรมีการให้อาหาร

หรือสารน า้แก่ผู้ ป่วยดังกล่าวต่อไป ผู้ ป่วยควรได้รับ
การอนุญาตให้ตายอย่างสงบและมีความสบาย” 
(Islamic society of north america : IMANA)  

สิทธิการตาย เป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจมากขึน้ เมื่อพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550  มีผลบงัคบัใช้  ซึ่งในมาตรา 12 ระบไุว้ว่า 
“‘บคุคล มีสิทธิท าหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
ขอรบับริการสาธารณสขุทีเ่ป็นไปเพียงเพือ่ยืดการตาย
ในวาระสดุท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยติุการทรมาน
จากการเจ็บป่วยได้ ” โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

  ผู้ ป่ วยที่ อยู่ ในวาระสุด ท้ายของชีวิต 
สามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทาง
การแพทย์ เช่น การใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่เป็นไป
เพื่อยืดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่จ าเป็น หากแต่
ผู้ ป่วยยงัคงได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลตาม
ความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและอาการ
ตา่ง ๆ  

  บคุคลทัว่ไปหรือผู้ ป่วยที่มีสติสมัปชญัญะ
ดี    สามารถท าหนงัสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12     
ได้ด้วยตนเอง แตค่วรปรึกษาหารือกบัแพทย์ พยาบาล
ที่มีความเข้าใจเร่ืองนี ้ ในกรณีผู้ ป่วยเด็กนัน้ ควรให้ 
พอ่ แม่ ผู้ปกครองหรือญาติที่ให้การดแูลมีสว่นร่วมใน
การปรึกษาหารือกบัแพทย์  

  ผู้ ท าหนังสือแสดงเจตนาควรแจ้งให้คน 
ในครอบครัว ญาติมิตร คนใกล้ชิดรับทราบเร่ืองการ 
ท าหนงัสอืดงักลา่ว  
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 แพทย์ พยาบาล ที่ดูแลผู้ ป่วยตาม
หนงัสอืแสดงเจตนาไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย เพราะ
ท าด้วยเจตนาดี ตามความประสงค์ของผู้ ป่วย และ
กฎหมายสขุภาพแหง่ชาติให้ความคุ้มครองไว้ 

 แพทย์ พยาบาลควรให้ข้อมลูเก่ียวกับ
โรคหรือสภาพของผู้ ป่วยแก่ผู้ ป่วยหรือญาติตามความ
เป็นจริง ไม่ควรปิดบงัข้อมูลใดๆ  ทัง้นี ้ให้ค านึงถึง
ช่วงเวลาและจงัหวะที่เหมาะสม  

 สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลควร
จัดท าแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนา  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ ป่วยหรือผู้ที่ต้องการท าหนงัสือแสดง
เจตนา 

 แพทย์ พยาบาลควรอธิบายขัน้ตอนการ
ท าหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวให้ผู้ ป่วยหรือญาติ
ทราบ   
 ดังนัน้ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจึ ง ไ ด้บัญญัติ  “กฎกระทรวง ”  ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนา
ไมป่ระสงค์จะรับบริการสาธารณสขุที่เป็นไปเพียงเพื่อ 
ยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553  ประกาศใน   
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 127 ตอนที่ 65 ก. หน้าที่ 18 
วนัที่ 22 ตลุาคม 2553  โดยให้มีผลบงัคบัใช้เมื่อพ้น
ก าหนด 210 วนั นบัแต่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เ ป็นต้นไป นั่นคือ  มี ผลบังคับใ ช้ตั ง้แต่วันที่  20 
พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินการตามประกาศดงักล่าว มิได้หมายความว่า  

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุข
จะไม่ท าการดูแลรักษาผู้ ป่วยที่แสดงสิทธิ แพทย์และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพยังคงให้การรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพตอ่ไป  
 ส าหรับบุคลากรพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ ที่ดูแล
ผู้ ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชัว่โมง และให้การดแูล
ประคบัประคอง (palliative care) ตามมาตรฐานการ
พยาบาล คงจะหลกีเลีย่งไม่ได้ที่จะต้องเป็นผู้ ให้ข้อมลู
ผู้ ป่วย รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ของ
หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินการฯ ดงักลา่ว ดงันัน้จึงควร
สนใจศึกษาสาระส าคัญของประกาศ”กฎกระทรวง” 
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิบตัิ เพื่อมิให้ผิดพลาดทัง้ในด้านกฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีข้อพึง
ระมดัระวงั โดยสงัเขป ดงันี ้

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ ท าหนังสือ
แสดงเจตนา โดยใช้เกณฑ์อายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ หาก
เป็นผู้ เยาว์ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี ต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดา มารดา ผู้ ปกครอง หรือผู้ อุปการะ
เลีย้งด ู

2. ต้องประเมินสติสัมปชัญญะของผู้ ที่
ต้องการท าหนงัสอืแสดงเจตนา ซึง่ต้องสามารถสือ่สาร
กับคนทั่ว ไปได้ตามปกติ  เ ข้าใจกาลเวลา และ
สภาพแวดล้อมรอบตวั จดจ าเร่ืองราวในอดีตได้ เข้าใจ
เนือ้หาของหนงัสอืแสดงเจตนา 

3. ควรอธิบายวตัถปุระสงค์ ผลดี ผลเสียที่
จะเกิดขึน้ให้ผู้ ที่ต้องการท าหนังสือแสดงเจตนาได้
รับทราบข้อมลูและเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
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4. แพทย์เจ้าของไข้ และพยาบาลผู้จดัการ
รายกรณี (nurse case manager) ไม่ควรลงนามใน
หนงัสือแสดงเจตนาของผู้ ป่วยที่ตนดแูล เนื่องจากจะ
ท าให้ผู้ ป่วยและญาติเข้าใจผิดว่าแพทย์และพยาบาล
จะไมใ่ห้การรักษาหรือละทิง้เพราะไม่อาจรักษาโรคให้
หายได้ 

5. การปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา 
แพทย์ควรจดบันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียน และ
พยาบาลควรจดบันทึกข้อมูลลงในบันทึกทางการ
พยาบาล (nurses’ note) 

6. หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกหนังสือ
แสดงเจตนาในสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขควรบันทึกการแก้ไขหรือ
ยกเลิกนัน้ลงในเวชระเบียนและบันทึกทางการ
พยาบาลด้วย 

อย่างไรก็ดี การดูแลให้การรักษาพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ยงัคงเป็นสิง่ส าคญัยิ่งควบคู่กบั
การบนัทกึทางการพยาบาลในทกุๆ ระยะของการดแูล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ไม่ว่า
ผู้ ป่วยรายนัน้ๆ จะได้ท าหนงัสือแสดงเจตนาไว้หรือไม่
ก็ตาม  จิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลถกู
ปลูกฝังให้ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม อันตราตรึงอยู่ในมโนส านึกยิ่งไปกว่า

ความถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุที่คุณค่าของ
วิชาชีพการพยาบาลและคณุคา่ของบคุลากรพยาบาล 
อยูท่ี่การดแูลสขุภาพของมวลมนษุย์ให้อยูด่ีมีสขุตลอด
ช่วงชีวิต ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งถึง       
เชิงตะกอน ดงันัน้ แม้ว่า “บุคคล มีสิทธิท าหนงัสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสขุที่
เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิต
ตน หรือเพือ่ยติุการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ” และ
แพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขอื่นๆ ได้ท าตาม
เจตนารมณ์ของบุคคลนัน้ๆ ตามกฎหมายได้ แต่
บุคลากรพยาบาล “ไม่สามารถหยุดการให้การ
พยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้าย”  ไ ด้  ยิ่ ง ไปกว่านัน้  ยังคงต้องใ ห้
ความส าคญักบัการพยาบาลองค์รวมด้วยหวัใจของ 
ความเป็นมนษุย์ เป่ียมด้วยความกรุณาปราณี เพื่อให้
บุคคลนัน้ๆ ตายอย่างสมศกัดิ์ศรี ญาติและผู้ ใกล้ชิด
ประทบัใจในบริการพยาบาล ดงัปณิธานแห่งวิชาชีพที่
ได้รับการปลกูฝังมาตลอดชีวิตของการเป็นพยาบาล ; 
        อนัความกรุณาปราณี 
                   จะมีใครบงัคบัก็หาไม่ 
                   หลัง่มาเองเหมือนฝนอนัชื่นใจ 
                   จากฟากฟ้าสรุาลยัสู่แดนดิน .... 
                                 (บทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6)
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เอกสารอ้างอิง 
1. แสวง บุญเฉลิมวิภาส  สาระส าคญัของ Living will ตามกฎกระทรวง พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ มาตรา 12 
 [เอกสารประกอบการบรรยาย] ในการประชุม “Palliative care และพระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ มาตรา 
 12”; วนัที่ 6 พฤษภาคม 2554;  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี ชัน้ 4 สภาการพยาบาล. 
 นนทบรีุ: กระทรวงสาธารณสขุ;  2554. 
2. สทิธิในวาระสดุท้าย พระราชบญัญตัิสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2550. [ออนไลน์] [อ้างอิง 26 มิถนุายน 2554]; 
 สบืค้นจาก: http://www.thailivingwill.in.th/index.php?mo=3&art=282535 
3. ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ. กฎกระทรวง ตามมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัิสขุภาพแหง่ชาติ 
 พ.ศ. 2550. 
4. อมรา สนุทรธาดา และหทยัรัตน์ เสยีงดงั. “วาระสดุท้ายแหง่ชีวิตและสทิธิการตาย”. [ออนไลน์]. [อ้างองิ 26 
 มิถนุายน 2554]; สบืค้นจาก: 
 http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article14.htm 
 

http://www.thailivingwill.in.th/index.php?mo=3&art=282535
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article14.htm


วารสารกองการพยาบาล 

6 ปีที ่38 ฉบบัที ่2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 
 
 

การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเดก็ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด 
 
อวยพร กิตติเจริญรัตน์ * กศ.บ. (พยาบาล) 
ศิริพร สังขมาลย์** พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กท่ีได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดท่ีสถาบนัสขุภาพ
เดก็แห่งชาติมหาราชินี ใช้ทฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา ร่างมาตรฐานการพยาบาลเชิงกระบวนการและเชิงผลลพัธ์
โดยค้นคว้ารวบรวมจากต าราเอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการประชุมกลุ่ม ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดย
ผู้ทรงคุณวฒิุจ านวน 5 คน น าไปปรับแก้และตรวจสอบความตรงตามความสมัพนัธ์ตามแนวคิดของเมสนั โดยทดลองใช้กับ
ผู้ ป่วย จ านวน 14 ราย ระหวา่งวนัท่ี 27 มกราคม 2554 – 31 มีนาคม 2554 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติร้อยละและการพิจารณา
ความสมัพนัธ์ของข้อความมาตรฐานเชิงกระบวนการกบัมาตรฐานเชิงผลลพัธ์ตามแนวคิดของเมสนั  
 ผลการวิจัยครัง้นี ้ได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กท่ีได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด  จ านวน  6  มาตรฐาน 
ประกอบด้วยมาตรฐานท่ีใช้ในหอผู้ ป่วยศลัยกรรมก่อนผ่าตดัคือ  มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลก่อนผ่าตดั  มาตรฐานท่ีใช้ในห้อง
ผ่าตดัและงานวิสญัญี คือมาตรฐานท่ี  2 การพยาบาลก่อนและระหว่างย้ายผู้ ป่วยเด็กออกจากห้องผ่าตดัภายหลงัได้รับการ
ผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด  มาตรฐานท่ีใช้ในหอผู้ ป่วยวิกฤตคือ มาตรฐานท่ี 3 การรับผู้ ป่วยเด็กกลบัจากห้องผ่าตดัภายหลงัได้รับการ
ผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด  มาตรฐานท่ี 4 การพยาบาลเพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกหลงัได้รับการ
ผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด มาตรฐานท่ี 5 การเตรียมความพร้อมของผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูลก่อนย้ายออกจากหอผู้ ป่วยเด็กวิกฤต  และ
มาตรฐานท่ีใช้ท่ีหอผู้ ป่วยศลัยกรรมหลงัย้ายผู้ ป่วยออกจากหอผู้ ป่วยวิกฤต คือมาตรฐานท่ี 6 การพยาบาลผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูล
เดก็หลงัย้ายออกจากหอผู้ ป่วยเด็กวิกฤต   พบว่ามาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กท่ีได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้สามารถใช้เป็นแนวปฏิบติัเดียวกนัและใช้เป็นแนวทางในการสอน นิเทศพยาบาลท่ีดแูลผู้ป่วยเดก็ท่ีได้รับการผ่าตดัหวัใจตัง้แต่
แรกรับผู้ ป่วยจนกระทั่งจ าหน่าย ควรใช้เป็นมาตรฐานการพยาบาลในการดูแลผู้ ป่วยเด็กท่ีได้รับการผ่าตดัหัวใจชนิดเปิดและ
สง่เสริมให้มีการใช้ และนอกจากนีค้วรมีการพฒันาเป็นการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยเดก็ท่ีได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 
 

ค าส าคัญ  :  มาตรฐานการพยาบาล,  ผู้ป่วยเดก็ท่ีได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 
 

* หวัหน้าพยาบาล  สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 
** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 

รายงานการศกึษาวิจยั 
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The Development of Nursing Standard for Pediatric Undergoing Open Heart 
Surgery 
 
Uayporn   Kitticharoenrat* B.Ed. (Nursing) 
Siriporn   Sangkhamal** M.S.N. (Pediatric Nursing)  
 

Abstract 
 The objective of this study was to develop nursing standard for pediatric undergoing open heart surgery 
in Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH). The system theory was used as conceptual framework 
of this study. The draft of process and outcome standards were developed by literature reviewing and group 
discussion. The standard content was validated by 5 experts and criterion-related validity tested according to 
Mason’s concept. It was tried out on 14 pediatric patients from January 27, 2011 to March 31, 2011. The data were 
analyzed by percentage and consideration of process and outcome related to Mason’s concept  
 The result of this study revealed 6 nursing standard that are summarized as follow: 
 Standard 1 preoperative nursing care 
 Standard 2 postoperative nursing care before and during leaving the operating room 
 Standard 3 postoperative nursing care for intensive care unit. 
 Standard 4 nursing care for prevention and monitoring of complication 
 Standard 5 nursing care and patient preparation before leaving intensive care unit. 
 Standard 6 nursing care after transfer the patient to surgical ward. 
 The result of this study revealed that the nursing standard for pediatric undergoing open heart surgery is 
practical to be used as nursing practice guideline, as well as teaching and coaching guideline for nurses who take 
care of pediatric undergoing open heart surgery in QSNICH from admission to discharge. 

 
Key words  :  nursing standard, child/pediatric undergoing open heart surgery 
 
* Chief nurse, QSNICH 
** Registered nurse (professional level), QSNICH 
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บทน า 
 โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดเป็นโรคหวัใจที่พบ
บอ่ยที่สดุในวยัเด็ก พบถึงร้อยละ 70-80 ของโรคหวัใจ
ในเด็กทัง้หมด มากกวา่คร่ึงจ าเป็นต้องได้รับการผา่ตดั 
จากสถิติของสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2551-2553 มีผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดั
หวัใจชนิดเปิดมากถึง 173 ราย, 161ราย และ 159 
ราย ตามล าดบั  การผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดสง่ผลกระทบ
ต่อผู้ ป่วยทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆทุกระบบในร่างกาย  
ทัง้ระหว่างผ่าตัดและหลงัผ่าตดั ได้แก่การเกิดภาวะ
หัวใจล้มเหลว เลือดออกมาก ช่องอกถูกกด ไตวาย  
ผลข้างเคียงจากการได้รับยากระตุ้นการท างานของ
หวัใจ ปอดแฟบ มีลมร่ัวในปอด มีน า้ในปอดและเยื่อ
หุ้มหวัใจ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตหรือต้อง
รับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึน้ นอกจากนี ้       
ยังส่งผลให้บิดามารดาเกิดความวิตกกังวล จึงมี   
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลผู้ดแูลเด็กที่ได้รับการ
ผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดจะต้องมีความรู้ ความสามารถใน
การดูแลเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือดแูล
ช่วยเหลือได้ทนัทีเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องมีการ
ดแูลตัง้แต่แรกรับจนกระทัง่จ าหน่าย ได้แก่การเตรียม
เด็กและครอบครัวด้านร่างกายและจิตใจก่อนผ่าตัด 
รวมทัง้การเตรียมเพื่อเข้ารักษาในหอผู้ ป่วยวิกฤตเพื่อ
ลดความกลวัและความวิตกกงัวล1 พยาบาลจะต้องมี
ความรู้ความสามารถ ในการประเมิน ติดตามดแูลให้
ผู้ ป่วยปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี2 

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านการดูแลรักษาผู้ ป่วยเด็ก
โรคหวัใจในระดบัตติยภมูิ จึงมีการขยายการดแูลเพื่อ
รองรับการรักษาผู้ ป่วยเหลา่นีใ้ห้มากขึน้จึงมีหอผู้ ป่วย
ที่รับดแูลผู้ ป่วยก่อนผา่ตดัและหอผู้ ป่วยวิกฤตที่รับดแูล
หลงัผ่าตดัหลายหอผู้ ป่วย แต่ละหอผู้ ป่วยจะมีวิธีการ
ดแูลและมาตรฐานในการพยาบาลที่แตกต่างกนั ไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่องในการดแูลผู้ ป่วย
แตล่ะราย  รวมทัง้มีปัญหาในเร่ืองของการสื่อสาร การ
ส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดังนัน้การก าหนด
มาตรฐานการพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ส าคญั 3 มีความ
จ าเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล  สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นเลิศในการบริการพยาบาลได้4  จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา่  การท าวิจยัเร่ืองการสร้างมาตรฐาน
การพยาบาลผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดมี
เป็นส่วนน้อยและเป็นการศึกษาวิจัยในผู้ ใหญ่ได้แก่
การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัหวัใจ
ชนิดเปิดระยะวิกฤต5 การสร้างมาตรฐานการพยาบาล
ผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัเปลี่ยนลิน้หวัใจระยะ 72 ชัว่โมงขณะ
พักอยู่ใน ไอ .ซี. ยู6 และการสร้างมาตรฐานการ
พยาบาลผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดของ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา7 สามารถน าผลการวิจัย
บางสว่นมาประยกุต์ใช้ได้แตไ่มส่ามารถน าผลการวิจยั
ทัง้หมดมาใช้กับผู้ ป่วยเด็กได้เนื่องจากเด็กมีความ
แตกตา่งจากผู้ใหญ่  นอกจากนีย้งัเป็นการวิจยัเฉพาะ
ระยะวิกฤตและระยะให้ยาระงับความรู้สึกเท่านัน้ไม่
ครอบคลมุถึงการดแูลตัง้แตแ่รกรับจนกระทัง่จ าหนา่ย 
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 ผู้ วิ จั ย เ ห็ นคว ามส าคัญของกา รส ร้ า ง
มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด
หัวใจชนิดเปิด ให้เป็นแนวปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วยใน
ทิศทางเดียวกันตัง้แต่แรกรับจนกระทัง่จ าหน่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยเด็กให้ได้รับการดูแล    
ที่ดีที่สุด ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ  น าไปสู่การ
พัฒนาการวางแผนจ าหน่ายผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการ
ผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดต่อไปและเพื่อสนบัสนุนนโยบาย

ขององค์กรในการพฒันาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
โรคหวัใจในเด็กของสถาบนั 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่
ได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 

 

กรอบแนวคิด 
 ใช้ทฤษฎีระบบ8 และแนวคิดในการสร้างมาตรฐานของเมสนั9  ดงันี ้
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา  แบ่งเป็น  2  กลุม่
คือ 
 1. พยาบาลวิชาชีพที่ขึน้ปฏิบัติงานและ
ดูแลเด็กที่มารับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดที่สถาบัน

สขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงเก็บข้อมลูวิจัย 
ประกอบด้วยพยาบาลที่ ปฏิบัติ งานที่หอผู้ ป่วย
ศลัยกรรมจ านวน 8 คน  หอผู้ ป่วยเด็กวิกฤตจ านวน 

Input: 
1. ความหลากหลายของมาตรฐาน

ในแตล่ะหนว่ยงาน 
2. พยาบาลมีความรู้ความสามารถ 

และทกัษะในการดแูละที่แตกตา่งกนั 
3. การพฒันาคณุภาพการพยาบาล

สูค่วามเป็นเลศิ 

Process  : แนวคิดของเมสนั 
1. การยกร่างมาตรฐาน 
2. การทดสอบมาตรฐาน 
3. การทดลองใช้มาตรฐาน 
4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ป รั บ

มาตรฐาน 

Output: 
1. มาตรฐานการ

พยาบาลผู้ ป่วยเดก็
ที่ได้รับการผา่ตดั
หวัใจชนิดเปิดฉบบั
สมบรูณ์ 

2. ความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

3. ความพงึพอใจของ
พยาบาล 
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14 คน  วิสญัญีพยาบาลจ านวน 1 คน  และพยาบาล
ห้องผา่ตดัจ านวน 3 คน 
 2. ผู้ ป่วยเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
คือ  แพทย์นัดมาเพื่อรับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดที่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  (elective 
surgery) โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีเข้าพกัในโรงพยาบาลเพื่อ
เตรียมผา่ตดัจนกระทัง่กลบับ้าน จ านวน 14 ราย  
 ระยะเวลาในการศึกษา  ใช้เวลาในการ 
ศึกษา  7  เดือน  เร่ิมตัง้แต่ 1 กนัยายน 2553 – 31 
มีนาคม 2554  เร่ิมเก็บข้อมลู หลงัจากผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของสถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (27 
มกราคม 2554 – 31 มีนาคม 2554) 
 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 1. การยกร่างมาตรฐาน 
 ทบทวนปัญหาและยกร่างมาตรฐาน
การพยาบาลโดยการทบทวนวรรณกรรม รวบรวบ
ข้อมูล ค้นคว้าต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
ต่างๆที่เก่ียวข้อง  ร่างมาตรฐานการพยาบาลเชิง
กระบวนการและเชิงผลลัพธ์  โดยการประชุมกลุ่ม
พยาบาลทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการใช้มาตรฐาน
การพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผา่ตดัหวัใจชนดิเปิด
ให้มีสว่นร่วมในการสร้างมาตรฐานและพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการใช้มาตรฐานตามบริบทของแต่ละ
หนว่ยงาน   โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1.1 มาตรฐานเชิงกระบวนการตาม
แนวคิดของเมสนั เน้นเก่ียวกับการปฏิบตัิหรือวิธีการ
พยาบาลนัน้ มีทัง้หมด 9 ขัน้ตอน คือ 1) ระบุการ
ปฏิบัติหรือวิธีการพยาบาลที่ต้องการสร้าง 2) ระบุ

ระยะเวลาของการปฏิบตัิการพยาบาลนัน้ 3) ก าหนด
จุดประสงค์ของการปฏิบตัิหรือวิธีการพยาบาลแต่ละ
อย่างที่ระบุไว้  4) แจกแจงกิจกรรมการพยาบาลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่   
ตัง้ไว้  5) แจกแจงกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องกระท า
และความก้าวหน้าของการปฏิบตัิการพยาบาลที่เกิด
ขึน้กบัผู้ ป่วย  6) ชีเ้ฉพาะเจาะจงว่าแต่ละกิจกรรมนัน้
ต้องท าเมื่อไร  ท าบ่อยแค่ไหน  ใช้เวลานานเท่าไร     
7) ประสานกิจกรรมการพยาบาลเข้ากบัแผนการรักษา
ของแพทย์  8) ร่างมาตรฐานเชิงกระบวนการโดย
เรียงล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมการพยาบาลที่ท า
ตามล าดับความส าคัญก่อนและหลงั  โดยไม่ระบุ
ข้อเสนอแนะหรือเหตผุลของการปฏิบตัิไว้ในข้อความ
ของมาตรฐานนัน้  9) ตรวจสอบความตรงของ
มาตรฐานเชิงกระบวนการ ให้มีความตรงและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้ เลือกใช้ค าที่มีความหมายชดัเจนมาก
ที่สดุ สามารถแปลความหมายได้ตรงกนั และก าหนด
ข้อความที่วดัหรือประเมินคณุภาพของการพยาบาลได้
หลายสถานการณ์ โดยใช้ข้อความที่สัมพันธ์กับ
ลกัษณะของผู้ ป่วยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนแสดงถึง
ความรับผิดชอบของพยาบาลควบคูก่นัไป 
 1.2 มาตรฐาน เ ชิ ง ผลลัพ ธ์ ต าม
แนวคิดของเมสนั  เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสขุภาพของผู้ รับบริการหลงัจากให้การพยาบาล
แล้ว  โดยการพยาบาลท่ีดีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์เชิงบวก
และป้องกนัผลลพัธ์เชิงลบ มีวิธีการสร้าง 8 ขัน้ตอน
ดังนี ้ 1) ให้ค าจ ากัดความของวิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลนัน้วา่คืออะไร  2) แจกแจงวตัถปุระสงค์ การ
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ปฏิบตัิการพยาบาลนัน้ 3) แจกแจงผลลพัธ์เชิงบวกที่
คาดวา่จะเกิดขึน้ตามวตัถปุระสงค์ 4) แจกแจงผลลพัธ์
เชิงลบที่สามารถป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้ได้  5) ก าหนด
ระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าผลลพัธ์แต่ละอย่างนัน้จะ
เกิดขึน้เมื่อใด 6) อธิบายวิธีการวดัผลลพัธ์ทางการ
พยาบาลท่ีคาดหวงัไว้อยา่งชดัเจน 7) รวบรวมผลลพัธ์
ที่คาดหวงั เรียงตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั เป็น
ร่างมาตรฐานเชิงผลลพัธ์  8) ตรวจสอบความตรง
(validity) ของมาตรฐานเชิงผลลพัธ์ 
 2. การทดสอบมาตรฐาน 
 ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content 
validity) โดยการหาแหลง่ผู้ ให้ข้อมลูหรือผู้ทรงคณุวฒุิ
อย่างน้อย 3 แหล่ง แหล่งผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็น
พยาบาลผู้ มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการ
ปฏิบตัิการพยาบาลนัน้ๆ หรืออาจเป็นต ารา เอกสาร
ทางวิชาการที่อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติการพยาบาล 
งานวิจัยนี ม้ี ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  จ านวน  5 ท่ าน  ที่ มี
ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการดแูลผู้ ป่วย
เด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ได้แก่ อาจารย์
จากสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์  อาจารย์วิทยาลยัพยาบาล
สภากาชาดไทย หัวหน้าหอผู้ ป่วย PICU วิสัญญี
พยาบาล และและพยาบาลหอผู้ ป่วยศลัยกรรมเด็กโต  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   โดยยึด 
หลักกา รพิ จ า รณาความตรงตาม เนื อ้ หาดัง นี ้             
1)  มาตรฐานเชิงกระบวนการท่ีสร้างขึน้ต้องอธิบายถึง
ขัน้ตอนของกิจกรรมการพยาบาลเพื่ อใ ห้บรรลุ
วตัถปุระสงค์  2)  มาตรฐานเชิงผลลพัธ์ที่สร้างขึน้ต้อง
เป็นสิ่งที่คาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ ถ้าได้ปฏิบตัิกิจกรรม

การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  3)  มาตรฐานการ
พยาบาลที่สร้างขึน้ต้องครอบคลุมทุกประเด็นของ
กิจกรรมการพยาบาล  โดยผู้ วิจัยน าแบบบันทึกการ
ปฏิบัติของพยาบาลและแบบสังเกตผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กับผู้ ป่วยเด็กและผู้ ดูแลตามร่างมาตรฐานการ
พยาบาล ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้หา น าแบบบันทึกการปฏิบัติของพยาบาลและ
แบบสงัเกตผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กับผู้ ป่วยเด็กหลงัผ่าตัด
หัวใจชนิดเปิด ที่ผู้ ทรงคุณวุฒิได้ตรวจแล้วมาแก้ไข
ปรับปรุงและน าเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อขออนุมัติในการ
ด าเนินการวิจยั 
 3. การทดลองใช้มาตรฐาน 
 ชีแ้จงให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้มาตรฐาน
การพยาบาลกบัพยาบาลก่อนน าไปใช้กบัผู้ ป่วยเด็กที่
ได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดและขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานทุกมาตรฐานให้พยาบาล
ผู้ดูแลทดลองใช้มาตรฐานในการปฏิบตัิกิจกรรมการ
พยาบาลเพื่อตรวจสอบความตรงตามความสมัพนัธ์  
(criterion-related validity)  โดยวิธีของเมสนั 
 4. การประเมินและปรับมาตรฐาน 
 ประเมินผลการทดลองใช้  โดยประเมิน
จากการสงัเกตการปฏิบตัิตามมาตรฐาน และผลลพัธ์
ที่เกิดขึน้  ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลผู้ ใช้
มาตรฐาน  และประเมินความพงึพอใจจากผู้ ใช้บริการ  
หลังจากนัน้ปรับแก้มาตรฐาน แล้วน าไปทดสอบ 
ความตรงเพิ่ม คือ ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
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นัยส าคัญระหว่างมาตรฐานเชิงกระบวนการและ
มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ในเ ร่ืองหรือการปฏิบัติการ
พยาบาลเดียวกนั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยเลือกเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
คือแบบบนัทกึการปฏิบตัิของพยาบาลและแบบสงัเกต
ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กบัผู้ ป่วยและผู้ดแูล  โดยดดัแปลงมา
จาก เคร่ืองมือวิจยัของ ฐานิกา บษุมงคล5 ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
น าไปปรับแก้และประชุมกลุ่มอีกครัง้เพื่อพิจารณาให้
เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้กับผู้ ป่วยเด็ก จากนัน้   
จึงน าไปตรวจสอบความตรงตามความสัมพันธ์     
ตามแนวคิดของเมสัน   โดยทดลองใช้กับผู้ ป่วย                
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. แบบบันทึกการปฏิบัติของพยาบาล 
เป็นแบบตรวจสอบรายการเลือกตอบ 2 ตัวเลือก 
แสดงไว้ใน  2  ช่องรายการคือ “ได้ปฏิบตัิ” และ “ไม่ได้
ปฏิบัติ” โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ได้ปฏิบัติ
หรือช่องที่ไม่ได้ปฏิบัติและลงเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้
ปฏิบตัิโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
 1) ได้ปฏิบตัิ  หมายถึง  สามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานเชิงกระบวนการ 
จะได้คะแนนตามข้อย่อยแต่ละข้อเท่ากับ 1 คะแนน 
ถ้าสามารถปฏิบัติกิจกรรมครบทุกข้อย่อย ถือว่าได้
คะแนนร้อยละ 100 
 2) ไม่ได้ปฏิบตัิ  หมายถึง ไม่สามารถ
ปฏิบตัิกิจกรรมการพยาบาลตามมาตรฐานเชิงกระบวนการ 
จะได้คะแนนตามข้อยอ่ยแตล่ะข้อเทา่กบั  0  คะแนน 

 2. แบบสงัเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับผู้ ป่วย
และผู้ดแูล  โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องผลลพัธ์
เมื่อเกิดผลลพัธ์ตามที่คาดหวัง จะได้คะแนนตามข้อ
ย่อยแต่ละข้อเท่ากบั 1 คะแนน ถ้าเกิดผลลพัธ์ตามที่
คาดหวงัครบทุกข้อย่อย ถือว่าได้คะแนนร้อยละ 100 
ถ้าไมเ่ป็นไปตามผลลพัธ์ที่คาดหวงัให้ระบเุหตผุล  
 มาตรฐานที่สามารถน าไปใช้ได้จะต้องมี
ความตรงตามความสัมพันธ์ โดยถือเกณฑ์การเกิด  
ผลลพัธ์ตามที่คาดหวงั  9 ครัง้ขึน้ไป  จากการสงัเกต       
10  ครัง้  หรือไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  90 
 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 สงัเกตจากการปฏิบตัิการพยาบาลอย่างน้อย 
10 ครัง้ต่อมาตรฐาน 1 เร่ือง แต่ดผูลลพัธ์ที่เกิดขึน้ว่า
เป็นไปตามที่เขียนไว้ในมาตรฐานหรือไม่ ก่ีครัง้ เพื่อ
น าไปหาความสมัพนัธ์ ขอความร่วมมือให้พยาบาลที่
ปฏิบตัิการพยาบาลในเร่ืองนัน้ ๆ ท ากิจกรรมทกุอย่าง
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานเชิงกระบวนการ แล้ว
ประเมินผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ว่าเป็นอย่างไร  (งานวิจัยนี ้
สงัเกตทัง้หมด  14  ครัง้ตอ่มาตรฐาน  1 เร่ือง) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยใ ช้ส ถิติ ร้ อยละและการพิ จ า รณา
ความสมัพนัธ์ของข้อความมาตรฐานเชิงกระบวนการ
กบัมาตรฐานเชิงผลลพัธ์ วิเคราะห์ข้อมูลหลงัทดลอง
ใช้กบัผู้ ป่วย โดยผู้วิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้อง
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  ในแต่ละมาตรฐานเชิง
กระบวนการ หรือมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ถือเกณฑ์       
9 ครัง้ขึน้ไป จากการสงัเกต 10 ครัง้ หรือไม่ต ่ากว่า  
ร้อยละ 90 ในการวิจัยนีถื้อเกณฑ์ 13 ครัง้ขึน้ไป 
(ผู้ ป่วยที่เป็นกลุม่ตวัอย่างมี 14 ราย) ว่าได้ปฏิบตัิหรือ
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เกิดขึน้จริง จึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีความตรงตาม
ความสมัพนัธ์ และน ามาตรฐานที่มีการปฏิบตัิ หรือ
เกิดขึน้จริงร้อยละ 90 ขึน้ไปหาความสัมพันธ์กัน
ระหว่างกิจกรรมการพยาบาลกบัผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ ถ้า
พบว่ า เ กิดผลทางบวกแสดงว่ ามาตรฐาน เ ชิ ง
กระบวนการและเชิงผลลพัธ์ สามารถน าไปใช้เป็น
มาตรฐานการพยาบาล 
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลที่ดูแล
ก่อนผ่าตัด: พยาบาลสว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี และ  
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ37.5 อาย ุ 51-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25 ประสบการณ์การท างานในหอผู้ ป่วย 2-5 
ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5  ประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 และประสบการณ์ 11-20 ปี  คิดเป็น    
ร้อยละ 25  วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี  คิดเป็น     
ร้อยละ 100 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
คิดเป็นร้อยละ12.5 และพยาบาลวิชาชีพช านาญการ
คิดเป็นร้อยละ 87.5 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลที่ดูแล
หลังผ่าตัด (ICU) : สว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50  อาย2ุ1-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5  อาย ุ
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 ประสบการณ์การท างาน
ในหอผู้ ป่วย 6-10 ปี และ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.7  และ  2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 วฒุิการศึกษา
ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีและประกาศนียบัตรเฉพาะ
ทางคิดเป็นร้อยละ 57.1 และจบปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ช านาญการ  คิดเป็นร้อยละ 64.3 และต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ คิดเป็นร้อยละ 35.7 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลที่ดูแล
หลังย้ายจาก ICU : สว่นใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 60 อายุ 51-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20  อาย ุ   
21-30 และ 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 10  ประสบการณ์  
การท างานในหอผู้ ป่วยส่วนใหญ่ 2-5 ปี  คิดเป็น    
ร้อยละ 40  6-10 ปี, 11-20 ปี และ 21-30 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 20  วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี  คิดเป็น    
ร้อยละ100 ส่วนใหญ่ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ  คิดเป็นร้อยละ 80 และต าแหนง่พยาบาล
วิชาชีพปฏิบตัิการ  คิดเป็นร้อยละ 20 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเด็กที่มา
รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด 
 กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดมี 14 ราย  ผู้ ดูแล    
สว่นใหญ่เป็นมารดาคิดเป็นร้อยละ 85.7 เป็นย่า/ยาย 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 ผู้ ป่วยเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
71.4 และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 28.6 อาย ุ     
1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 อาย ุ4-6 ปี และ7-12 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 35.7 และ 14.3  ผู้ ป่วยทกุรายไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดแรกรับที่หอผู้ ป่วยวิกฤต    
มีเพียง 1 รายภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัก่อนย้ายออก
จากหอผู้ ป่วยวิกฤตและก่อนกลบับ้านคิดเป็นร้อยละ 
92.9  จ านวนวนันอนในหอผู้ ป่วยวิกฤตสว่นใหญ่ 1 วนั 
คิดเป็นร้อยละ 57.2, 2 วนั  และ 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 
14.3  มีเพียง 1 รายอยูท่ี่หอผู้ ป่วยวิกฤต  5 วนัและ 12  
วนั คิดเป็นร้อยละ 7.1 จ านวนวนันอนในโรงพยาบาล
สว่นใหญ่  6 – 10 วนั  คิดเป็นร้อยละ 78.6 มากกว่า
10 วนั  มี 3 ราย (15, 18 และ 45 วนั) คิดเป็นร้อยละ 
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21.4 ผู้ ป่วยทกุรายมาตรวจตามแพทย์นดั มีพฒันาการ
หลงัผา่ตดัและมีภาวะโภชนาการปกติ  เด็กโตสามารถ
ไปโรงเรียนตามปกติและผู้ดแูลทกุรายมีความรู้ในการ
ดแูลเด็ก 
 ส่วนที่  5 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย
เด็กที่ ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด : จ านวน
ทัง้หมด 6 มาตรฐานใหญ่ และ 23 มาตรฐานย่อย 
ประกอบด้วย มาตรฐานเชิงกระบวนการ 227 ข้อใหญ่ 
78 ข้อย่อย มาตรฐานเชิงผลลพัธ์ 96 ข้อใหญ่ ส่วน
ใหญ่ทกุมาตรฐานเชิงกระบวนการและมาตรฐานเชิง
ผลลพัธ์ ปฏิบตัิได้ 100 % มีเพียงบางข้อเท่านัน้ที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดในเด็กเล็ก
และไม่มีค าสัง่การรักษาจากแพทย์ แต่ทุกมาตรฐาน
ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบคือมากว่าร้อยละ 90 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลก่อนผา่ตดั 
 มาตรฐานที่ 1.1 การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ป่วยเด็กและผู้ ดูแลเด็กที่ ได้ รับการผ่าตัดหัวใจ     
ชนิดเปิด 
 มาตรฐานที่ 1.2 ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ให้
ข้อมลูและสอนผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูลเก่ียวกบัการผ่าตดั
หวัใจชนิดเปิดโดย พยาบาลและทีมสขุภาพ  
 มาตรฐานที่  2 การพยาบาลก่อนและ
ระหว่างย้ายผู้ ป่วยเด็กออกจากห้องผ่าตัดภายหลัง
ได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด  
 มาตรฐานที่ 2.1 การสง่ต่อข้อมลูที่ส าคญัใน
ระหวา่งการผา่ตดั 
 มาตรฐานที่ 2.2 การเตรียมเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ในการย้ายผู้ ป่วยไป ICU  

 มาตรฐานที่ 2.3 ผู้ ป่วยปลอดภยัระหว่าง
เคลื่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด พบว่าแบตเตอรีของ
เคร่ืองให้สารละลายหมดขณะ เคลื่อนย้าย 1 ครัง้ 
(7.1%) จากนัน้ได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีทุกตวัถ้าเก็บแบตเตอรีไม่ถึง 1 ชั่วโมงไม่ให้
ใช้ขณะเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย 
 มาตรฐานที่  3 การรับผู้ ป่วยเด็กกลบัจาก
ห้องผา่ตดัภายหลงัได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด  
 มาตรฐานที่ 3.1การเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ ป่วยหลงัผ่าตัดก่อนผู้ ป่วยมาถึงหอ
ผู้ ป่วยวิกฤต 
 มาตรฐานที่ 3.2 การ monitor และการต่อ
อปุกรณ์ตา่งๆเมื่อแรกรับท่ีหอผู้ ป่วยวิกฤต  
 มาตรฐานที่ 3.3 การประเมินสภาพเมื่อแรก
รับท่ีหอผู้ ป่วยวิกฤต  
 มาตรฐานที่ 3.4 การบริหารยา/สารน า้/
เลอืด/สว่นประกอบของเลอืด  
 มาตรฐานที่ 3.5 การส่งสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ  
 มาตรฐานที่ 4 การพยาบาลเพื่อเฝ้าระวงั
และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะแรก    
หลงัได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด  
 มาตรฐานที่ 4.1 ผู้ ป่วยมีปริมาณเลือดที่    
สบูฉีดออกจากหวัใจตอ่นาทีเพียงพอ 
 มาตรฐานท่ี 4.2 ผู้ ป่วยมีการแลกเปลีย่นแก๊ส
และการระบายอากาศอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4.4 การเฝ้าระวงัและป้องกัน
อนัตรายจากระบบการแข็งตวัของเลอืดผิดปกติ 
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 มาตรฐานที่ 4.5 การเฝ้าระวงัและป้องกัน
การติดเชือ้หลงัผา่ตดั 
 มาตรฐานที่ 4.6 ผู้ ป่วยคงสภาวะสมดลุของ
สารน า้ อิเลค็โทรลยัท์ ไมเ่กิดภาวะไตวาย 
 มาตรฐานที่ 4.7 ผู้ ป่วยสุขสบาย บรรเทา
อาการเจ็บปวด 
 มาตรฐานที่ 4.8 ผู้ ป่วยและผู้ดแูลลดความ
กลวัและวิตกกงัวล 
 มาตรฐานที่ 5 การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ป่วยเด็กและผู้ดูแลก่อนย้ายออกจากหอผู้ ป่วยเด็ก
วิกฤต 
 มาตรฐานที่ 5.1 การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูลด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคม  
 มาตรฐานที่ 5.2 การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูลด้านร่างกาย 
 มาตรฐานที่ 6 การพยาบาลผู้ ป่วยเด็กและ
ผู้ดแูลหลงัย้ายออกจากหอผู้ ป่วยเด็กวิกฤต  
 มาตรฐานที่ 6.1 การดูแลและป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั มี 1 ราย (7.1%) เกิด
ภาวะ chylothorax หลงัผา่ตดั ซึง่มีโอกาสเกิดขึน้ได้ 
 มาตรฐานที่ 6.2 การดูแลผู้ ป่วยเด็กและ
ผู้ดแูลทางด้านจิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณ  
 มาตรฐาน 6.3 การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ป่วยเด็กและผู้ดแูลก่อนกลบับ้าน 
 ส่วนที่  6  การประเมินความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจของผู้ ดูแลเด็กต่อโครงการ
ก่อนผ่าตัดส่วนใหญ่ร้อยละ 86-90 คิดเป็นร้อยละ 
57.2  ความพึงพอใจร้อยละ  81-85,  75-80  และ      

91-95 คิดเป็นร้อยละ 21.4, 14.3 และ 7.1 ตามล าดบั 
ความพึงพอใจต่อโครงการขณะที่ เด็กอยู่   ICU        
สว่นใหญ่ร้อยละ 81-85 และ 91-95 คิดเป็นร้อยละ
35.7 ความพึงพอใจร้อยละ 96-100 คิดเป็นร้อยละ 
28.6 และความพงึพอใจตอ่โครงการหลงัย้ายออกจาก 
ICU ส่วนใหญ่ร้อยละ 91-95 คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ความพึงพอใจร้อยละ 81-85 และ 96-100 คิดเป็น  
ร้อยละ 35.7 และ 21.4 ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจของพยาบาล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาล
ตอ่การใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการ
ผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด ในด้านตา่ง ๆ มีดงันี ้
 มาตรฐานมีความครอบคลุมในเนื อ้หา
เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิด
เปิด  พบวา่มาตรฐานมีเนือ้หาละเอียด ครอบคลมุ แต่
มีมากเกินไป 
 มาตรฐานมีความความสะดวกในการ
น าไปใช้ มีความง่ายแต่เอกสารมากควรท าเป็นเล่ม
เพื่อให้สะดวกในการใช้และป้องกนัเอกสารหาย 
 มาตรฐานมีประโยชน์ในการพยาบาลผู้ ป่วยเดก็
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด มีประโยชน์ในการ
ดแูลผู้ ป่วยให้เป็นแนวทางเดียวกนั และเป็นการพฒันา
ทางการพยาบาลท่ีดี 
 มาตรฐานท าให้ญาติมีส่วนร่วม ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการรักษา 
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อภปิรายผล 
 จากการวิจัยครั ง้นีพ้บว่ามาตรฐานการ
พยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดมี
เนือ้หาละเอียด ครอบคลุม สามารถปฏิบัติได้จริง
เหมาะกับผู้ ป่วยเด็กแต่ละวยั  ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดใน
เด็กเล็กในประเด็นย่อยบางประเด็น  แต่มาตรฐาน
โดยรวมสามารถใ ช้ เ ป็นแนวปฏิบัติ เดียวกันได้  
นอกจากนีใ้ช้เป็นแนวทางในการสอนนิเทศพยาบาลที่
ดูแลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจสอดคล้องกับ
การศึกษาของฐานิกา บุษมงคล5  เร่ืองการสร้าง
มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด
ระยะวิกฤต บบุผา เศษโพธ์ิ 6 เร่ืองการสร้างมาตรฐาน
การพยาบาลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัเปลีย่นลิน้หวัใจระยะ 72 
ชัว่โมงขณะพกัอยู่ใน ไอ .ซี. ย ูและ แขไข ชาญบญัชี 7 
เร่ืองการสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาที่
สามารถใช้ได้กับแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งการวิจัยนี ้
สามารถใช้ได้ตัง้แต่แรกรับผู้ ป่วยจนกระทั่งจ าหน่าย  
แต่การทดลองครัง้นีต้้องมีตัวแทนแต่ละหน่วยงาน  
เป็นผู้ประสานงาน ตรวจสอบและติดตามอย่างน้อย 
2-3 คน เพื่อให้การทดลองด าเนินได้สมบรูณ์  ท าให้
เพิ่มภาระงานให้ผู้ปฏิบตัิ และจากการด าเนินการสอน
เด็กโตให้ปฏิบัติตามโปรแกรมการบริหารและฟื้นฟู
หวัใจและปอดภายหลงัการผา่ตดัหวัใจ  จ าเป็นต้องใช้
ของเล่นที่สามารถประยุกต์ใช้กับการช่วยบริหาร   
ปอดได้  ซึ่งของเล่นดังกล่าวอาจไม่ได้ผลทัง้หมด     
แตน่ ามาช่วยเสริมให้เด็กสนกุและนา่สนใจอยากปฏิบตัิ  
ซึ่งได้ผลดี   ร่วมกับการประสานความร่วมมือของ

พยาบาลหนว่ยระบบทางเดินหายใจร่วมสอนเด็กตาม
โปรแกรม ผลผลิต (output) ที่ได้จากการวิจยัในครัง้นี ้
คือ 
 1. ร่างมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่
ได้รับการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 
 2. มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่
ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดที่ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามความสมัพนัธ์โดยวิธีของเมสนั 
 3. จากการสร้างมาตรฐานการพยาบาลนี ้
มีการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกบัผู้ ป่วยเด็กเพื่อประกอบการด าเนินงาน
ดงันี ้
 1) โปรแกรมการบริหารฟื้นฟูหัวใจ
และปอดส าหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปีที่ได้รับการ
ผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 
 2) เลือกใ ช้วิ ธีบรรเทาความปวด    
โดยไม่ใช้ยาร่วมด้วยโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก
แตล่ะรายตามระดบัพฒันาการและความต้องการ 
 3) แบบ checklist การเตรียมความพร้อม
ของอปุกรณ์ที่ใช้กบัผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัที่หอผู้ ป่วยวิกฤต 
 4) การส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญระหว่าง
วิสญัญีพยาบาลและพยาบาลหอผู้ ป่วยวิกฤต 
 5) ค าแนะน าส าหรับเด็กและผู้ ดูแล
ก่อนกลบับ้าน 
 6) ตาราง  vital singns  และ hemodynamic 
รวมทัง้ขนาดของ blade, endotracheal tube, suction 
catheter, chest tube  และ NG tube  ที่เหมาะสมกบั
เด็กแตล่ะวยัตามช่วงอาย ุ
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 4. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการและ
พยาบาลผู้ใช้มาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. มาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กที่
ได้รับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดมีประโยชน์ในการดูแล
ผู้ ป่วยใ ห้ปฏิบัติ เ ป็นแนวทางเดียวกัน  เ ป็นการ
พฒันาการปฏิบตัิทางการพยาบาลท่ีมีประสทิธิภาพ มี
การสง่เสริมญาติให้มีสว่นร่วมในการดแูลรักษา ท าให้
เกิดความร่วมมือในการรักษา 
 2. การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเข้า
โปรแกรมการเตรียมก่อนผา่ตดั โดยพาผู้ดแูล และเด็ก 
(เด็กโต) เข้าเยี่ยม ดู ห้องรอผ่าตดั , หอผู้ ป่วยวิกฤต 
ก่อนได้รับการผ่าตดั พบกบัพยาบาลที่ดแูล ดอูปุกรณ์
ต่าง ๆ และผู้ ป่วยคนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตามความ
ต้องการของผู้ดแูลและเด็กอาจจ าเป็นต้องประเมินผล
เร่ืองความกลัวและความวิตกกังวลซ า้   และอาจ
พิจารณาว่าควรให้เด็กได้เข้าร่วมดูด้วยหรือไม่เพราะ
อาจท าให้เด็กกลวัมากขึน้  แตจ่ากการวิจยัครัง้นีพ้บวา่  
ผู้ปกครองของเด็กโตให้ความสนใจมากและมีความ
เข้าใจมากขึน้แต่ผู้ปกครองของเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่  
เข้าร่วม  บางรายสนใจ  แต่เนื่องจากมารดามาคน

เดียวท าให้ไม่สะดวกในการพาบุตรที่ เล็กไปด้วย 
นอกจากนีย้ังมีคู่มือแผ่นพับและวีซีดีเก่ียวกับการ
เตรียมตัวเพื่อเ ข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่ ใ ช้ ร่วมกับ
โปรแกรมนี ้ ท าให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 3. จ าเป็นต้องมีพยาบาลหลักอย่างน้อย   
1 คน  ในการด าเนินการประสานงาน ตรวจสอบให้
ปฏิบตัิตามมาตรฐาน  เนื่องจากมีเนือ้หามาก 

 4. ควรประกาศใช้ เ ป็นมาตรฐานการ
พยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตดัหวัใจ
ชนิดเปิดของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
และควรมีการทบทวนอยา่งน้อยทกุ  1-2  ปี 

 5. การประกาศใช้มาตรฐานควรมีการ
อบรม ประชุมชีแ้จงให้พยาบาลทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบตัิได้ถูกต้องโดยแยกเป็นแนวปฏิบัติส าหรับเด็ก
เล็กและเด็กโตเนื่องจากมาตรฐานบางข้อไม่สามารถ
ใช้กบัผู้ ป่วยเด็กเลก็ได้ 

 6. ควรมีการพัฒนาเ ป็นการวางแผน
จ าหน่าย (discharge planning) ผู้ ป่วยเด็กที่ได้รับ
การผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดโดยการประสานความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีการเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลลพัธ์ร่วมกนั 
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ผลของโปรแกรมการจัดการความเหน่ือยล้าในระยะคลอดต่อระดับความเหน่ือยล้า
ของผู้คลอดครรภ์แรก* 

 

สุภาพ  ไทยแท้**  พย.ม. (การศกึษาพยาบาล) 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลองมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเหน่ือยล้าในระยะ
คลอดตอ่ระดบัความเหน่ือยล้าของผู้คลอดครรภ์แรก  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้คลอดครรภ์แรก  คลอดปกติ ท่ีมาคลอด ณ  ตึกคลอด  วิทยาลยั
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน 2552 จ านวน 60 ราย  ผู้วิจยัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงตามคณุสมบติัท่ีก าหนด ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูในกลุ่มควบคมุจนครบ 30 ราย แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมลูใน
กลุ่มทดลองอีก 30 ราย โดยค านึงถึงความคล้ายคลึงกันในเร่ือง อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ และค่าฮีมาโตคริท  
กลุ่มควบคมุได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการกับความเหน่ือยล้า ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 1) 
การประเมินความต้องการ และประสบการณ์ความเหน่ือยล้าของผู้คลอด  2) การจัดการกับอาการเหน่ือยล้าโดยใช้การสนับสนุน
ทางการพยาบาลในระยะคลอด  จดัท่าคลอดโดยใช้ท่าศีรษะและล าตวัสูงในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน ศีรษะสูง 30 องศา และแนะน าวิธีการเบ่ง
คลอดท่ีถกูต้อง  3) การประเมินผล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ คู่มือการจดัการกบัความเหน่ือยล้าในระยะคลอด และแบบประเมิน
ความเหน่ือยล้า ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้จากแบบจ าลองการจัดการกับอาการของ Dodd และคณะ  และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเหนื่อยล้าของ Pugh และ Milligan เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้รับการตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
ท่าน วิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์  และสถิติการทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหน่ือยล้าของผู้คลอด  กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการจดัการกับความเหน่ือยล้า (mean=1.70, 
SD=.32)  น้อยกวา่กลุม่ท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ (mean=2.92, SD=.31) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ผลการวิจยันี ้
แสดงให้เห็นประโยชน์ของโปรแกรมการจดัการกบัความเหน่ือยล้าในระยะคลอด จึงควรมีการสนบัสนุนให้มีการใช้โปรแกรมการจดัการ
กบัความเหน่ือยล้ากบัผู้คลอดครรภ์แรก ทัง้นีค้วรให้ญาติเข้ามามีสว่นร่วมด้วย และควรมีการน าไปทดสอบกบัผู้คลอดท่ีมีความเหน่ือย
ล้ากลุม่อื่นๆ ตอ่ไป  

ค าส าคัญ :   ความเหน่ือยล้า  ระยะคลอด  ผู้คลอด   

 
* ได้รับทนุสนบัสนนุจากวิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าภาควชิาการพยาบาลสตูิ-นรีเวชศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์ 
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Effect of Fatigue Management Program during Stage of Labour on the Level of 
Fatigue of Primigravidarum Parturient Women* 
 

Suparp  Thaithae**     MNS 
 
Abstract 
 The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of fatigue management program 
during stage of labour on the level of fatigue of primigravidarum parturient women. Subjects consisted of 60 parturient 
women  was  delivered to labour room at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira hospital from 
June to September 2009. The subjects were divided into a control group and an experimental group. The subjects of 
each group were matched according to age, marital status, educational level, occupation and hematocrit level. A 
control group received routine nursing care, while an experimental group received the fatigue management program 
during stage of labour. The program comprised of three sessions: 1) symptom experience assessment 2) symptom 
management: supportive nursing care, 30 degrees semi-sitting position in the second stage of labor and effective 
method of pushing 3) evaluation. The research instruments, based on the symptom management model of Dodd, et al 
and the fatigue framework of Pugh and Milligan consisted of handbook regarding fatigue management and fatigue 
scale. The instruments were tested for content validity by 5 experts. Internal consistency reliability tested with 
Cronbach’s Alpha Coefficient was .97. The data were analyzed, using frequency,  percentage, mean, standard 
deviation, Chi-square  test and t-test.  
 The  result revealed that the mean score of fatigue of primigravidarum parturient women in the 
experimental group receiving fatigue management program during stage of labour (mean=1.70, SD=.32) was 
significantly lower than  that of the control group (mean=2.92, SD=.31) (p<.001). This finding indicates that the fatigue 
management program is helpful in reducing the level of fatigue. Implementing fatigue management program is highly 
recommended. Family members should also be encouraged to participate in practice. This program should be further 
tested with other groups of  parturient women.  
Key  words : fatigue, stage  of  labour,  parturient women 
 

*  Supported  fund  from Kuakarun College of Nursing 
** Assistant Professor, Department of Obstetric - Gynecological Nursing, Kuakarun College of Nursing 
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บทน า 
 การคลอดบตุรนบัเป็นเร่ืองปกติในชีวิตสตรี  ซึง่
ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย  
จิตใจ  สังคม  ตลอดจนการท าหน้าที่บทบาทการเป็น
มารดา ท าให้มีการใช้พลงังานอยา่งมาก สง่ผลให้เกิดความ
เหนื่อยล้าได้1  เมื่อผู้คลอดเกิดความเหนื่อยล้าขึน้ จะสง่ผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ คลอด ต่อภาวะ
สขุภาพของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด รวมทัง้ยัง
สง่ผลตอ่สมัพนัธภาพภายในครอบครัวอีกด้วย ผลกระทบ
ทางด้านร่างกาย คือ ท าให้ผู้คลอดไมม่ีแรงเบ่ง ไม่สามารถ
เบ่งคลอดเองได้ ระยะที่ 2 ของการคลอดยาวนานขึน้ 
อาจท าให้ทารกอยู่ในภาวะขาดออกซิ เจน   ต้องใช้        
สตูิศาสตร์หัตถการช่วยคลอดหรือท าการผ่าตดัคลอด 2  
สว่นผลกระทบทางด้านจิตใจนัน้ ความเหนื่อยล้าจะท าให้มี
ความวิตกกังวลเพิ่มขึน้  รู้สกึว่าตนเองไร้ความสามารถ 
และซมึเศร้า3  ดงันัน้ในผู้คลอดปกติซึ่งมีความวิตกกงัวล
และความกลวัอยู่แล้วจะยิ่งมีความวิตกกังวล  และมี
ความกลวัเพิ่มขึน้  มีการรับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ใน
การคลอดด้านลบ  สง่ผลตอ่สมัพนัธภาพระหวา่งผู้คลอด
กับบุตร  อาจท าให้ไม่สามารถสร้างความผูกพันและ
สัมพันธภาพต่อทารกได้ทันทีเมื่อแรกคลอด  ถ้าอาการ
เหนื่อยล้าต่อเนื่องไปถึงระยะหลังคลอดจะมีผลต่อการ
ปรับตวัเพื่อปรับบทบาทการเป็นมารดา นอกจากนีอ้าการ
เหนื่อยล้าท าให้ต้องพึ่งพาครอบครัวหรือผู้ อื่นมากขึน้  
และส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
ตอ่ไป3  จากผลการวิจยัของ กาญจนา ป่ินแก้ว4  ที่ศึกษา

ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เก่ียวข้องใน   
ผู้ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
จ านวน 110 ราย พบว่า   ผู้ คลอดส่วนใหญ่มีความ
เหนื่อยล้าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  59.1) จาก
งานวิจัยของ Pugh5 ที่ศึกษาความเหนื่อยล้าของผู้คลอด
ครรภ์แรก จ านวน 100 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความ
เหนื่อยล้า 57.5  และคะแนนความเหนื่อยล้าสูงสุด ถึง 
73.4  คะแนนเฉลี่ยความเหนื่อยล้าต ่าสดุ 41.6  ดงันัน้
จะเห็นว่าผู้ คลอดส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าได้  
ท าให้มีการท ากิจกรรมและการท าหน้าที่ลดลง และมีการ
สญูเสยีพลงังานซึง่สง่ผลกบัทกุสว่นของร่างกาย  
 Pugh และ Milligan6  พบว่า มารดาเข้าสูร่ะยะ
คลอดจะมีความเหนื่อยล้าเพิ่มขึน้จากการสญูเสยีพลงังาน
ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทางบวกกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
คลอด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ป่ินแก้ว4     
ที่พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการคลอดสามารถท านาย
ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดได้ ร้อยละ 18.7  สอดคล้องกบั
การงานวิจยัของ Troy Dalgas-Pelish7    ที่พบว่า ผู้คลอดที่มี
ระยะเวลาในการคลอดยาวนานจะมีระดบัความเหนื่อยล้าใน
ระยะ 1 สปัดาห์หลงัคลอดสงูกว่าผู้คลอดที่มีระยะเวลาใน
การคลอดน้อยกว่า  ดงันัน้การจดัการกบัความเหนื่อยล้า
ในระยะคลอดจึงควรช่วยเหลอืให้ผู้คลอดใช้ระยะเวลาใน
การคลอดน้อยลง  จากผลงานวิจยัของ ภณิดา ก าแหล่8   
พบวา่ คา่เฉลีย่ของระยะเวลาในการคลอดระหวา่งกลุม่ผู้
ค ล อ ด ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พ ย า บ า ล แ บ บ ส นั บ ส นุ น
ประคบัประคองร่วมกับการจดัท่าศีรษะและล าตวัสงูใน
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ระยะคลอดน้อยกว่าระยะเวลาของการคลอดในกลุ่มผู้
คลอดที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Zhang และคณะ  ซึ่งอ้างถึงใน Sauls9  ได้
วิเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับผลลัพธ์ของการสนับสนุน    
ในระยะคลอด จ านวน 4 เร่ือง ศกึษาในผู้คลอดครรภ์แรก
ที่มีอายุน้อย รายได้น้อย  ผลการศึกษาพบว่า การ
สนับสนุนในระยะคลอดช่วยท าให้ผลลัพธ์การคลอด
เป็นไปในทางบวก กล่าวคือ ระยะเวลาของการคลอด
น้อยลง  การคลอดทางช่องคลอดมากกว่าร้อยละ 50     
มีความต้องการใช้ยาระงับปวดลดลง  การช่วยคลอด
ด้วยคีมและการผ่าตดัคลอดทางหน้าท้องลดลง มีความ
พึงพอใจต่อการคลอดเพิ่มขึน้  ความผูกพันระหว่าง        
ผู้คลอดและทารกเพิ่มขึน้ และอตัราการเลีย้งบุตรด้วย  
นมมารดาเพิ่มขึน้  นอกจากนี ้Davis และ Renning     
ซึ่งอ้างใน Shermer และ Raines10  กล่าวว่า การเบ่ง
คลอดในท่านอนหงาย มดลูกส่วนบนจะเอนทาง
ด้านหลงั มีผลท าให้การเคลื่อนต ่าของสว่นน าทารกไม่ดี 
ส่วนท่าศีรษะและล าตัวสูง มดลูกส่วนบนจะอยู่ค่อนมา
ทางด้านหน้า ช่องทางคลอดอยู่ในแนวตรง  ท าให้ทารก
เคลื่อนต ่าลงมาได้ง่ายขึน้  ท่าศีรษะและล าตวัสงูท าให้มุม
ของอุ้งเชิงกรานท ามมุ 90-120 องศา  สว่นในท่านอนหงาย
ราบชันเข่ามมุของอุ้งเชิงกรานท ามมุ 30  องศา ดงันัน้การ
จดัทา่ศีรษะและล าตวัสงูในระยะที่ 2 ของการคลอดจึงท าให้
ระยะเวลาของการคลอดน้อยลง  
 จากผลการวิจัยดงักล่าวพบว่า การสนบัสนุน
ทางการพยาบาลในระยะคลอด และการจัดท่าศีรษะ

และล าตัวสูงในระยะที่  2 ของการคลอดมีผลท าให้
ระยะเวลาในการคลอดน้อยลง สง่ผลให้ความเหนื่อยล้า
ในระยะคลอดลดลง จึงมีผลดีต่อสุขภาพของผู้ คลอด  
ทารกในครรภ์  และผลลพัธ์ของการคลอด นอกจากนีใ้น
ระยะเบ่งคลอดบ่อยครัง้ที่ผู้คลอดมกัจะได้รับการเชียร์เบ่ง
เมื่อปากมดลกูเปิดขยาย 10 ซม. โดยไมค่ านงึถึงวา่ทารก
จะลงมาอยูใ่นระดบัใด อยา่งไรก็ตามการแนะน าให้ผู้คลอด
เร่ิมต้นเบ่งเมื่อรู้สึกถึงความกดดนับริเวณกระดกูเชิงกราน  
ซึง่เก่ียวข้องกบัระดบัท่ีทารกเคลือ่นตวัลงมา  (ระดบัสว่น
น าที่ระดับ 0 หรือ +1)  วิธีนีจ้ะช่วยลดระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการเบง่และช่วยลดความเหนื่อยล้าของ
ผู้คลอด ในการเบง่แตล่ะครัง้ไมค่วรกลัน้หายใจนาน  ควร
แนะน าวา่การเบ่งแต่ละครัง้ไม่ควรเกิน 6-8  วินาที จะช่วย
ลดความเหนื่อยล้าของผู้ คลอดในระยะคลอดได้ 1 จาก
ข้อมลูดงักล่าวจะเห็นได้ว่า การจดัการกับความเหนื่อยล้า
ในระยะคลอดเป็นสิ่งส าคัญ  แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับการจัดการความเหนื่อยล้าทัง้ใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
ศึกษาเก่ียวกับความเหนื่อยล้าในระยะตัง้ครรภ์ และระยะ
หลงัคลอด  มีจ านวนน้อยที่ศึกษาในระยะคลอด  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาความเหนื่อยล้าที่เกิดขึน้ และคิดหาแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการพยาบาลกับผู้ คลอดเหล่านี  ้จึงมี
ความสนใจที่จะพฒันาโปรแกรมการจดัการความเหน่ือย
ล้าในระยะคลอดจากแบบจ าลองการจัดการกับอาการ
ของ Dodd และคณะ11  ซึง่การจดัการกบัความเหนื่อยล้า
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เหล่านี เ้ ป็นบทบาทอิสระอย่างหนึ่งของพยาบาลที่
สามารถกระท าได้  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบระดับความเหนื่อยล้าของผู้
คลอดครรภ์แรกกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการกับ
ความเหนื่อยล้ากับผู้ คลอดครรภ์แรกกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ 
 

สมมตฐิาน 
 ระดบัความเหนื่อยล้าของผู้คลอดครรภ์แรกกลุม่
ที่ได้รับโปรแกรมการจัดการกับความเหน่ือยล้า น้อยกว่า
ระดบัความเหนื่อยล้าของผู้คลอดครรภ์แรกกลุม่ที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ 
 

กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครัง้นีใ้ช้แนวคิดการจดัการกับอาการ
ของ Dodd และคณะ11  ซึ่งกล่าวไว้ว่าการจัดการกับ
อาการต้องจดัการทัง้สาเหตแุละอาการท่ีเกิดขึน้ไปพร้อม
กัน ร่วมกับทฤษฎีความเหนื่อยล้าของ Pugh และ 
Milligan6  ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความ

เหน่ือยล้าในระยะคลอด ซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ปัจจยั
ด้ าน ร่ า งกาย  ปั จจัย ด้ าน จิต ใจ  และ ปัจจัย ด้ าน
สถานการณ์  โดยปัจจยัด้านร่างกาย ประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามปกติในระยะคลอด  การ
เจ็บป่วยหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ  และการที่ผู้
คลอดมีพลงังานในร่างกายลดลง  สว่นปัจจยัด้านจิตใจ  
ได้แก่  ความวิตกกังวล  ความกลัว   และการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการเผชิญกบัการคลอด เป็นต้น 
และปัจจัยด้านสถานการณ์  ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในห้อง
คลอด  และคณุลกัษณะสว่นบคุคล  เป็นต้น  ผู้วิจยัได้น า
แนวคิดดังกล่าวมาจัดท าเป็นโปรแกรมการจัดการกับ
ความเหนื่อยล้า  สาเหตุของความเหนื่อยล้าในระยะ
คลอดเกิดจากระยะเวลาในการคลอดที่ยาวนาน ผู้วิจัย
จึงหาวิธีการในการลดระยะเวลาในการคลอด โดยการใช้
การสนบัสนนุทางการพยาบาลในระยะคลอด ท่าที่ใช้ใน
การคลอด  และแนะน าวิธีการเบ่งคลอดที่ถูกต้อง ผู้วิจัย
ประเมินความเหนื่อยล้าในระยะคลอดทางด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยใช้แบบประเมินความเหน่ือยล้าของ Pugh 
และคณะ5  ดงัแสดงในกรอบแนวคิดของการวิจยั 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-
experimental  research) ชนิด 2 กลุ่ม วดัผลหลงัการ
ทดลอง   (two groups posttest only design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่ ผู้ คลอด
ที่ มาคลอดบุตรคนแรก  ณ ห้ องคลอด วิ ทย าลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ระหวา่ง
เดือนมิถนุายน ถึงเดือนกนัยายน 2552  คดัเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก าหนด คือ อายุครรภ์ครบก าหนด (ระหว่าง 38-42 

สปัดาห์) ทารกในครรภ์อยู่ในท่าปกติ คือ ศีรษะเป็นส่วน
น าและท้ายทอยอยูด้่านหน้าของช่องเชิงกรานมารดา  มีทารก 
1 คน  ทารกมีน า้หนกัตวัปกติ  ไมม่ีภาวะแทรกซ้อนใดๆ  ปาก
มดลกูเปิด 3-4 เซนติเมตร  มีการหดรัดตวัของมดลกูปกติ 
คลอดปกติ มีสติสมัปชัญญะดี  พูดภาษาไทยได้  และ
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั 
 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด
แล้ว ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุมให้ครบก่อน  
หลงัจากนัน้จึงเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมลูในกลุม่ทดลองโดยให้
แต่ ละกลุ่ มมี คุณลักษณะ ใกล้ เคี ยงกัน  คื อ  อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ และค่า            

โปรแกรมการจัดการกับความเหน่ือยล้า  ประกอบด้วย       

3 ขัน้ตอน คือ  
     1) การประเมินความต้องการ และประสบการณ์ความ
เหน่ือยล้าของผู้คลอด   
     2) การจดัการกบัอาการเหน่ือยล้าโดยใช้การสนบัสนนุ
ทางการพยาบาลในระยะคลอด  การจดัทา่คลอดโดยใช้    
ทา่ศีรษะและล าตวัสงูในทา่กึ่งนัง่กึ่งนอน ศีรษะสงู 30 องศา   
และการแนะน าวิธีการเบง่คลอดที่ถกูต้อง  
     3) การประเมินผล   

ความเหน่ือยล้าของผู้คลอด 

-  ด้านร่างกาย 
-  ด้านจิตใจ 
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ฮีมาโตคริท  กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มก่อนเร่ิมการวิจัยมี
ปากมดลกูเปิด 3-4 ซม.  กรณีที่มีผู้คลอดตามคณุลกัษณะ
ที่ก าหนดจ านวนมากในแต่ละวัน  ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่ม 
(random selection) เพื่อคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งวนัละไม่เกิน 
3 ราย ทัง้นีเ้พื่อป้องกันความแตกต่างของการท ากิจกรรม 
อนัเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าของผู้วิจยั 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง   โดยการ
วิเคราะห์อ านาจทดสอบ (power analysis) จากการท า
วิจยัน าร่องในผู้คลอดกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 
5 ราย โดยการก าหนดคา่อลัฟาที่ 0.05 อ านาจการทดสอบ 
80%  เปิดตารางได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ละ 26 ราย12 
เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง จึงเพิ่มกลุ่ม
ตวัอย่างอีกกลุม่ละ 4 ราย (15 %)  ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 ราย คือ กลุ่ม
ควบคมุ 30 ราย กลุม่ทดลอง 30 ราย รวมทัง้หมด 60 ราย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย 
2 สว่น  ดงันี ้
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มี 2 แบบ 1) แบบบนัทึกข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมิน
ความเหน่ือยล้าของผู้คลอด ตามแนวคิดของ Pugh และ
คณะ 5   ที่แปลเป็นภาษาไทยโดย จรัสศรี ธีระกุลชยั13  
ผู้วิจยัได้ท าหนงัสอืขออนญุาตใช้เคร่ืองมือวิจยัจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ น ามาปรับปรุง และตัด
ออกบางข้อเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ คลอด ประกอบด้วย 
ข้อความ 25 ข้อ  เป็นแบบประเมินความเหนื่อยล้าของ   

ผู้คลอดทางด้านร่างกาย จ านวน 17 ข้อ และด้านจิตใจ 
จ านวน 8 ข้อ  ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดบั ตัง้แต่ไม่รู้สึกเลย ถึงรู้สกึมาก  การวิเคราะห์
และแปลผลคะแนนความเหนื่อยล้าใช้ค่าเฉลี่ย โดย
คะแนนสูง หมายถึง มีอาการเหนื่อยล้ามาก  การหา
ความตรงของแบบประเมินความเหนื่อยล้าของผู้คลอด  
ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน ได้แก่  อาจารย์พยาบาล 3 
ทา่น  พยาบาลประจ าการจากห้องคลอด 1 ท่าน  และแพทย์
ประจ าหน่วยงานสูตินรีเวชกรรม 1 ท่าน ได้ค่า CVI=1.0  
ต่อจากนัน้น าไปทดลองปฏิบตัิกับผู้คลอด  ณ ห้องคลอด  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ วชิรพยาบาล 
จ านวน 30 ราย  ได้ค่าสมัประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค  
เท่ากบั .97  การประเมินความเหนื่อยล้าของผู้คลอดท า
โดยผู้ช่วยวิจยัที่ผา่นการเตรียมความพร้อมจากผู้วิจยั 
 2. เคร่ืองมือด าเนินการทดลอง  ใช้
โปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าในระยะคลอดซึ่ง
พฒันาจากแบบจ าลองการจดัการกบัอาการของ Dodd 
และคณะ11  ร่วมกบัทฤษฎีความเหนื่อยล้าของ Pugh 
และ Milligan6 ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 1) การ
ประเมินความต้องการ และประสบการณ์ความเหนื่อย
ล้าของผู้คลอด  2) การจดัการกบัอาการเหน่ือยล้าโดยใช้
การสนับสนุนทางการพยาบาลในระยะคลอด  จัดท่า
คลอดโดยใช้ท่าศีรษะและล าตัวสูงในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน 
ศีรษะสูง 30 องศา และแนะน าวิธีการเบ่งคลอดที่ถูกต้อง  
3) การประเมินผล  สือ่ที่ใช้ คือ คูม่ือการจดัการกบัความ
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เหนื่อยล้าในระยะคลอดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน  
ได้แก่  อาจารย์พยาบาล 3 ท่าน  พยาบาลประจ าการจาก
ห้องคลอด 1 ทา่น  และแพทย์ประจ าหนว่ยงานสตูินรีเวชกรรม 
1  ท่าน หลงัจากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กบัผู้คลอด ณ 
ห้องคลอด  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ    
วชิรพยาบาลซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 ราย เพื่อตรวจสอบคณุภาพและความเป็นไป
ได้ในการใช้โปรแกรมก่อนน าไปใช้ในการวิจยั 
 ขัน้ด าเนินการทดลอง   
 1. ขัน้เตรียมการ  คดัเลือกผู้ช่วยวิจยัซึ่งเป็น
พยาบาลประจ าการปฏิบัติงานในห้องคลอด วิทยาลยั
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มี
ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้คลอด 3 ปี และมี
ความสมัครใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย  จ านวน 1 คน เป็นผู้
ประเมินความเหนื่อยล้าของผู้คลอดเพื่อป้องกันความ
ล าเอียง มีการเตรียมความพร้อมผู้ ช่วยวิจัยโดยผู้ วิจัย
อธิบายเก่ียวกับแบบประเมินความเหนื่อยล้า พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยจนเป็นที่ เ ข้าใจ  และ
ทดลองใช้จนประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ คลอดได้
ตรงกนั 

 2. ขั ้นด าเนินการทดลอง  ศึกษาแฟ้ม
ประวัติของผู้ คลอดที่มาคลอด ท าการคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง
เป็นรายบคุคล เพื่อแนะน าตนเอง ขอความร่วมมือในการ
วิจัย  ชี แ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขัน้ตอนการ

ด าเนินการวิจัย รวมทัง้แจ้งการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่ม
ตวัอยา่ง หลงัจากนัน้ด าเนินการดงันี ้
 2.1 กลุ่มควบคุม รวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มควบคุมได้ รับการ
พยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจ าการ ซึ่งเป็นการ
ให้ความรู้ และข้อมลูในลกัษณะที่จะเน้นการอธิบายให้ผู้
คลอดทราบในเร่ืองแผนการรักษา คา่ใช้จ่ายในการรักษา 
และการปฏิบัติตัวขณะเข้า รับการรักษา ส่วนการ
พยาบาลที่เน้นถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของผู้คลอดแต่ละรายจะเป็นในลกัษณะ
ของการตอบค าถาม และอธิบายแก้ไขข้อสงสยัหรือการ
ดแูลตามความต้องการของผู้คลอดแต่ละราย ส าหรับใน
ระยะที่ 2 ของการคลอด ผู้ คลอดเบ่งคลอดในท่านอน
หงายชนัเข่า  สว่นใหญ่จะเชียร์เบ่งเมื่อตรวจภายในพบว่า
ปากมดลกูเปิด 10 ซม. และใช้ระยะเวลาในการเบ่งแต่ละ
ครัง้นานจนกว่ามดลกูจะคลายตวั ต่อจากนัน้ผู้ช่วยวิจัย
ประเมินความเหนื่อยล้าของผู้คลอด หลงัคลอด  2 ชัว่โมง 
(เนื่องจากในระยะนีเ้ป็นการเตรียมย้ายไปตึกพักหลัง
คลอด  ซึ่งผู้คลอดจะได้รับการดูแลให้พกัผ่อน และดูแล
ความสขุสบายต่างๆ ท าให้รู้สึกสดช่ืนขึน้สามารถตอบ
แบบสอบถามได้)   
 2.2 กลุ่มทดลอง  รวบรวมข้อมูลส่วน
บคุคลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการจดัการกับ
ความเหนื่อยล้าของผู้คลอดด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม
การจัดการกับความเหนื่อยล้า ตามคู่มือการจัดการกับ
ความเหน่ือยล้าที่สร้างขึน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ    
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1) การประเมินความต้องการ และประสบการณ์ความ
เหนื่อยล้าของผู้คลอด  2) การจัดการกับอาการเหนื่อย
ล้าโดยใช้การสนบัสนุนทางการพยาบาลในระยะคลอด  
ประกอบด้วย การสนับสนุนทางด้านร่างกาย การ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์  การสนับสนุนด้านการให้
ข้อมูล  และการสนบัสนนุด้านการประเมินเปรียบเทียบ  
เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปากมดลกูเปิด 3-4 เซนติเมตร  จดัท่า
คลอดโดยใช้ท่าศีรษะและล าตวัสงูในท่ากึ่งนัง่กึ่งนอน โดย
ใช้การยกเตียงคลอดด้านศีรษะให้สงูขึน้  30 องศา กับ
พืน้ราบ  ในระยะที่ 2  และระยะที่ 3 ของการคลอด และ
แนะน าวิธีการเบ่งคลอดที่ถูกต้องโดยแนะน าให้ผู้ คลอด
สดูลมหายใจเข้าลึกๆ  กลัน้ลมหายใจไว้แล้วเบ่งเต็มที่ 
โดยเร่ิมต้นเบ่งคลอดเมื่อปากมดลกูเปิด 10 ซม.  และมี
การเคลื่อนต ่าของศีรษะทารกอยู่ในระดับเดียวกับปุ่ ม
กระดกูอิสเชียล สปายน์  (ระดบัสว่นน า 0 เป็นต้นไป)  หรือ
ร่วมกับผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่ง  การเบ่งแต่ละครัง้ไม่เกิน  
6-8  วินาที  3) การประเมินผล  โดยผู้ช่วยวิจยัประเมิน
ความเหน่ือยล้าของผู้คลอดหลงัคลอด 2 ชัว่โมง  
 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครัง้นีไ้ด้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
ของกรุงเทพมหานคร  ตามหมายเลขที่ พ.52 มีการ
พิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดยชีแ้จงวัตถุประสงค์  
และรายละเอียดเก่ียวกบัการวิจยั  การน าเสนอข้อมลูใน
ภาพรวมโดยไม่เปิดเผยช่ือ และกลุ่มตัวอย่างจะได้รับ
ความมัน่ใจวา่หากกลุม่ตวัอยา่งที่ไมต้่องการเข้าร่วมการ

วิจัย  สามารถขอยกเลิกการ เ ข้า ร่วมการวิ จัย ไ ด้
ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ทัง้สิ น้  ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย
จะให้เซ็นใบยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยัก่อนเร่ิมเก็บ
ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถ่ี     
ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนบุคคล ทดสอบการ
กระจายโดยการใช้การทดสอบไคสแควร์  ค านวณ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความ
เหนื่อยล้าในระยะคลอด  จากนัน้ท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเหนื่อยล้าของผู้คลอด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ
ด้วยคา่ทีแบบอิสระ  (Independent t-test)             
 

ผลการศึกษา 
 1. ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าทัง้สองกลุ่มมี
ลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคลไม่แตกต่างกนั (p<.05) กลุ่ม
ทดลอง สว่นใหญ่มีอาย ุ20-34 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.7  (mean=22.47, SD=5.07) มีสถานภาพ
สมรสอยู่กับสามี จ านวน 28 คน (ร้อยละ 93.3)  มีระดบั
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 14 คน (ร้อยละ 46.7)  
สว่นใหญ่มีอาชีพใช้แรงงาน จ านวน 24 คน  (ร้อยละ 80)  
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และค่าฮีมาโตคริทอยู่ในเกณฑ์ปกติ (mean=33.46, 
SD=1.92) 
 กลุม่ควบคมุ สว่นใหญ่มีอาย ุ20-34 ปี  จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  (mean=22.57, SD=4.86)  
มีสถานภาพสมรสอยู่กับสามี  จ านวน 29 คน (ร้อยละ 
96.7)   มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 16 คน 
(ร้อยละ 53.3)  สว่นใหญ่มีอาชีพใช้แรงงาน  จ านวน 23 
คน (ร้อยละ 76.7) และค่าฮีมาโตคริทอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(mean=33.91, SD=1.61) 

 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเหนื่อยล้า
ของผู้คลอดครรภ์แรกหลงัทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ พบว่า หลงัการทดลองค่าเฉลี่ยความ
เหนื่อยล้าของผู้คลอดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทัง้รายด้านและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .001 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความ
เหนื่อยล้าโดยรวม (mean=1.70, SD=.32) น้อยกว่า
กลุม่ควบคมุ (mean=2.92, SD=.31)  ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ของความเหน่ือยล้าของผู้คลอดครรภ์แรกหลงัทดลอง ระหวา่งกลุม่ทดลอง  
 และกลุม่ควบคมุ รายด้านและโดยรวม 

ความเหน่ือยล้า 
กลุ่มทดลอง  (n=30) กลุ่มควบคุม  (n=30) 

t p-value min-
max 

mean SD 
min-
max 

mean SD 

ด้านร่างกาย 1.18-
2.41 

1.75 .34 2.29-
3.65 

2.98 .33 14.084*** 0.000 

ด้านจิตใจ 1.00-
2.38 

1.59 .45 2.13-
3.50 

2.78 .39 10.785*** 0.000 

       รวม 1.12-
2.40 

1.70 .32 2.32-
3.52 

2.92 .31 14.638*** 0.000 

***p<.001 
 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าความเหนื่อยล้าของผู้
คลอดครรภ์แรกกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการกับ

ความเหน่ือยล้า  ทัง้รายด้านและโดยรวมน้อยกว่ากลุม่ที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .001 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั  อธิบายได้ว่า
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โปรแกรมการจัดการกับความเหน่ือยล้าเป็นกิจกรรมการ
พยาบาลที่ เน้นการจัดการกับความเหนื่อยล้าทัง้จาก
สาเหตขุองความเหน่ือยล้าและอาการที่เกิดขึน้ไปพร้อมๆ 
กนั โดยเน้นที่ผู้คลอดเป็นศนูย์กลาง  ผู้ วิจยัเป็นพยาบาลมี
บทบาทส าคัญในการจัดการกับความเหน่ือยล้าในระยะ
คลอด ซึ่งผู้คลอดไม่สามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้
ด้วยตนเอง จากแนวคิดของ Pugh และ Milligan6  ระบวุ่า
ปัจจยัที่ท าให้เกิดความเหน่ือยล้าประกอบด้วยปัจจยัทาง 
ด้านร่างกาย  ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจยัทางด้าน
สถานการณ์  ด้านร่างกาย เมื่อเข้าสูร่ะยะคลอด ผู้คลอด
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา มีการหดรัดตวั
ของมดลกูเป็นระยะๆ  เมื่อใกล้คลอดมีการหดรัดตวัของ
มดลกูถ่ีขึน้ นานขึน้ และรุนแรงขึน้ ท าให้ผู้คลอดมีอาการ
เจ็บครรภ์มากขึน้ ประกอบกับพกัผ่อนและนอนหลบัได้
น้อยลง และมีการงดน า้และอาหาร  ด้านจิตใจ ผู้คลอดมี
ความวิตกกังวลเก่ียวกับการคลอดและทารกในครรภ์  
สว่นด้านสถานการณ์ ผู้คลอดต้องเผชิญกบัการเจ็บปวด
และการคลอดตามล าพงัทา่มกลางคนแปลกหน้า รวมทัง้
ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
บคุลากรในห้องคลอดที่ไม่คุ้นเคย  ก่อให้เกิดความวิตก
กังวล และความเค รียด  ซึ่ งความวิตกกังวลและ
ความเครียดจะท าให้ระดับอิพิเนฟรินในเลือดสูงขึน้ 
มดลกูหดรัดตวัน้อยลงและการคลอดล่าช้าได้14  ท าให้
เกิดความเหนื่อยล้าได้  ดังนัน้การจัดการกับความ
เหนื่อยล้าในระยะคลอด จึงมุ่งเน้นที่จะจดัการกบัปัจจยั
ที่ท าให้เกิดความเหน่ือยล้าทัง้ 3 ด้าน ในการศกึษาครัง้นี ้

โปรแกรมการจดัการกบัความเหน่ือยล้า จึงประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การประเมินความต้องการ และ
ประสบการณ์ความเหน่ือยล้าของผู้คลอด  2) การจดัการ
กับอาการเหนื่อยล้าโดยใช้การสนับสนุนทางการ
พยาบาลในระยะคลอด การเบ่งคลอดโดยใช้ท่ากึ่งนัง่กึ่ง
นอน ศีรษะสงู 30 องศา และแนะน าวิธีการเบ่งคลอดที่
ถกูต้อง  3) การประเมินผล   
  กลุม่ทดลองได้รับการประเมินความต้องการและ
ประสบการณ์อาการเหนื่อยล้าของผู้ คลอดแต่ละราย 
พบว่าผู้คลอดประเมินความรุนแรง และมีการตอบสนอง
ต่ออาการเหนื่อยล้าแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการ รับรู้ ของผู้ คลอดในขณะนั ้น 11  ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการประเมินสาเหตขุองอาการเหนื่อยล้าที่
เกิดขึน้อยา่งเหมาะสม  ตอ่จากนัน้ผู้วิจยัจดัการกบัอาการ
เหนื่อยล้าของผู้ คลอดโดยใช้การสนับสนุนทางการ
พยาบาล เร่ิมจากการสร้างสมัพนัธภาพ  การสนบัสนุน
ทางด้านร่างกาย เช่น ช่วยเช็ดหน้าด้วยผ้าเย็น ช่วยลบู
หน้าท้อง นวดหลงั ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่าง การ
สนบัสนนุทางด้านอารมณ์  เช่น  การให้ก าลงัใจ ความ
เอาใจใส่ การอยู่เป็นเพื่อน พูดคุยด้วยน า้เสียงนุ่มนวล 
การสนบัสนนุด้านการให้ข้อมลู  เช่น ค าแนะน าเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติ ตนในระยะต่าง  ๆ ของการคลอด การบอก
ความก้าวหน้าของการคลอด การบอกถึงภาวะสขุภาพ
ของทารกในครรภ์  และการสนบัสนุนด้านการประเมิน
เปรียบเทียบ  เช่น การไม่ต าหนิหรือว่ากลา่วเมื่อผู้คลอด
ร้องเสียงดัง ให้ค าชมเชยเมื่อสามารถเบ่งคลอดได้
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ถูกต้อง ผลของการสนับสนุนทางการพยาบาลช่วยให้     
ผู้คลอดมีความวิตกกงัวลลดลง มีความสขุสบายเพิ่มขึน้ 
ความรู้สึกโดดเดี่ยวและความอ่อนล้าลดลง ช่วยน า
ศักยภาพหรือจุดแข็ งของผู้ คลอดออกมาใ ห้ เ ป็น  
ประโยชน์15  ผลการศึกษาสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
Sauls9 ซึ่งพบว่า การสนบัสนนุในระยะคลอดช่วยท าให้
ระยะเวลาของการคลอดน้อยลง และผู้ คลอดรู้สึกพึง
พอใจตอ่การคลอดมากขึน้ ส าหรับกลุม่ควบคมุได้รับการ
พยาบาลตามปกติ  ซึ่งกิจกรรมการพยาบาลเหล่านี ้
รวมถึงได้รับการสนบัสนุนทางการพยาบาลในบางเร่ือง
ด้วย แตก่ารสนบัสนนุทางการพยาบาลสว่นใหญ่เน้นการ
ดแูลด้านร่างกายซึง่ไมค่อ่ยได้ปฏิบตัิกิจกรรมอย่างเต็มที่
อาจเนื่องมาจากไม่มี เวลาเพียงพอ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Miltner16 ที่พบว่าผู้ คลอดได้รับการ
สนับสนุนทางการพยาบาลน้อยเนื่องจากพยาบาลไม่
ค่อยมีเวลา ดงันัน้การดูแลในห้องคลอดจึงควรให้สามี
หรือญาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย สอดคล้องกบัการศึกษา
ของ ปิยฉัตร ปธานราษฎร์17  ที่พบว่า ผู้คลอดส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 81.75)  มีความต้องการให้ครอบครัวเข้ามา
สนบัสนนุในระยะคลอด 
  ส าหรับท่าในการเบ่งคลอดโดยใช้ท่ากึ่งนั่งกึ่ง
นอน ศีรษะสูง 30 องศา  ท าให้ระยะเวลาในการคลอด
น้อยกว่าผู้คลอดในกลุ่มควบคุมซึ่งเบ่งคลอดโดยใช้ท่า
นอนหงายราบ เนื่องมาจากท่าที่ใช้ในการเบ่งคลอดช่วย
สง่เสริมการคลอด  ผู้คลอดที่อยู่ในท่าศีรษะสงู แรงโน้มถ่วง
ของโลกท าให้ศีรษะทารกเคลื่อนต ่าลงได้ดี10  การจดัท่า

คลอดโดยจดัให้เบ่งคลอดในท่ากึ่งนัง่กึ่งนอน ศีรษะสงู 30 
องศา  ผู้คลอดกล่าวว่ารู้สึกหายใจโล่งและมีแรงเบ่งมาก
ขึน้  สอดคล้องกบังานวิจยัของพยอม  ปอนสืบ18  ศึกษา
โปรแกรมสง่เสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสงูและการ
ปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์ พบว่า ท่าที่ใช้ในการ
คลอดมากที่สดุ คือ ทา่กึ่งนัง่ 30-60 องศา เพราะสะดวก
ในการจดัท่าและเบ่งในท่านีไ้ด้นาน และจากการศึกษา
ของ Soong และ Barnes19 พบว่า  ผู้คลอดส่วนใหญ่
ชอบที่จะเบ่งคลอดในท่ากึ่งนัง่กึ่งนอนมากกว่าท่าอื่นๆ 
คิดเป็นร้อยละ  65.9 เนื่องจากท าให้รู้สึกสะดวกสบาย 
แรงโน้มถ่วงของโลกจะช่วยให้ผู้คลอดมีแรงเบ่งมากขึน้ 
มดลกูหดรัดตวัดีขึน้  และช่วยลดการกดเส้นเลอืดบริเวณ
อุ้งเชิงกราน นอกจากนีท้่าศีรษะและล าตวัสงูช่วยท าให้
ช่องทางคลอดอยู่ในลกัษณะตรงมากขึน้  การเคลื่อนต ่า
ของทารกดีขึน้ ท าให้ระยะเวลาในการคลอดน้อยลง 10 

สอดคล้องกับวิจัยของ อ าพร  โอนอ่อน และคณะ 20 
พบวา่ การคลอดทา่กึ่งนัง่ ท าให้ระยะที่ 2 ของการคลอด
น้อยกว่ากลุ่มท่านอนหงายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  ซึ่งระยะที่ 2 ของการคลอดน้อยลงก็จะท าให้
ความเหน่ือยล้าของผู้คลอดลดลงดงัได้กลา่วไว้ข้างต้น  
 นอกจากนี ้ระยะเวลาในการเบ่งคลอด แนะน า
ให้ผู้คลอดเร่ิมต้นเบ่งเมื่อปากมดลกูเปิด 10 ซม. ร่วมกับ
ศีรษะทารกเคลื่อนเข้าสู่อุ้ งเชิงกราน หรือผู้คลอดรู้สึก
อยากเบ่ง วิธีนีจ้ะช่วยลดระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเบ่งและช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้คลอด ในการ
เบ่งแต่ละครั ง้แนะน าว่าไม่ควรเกิน 6-8 วินาที  โดย
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พยาบาลดแูลให้จงัหวะในการเบ่ง เพื่อลดความเหนื่อยล้า
ของผู้คลอด1,21 ส าหรับกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่พยาบาล
แนะน าให้ผู้คลอดเร่ิมต้นเบง่เมื่อตรวจภายใน  พบว่าปาก
มดลกูเปิด 10 ซม. และใช้ระยะเวลาในการเบ่งแต่ละครัง้
นานจนกว่ามดลกูจะคลายตวั ดงันัน้จากผลการวิจัยจึง
พบวา่ความเหนื่อยล้าในระยะหลงัคลอด 2 ชัว่โมงของกลุม่
ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคมุ  ดงันัน้โปรแกรมการจดัการ
กบัความเหน่ือยล้าจึงสามารถช่วยท าให้ผู้คลอดมีอาการ
เหน่ือยล้าลดลง  แต่งานวิจัยนีก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผู้คลอด
ครรภ์แรกที่คลอดบุตรปกติ  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง  ผลการศึกษาจึงใช้ได้ในกลุม่ประชากรที่
คล้ายคลึงกัน แต่ไม่สามารถใช้อ้างอิงในกลุ่มประชากร
อื่น  เช่น  ผู้ คลอดครรภ์หลัง  ห รือผู้ คลอดที่มีภาวะ      
แทรกซ้อนต่างๆ หากจะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมและปรับเนือ้หาของโปรแกรมให้
เหมาะสมแก่ผู้คลอดแตล่ะกลุม่ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
   1. ควรสนบัสนุน และเผยแพร่ให้ทีมพยาบาล
ที่ รับผิดชอบดูแลผู้ คลอดมีความตระหนักและเห็น
ความส าคญัในการประเมินความเหนื่อยล้าของผู้คลอด 

เพื่ อจะได้บรรเทาความเหนื่อยล้าของผู้ คลอดได้
เหมาะสม ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ 
  2. ควรมีการสนบัสนนุให้มีการน าวิธีการจดัการ
กับความเหนื่อยล้าในระยะคลอด มาใช้ในการดูแล        
ผู้ คลอด และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มี
ความรู้และทกัษะในการจัดการกับความเหนื่อยล้าเพื่อ
ช่วยให้ผู้คลอดมีการฟืน้ตวัเข้าสูส่ภาพปกติโดยเร็ว 
   ด้านการศึกษาพยาบาล 
  ควรน าความรู้เร่ืองการจดัการกบัความเหนื่อยล้า
ในระยะคลอดมาจดัเป็นเนือ้หากิจกรรมการเรียนการสอน
ในคลนิิกให้แก่นกัศกึษาพยาบาล  ซึ่งเป็นบทบาทอิสระที่
พยาบาลสามารถท าได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางใน
การศกึษาและให้การพยาบาลที่มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
  ด้านการวิจัย 
  1. ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับความ
เหน่ือยล้าในระยะคลอด โดยใช้บคุคลอื่นที่ไม่ใช่พยาบาล
มาเป็นผู้ช่วยเหลือสนบัสนุนแทน  เช่น  สามี  มารดาของ  
ผู้คลอด   
  2. ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับความ
เหนื่อยล้าในระยะคลอดต่อผู้ คลอดกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้
คลอดครรภ์หลงั หรือผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ    
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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของนกัศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานใน
ห้องผ่าตดั รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ประชากรท่ีศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 หลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2552  
จ านวน 171 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จ านวน 84 คน และกลุ่ม B  จ านวน 87 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
คูม่ือการประเมินสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลรามาธิบดี ท่ีจดัท าขึน้โดยคณาจารย์หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ภาควิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ท าการเก็บข้อมลูโดยน าผลคะแนนการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาล สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย สมรรถนะการบริหารจดัการ และสมรรถนะการ
ติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ  ในส่วนท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผ่าตดัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบติัการพยาบ าล
ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ โดยนกัศกึษาจะได้รับการประเมินจากอาจารย์ประจ าห้องผ่าตดัหลงัสิน้สดุการฝึกปฏิบติังานในแต่ละกลุ่ม 
ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาท่ีขึน้ฝึกปฏิบติังานในห้องผา่ตดัโดยรวมทัง้ชัน้ปี มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและ
กฎหมายมากท่ีสดุเท่ากบั 3.62 รองลงมาเป็นคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจดัการเท่ากบั 3.32 สมรรถนะการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างสมัพันธภาพ เท่ากับ 3.24 และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลได้น้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.12 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสมรรถนะของนกัศึกษากลุ่ม A และ B พบว่ามีเพียงสมรรถนะการบริหารจดัการเท่านัน้ท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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Competencies of Nursing Students in The Operating Room. 
 

Sriwiengkaew Tengkiattrakul*  M.Sc. (Public Health) 
Benjamaporn Butsripoom**   Ph.D. (Nursing) 
 

Abstract 

 The descriptive  research aimed to examine competencies of nursing students in the operating 
room. The population included 171 third year nursing students  of  Ramathibodi School of Nursing, Mahidol 
University in 2009. Nursing students divided into 2 groups, A and B. Group A composed of  84 nursing students, 
practicing in the second semester and group B composed of  87 nursing students, practicing in the first semester. 
The research instrument was the competency model of  Ramathibodi nursing students creating by the faculty of  
Ramathibodi School of Nursing. Data were collected by using scores of practice after completing their clinical 
practices in the operating room. The scores of practice divided into 4 competencies: clinical practice, ethical 
behavior and legality, management, and communication and relationship competencies. The results were found 
that ethical behavior and legal competency of nursing students was the highest competency by mean 3.62, the 
second was  management competency by mean 3.32, the third was  communication and relationship competency 
by mean 3.24, and the lowest was clinical practice competency by mean 3.12. When compared between 2 groups 
, there was only significant differences between the management competency at p< .05.  
 

Keywords :  competency, nursing student, operating room. 
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บทน า 
การจะเป็นวิชาชีพได้นัน้จะต้องมีองค์ความรู้

เฉพาะ ผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องเข้ารับการศึกษา 
ฝึกอบรมให้มีความรู้ในศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนัน้ๆ 
มีมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการเฉพาะส าหรับวิชาชีพ 
โดยมีองค์ความรู้เป็นพืน้ฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อเ ป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในบทบาทที่ ต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการศึกษาและการ
ปฏิบตัิส าหรับวิชาชีพที่ถูกก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ
นัน้ ๆ1 การพยาบาล เป็นการกระท าต่อมนุษย์ที่
เ ก่ียวข้องกับการดูแล และช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย 
รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการ
สง่เสริมสขุภาพ ช่วยเหลือแพทย์กระท าการรักษาโรค 
โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล2 
วิชาชีพพยาบาลจึงเป็นวิชาชีพที่ ต้องมีองค์ความรู้
เฉพาะ ซึง่ต้องเรียนรู้เก่ียวกบัมนษุย์รวมถึงศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท่ีจะน าความรู้มาปฏิบตัิพยาบาลได้
ถกูต้องภายใต้มาตรฐานและขอบเขตของวิชาชีพ โดย
มีสภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพการพยาบาลที่
ก่อตัง้ขึน้เพื่อดูแลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบตัิ
ได้ถกูต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สภาการพยาบาลจึงได้ก าหนดสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีว่า เป็นความรู้ ความสามารถและเจตคติ
ของพยาบาลวิชาชีพที่ส าเ ร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ที่จะสามารถปฏิบตัิการพยาบาลได้อย่าง
ปลอดภยั ตามขอบเขตของวิชาชีพ นอกจากนีจ้ะต้อง
เป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ ร่วมงานที่มี

ประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง และ
พฒันางานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคม3  

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบ
บริการสขุภาพ มีการจดัการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25454  การเรียนการ
สอนมุ่งเน้นให้บณัฑิตทางการพยาบาลมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัสมรรถนะของวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์ของสภาพยาบาล  

จากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในระบบ
สขุภาพ ท าให้ในแต่ละปีการศึกษาภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องรับนักศึกษาพยาบาลเข้า
เรียนเป็นจ านวนมาก การจัดการเรียนการสอน จึง
จ าเป็นต้องแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็น กลุม่ A และกลุม่ B ซึ่งจะมีนกัศึกษาจ านวน
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
คณุภาพ อาจารย์สามารถดแูลนกัศกึษาได้อย่างทัว่ถึง     
ในภาคการศกึษาต้น นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 กลุม่ 
A จะเรียนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การ
พยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ซึ่งมีทัง้วิชา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  และวิจยัทางการพยาบาล 
ส่วนนักศึกษาพยาบาลกลุ่ม B จะเรียนวิชาการ
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พยาบาลผู้ ใหญ่ การพยาบาลผู้สงูอายุ ทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และวิชาวิทยาการระบาดจะเรียน
พร้อมกันทัง้ 2 กลุ่มในการศึกษาภาคต้น  ส่วนใน
การศกึษาภาคปลาย นกัศึกษาทัง้ 2 กลุม่จะเรียนวิชา
สลบักบัในภาคต้นของอีกกลุม่หนึง่ 

การพยาบาลในห้องผ่าตดัเป็นสว่นหนึ่งของ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุ ซึ่งเป็น

การพยาบาลที่ ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะความ

ช านาญพิ เศษ และมีความรู้เ ชิงวิชาชีพ ในการ

ช่วยเหลอืแพทย์ตลอดระยะเวลาการผา่ตดั เพื่อให้การ

ผา่ตดัส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี นอกจากนีย้งัต้องให้การ

ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง เพื่อให้ผู้ ป่วยปลอดภยัทัง้ในระยะ

ก่อนผ่าตดั ขณะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั5  ต้องมีทกัษะ

ในการจัด เต รียมความสะอาดของสถานที่ และ

สิง่แวดล้อม จดัเตรียมอปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ท าหน้าที่ เ ป็น

พยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด และพยาบาลช่วยเหลือ

ทีมผ่าตัดซึ่งต้องใช้เทคนิคปลอดเชือ้ตลอดเวลาการ

ปฏิบตัิงาน ผู้วิจยัในฐานะเป็นอาจารย์พยาบาลประจ า

ห้องผ่าตดัจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของนกัศึกษา

พยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดั เพื่อจะได้น า

ผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

เสริมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลให้สามารถดูแล

ผู้ ป่วยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. ศกึษาสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลที่

ขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผา่ตดั 
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลที่ขึน้ฝึกปฏิบัติงาน 
ระหวา่งกลุม่ A และกลุม่ B 
 3. เปรียบเทียบสมรรถนะจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและกฎหมายของนักศึกษาพยาบาลที่ขึน้ฝึก
ปฏิบตัิงาน ระหวา่งกลุม่ A และกลุม่ B 
 4. เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจดัการ
ของนักศึกษาพยาบาลที่ขึน้ฝึกปฏิบัติงาน ระหว่าง
กลุม่ A และกลุม่ B 
 5. เปรียบเทียบสมรรถนะการติดต่อสื่อสาร
และการสร้างสมัพนัธภาพของนกัศึกษาพยาบาลที่ขึน้
ฝึกปฏิบตัิงาน ระหวา่งกลุม่ A และกลุม่ B 
 

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น า
แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
รามาธิบดี วิชาปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ
ซึ่งคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่ และ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ สูงอายุ ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้ร่วมกันคดัเลือกสมรรถนะที่
เหมาะสมเพื่ อใ ช้ประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ปฏิบตัิการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุโดยคัดเลือก
มาจาก คู่มือการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลรามาธิบดี   ฉบับปรับปรุงแก้ไขครัง้ที่  26             
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ที่ส ร้างโดยคณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณ ะ แพท ย ศ า สต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีพืน้ฐานมาจากสมรรถนะ
หลกัของพยาบาลวิชาชีพและสมรรถนะหลกัของผดุง
ครรภ์ชัน้หนึ่ง7 หลงัจากคณาจารย์ผู้ทรงคณุวุฒิสร้าง
แบบประเมินเสร็จ ได้น าแบบประเมินนีใ้ห้คณาจารย์
ในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกนัวิพากย์ แล้วจึงน า

แบบประเมินมาใช้ประเมินนักศึกษาพยาบาลทุก
รายวิชาในภาคปฏิบตัิ สมรรถนะของการฝึกปฏิบตัิใน
ห้องผา่ตดัใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยก าหนดเป็น
สมรรถนะยอ่ย 4 สมรรถนะ ที่คิดวา่นกัศกึษาพยาบาล
จ าเป็นต้องมี ได้แก่ สมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาล 
สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิ ชา ชีพและกฎหมาย 
สมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะการ
ติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ 

 
      • สมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาล 
      • สมรรถนะจริยธรรมแหง่วชิาชีพและกฎหมาย                                    สมรรถนะนกัศกึษาพยาบาล 
      • สมรรถนะการบริหารจดัการ                                                           ที่ขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผา่ตดั                                            
      • สมรรถนะการติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
           

ภาพแสดง กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

วัสดุและวิธีการ  
การวิจัยครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

(descriptive research) เพื่อศึกษาสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลที่ขึน้ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2552  จ านวน 171 
คน ซึง่เป็นจ านวนนกัศกึษาพยาบาลทัง้ชัน้ปีที่ 3  

เคร่ืองมือในการศึกษา 
การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติในทุก

รายวิชา  ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาพยาบาลศาสต ร์  คณะแพทยศาสต ร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะประเมินในแบบของ
สม ร รถนะซึ่ ง มี ทั ง้ หมด  5  สม ร รถนะ   ไ ด้ แ ก่                
1) สมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาล  และผดุงครรภ์ 
2) สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย        
3) สมรรถนะการบริหารจัดการ  4) สมรรถนะการ
ติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ และ  5) 
สมรรถนะการสอนสุขศึกษา  โดยนักศึกษาจะต้อง
ได้รับการประเมินสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและ
กฎหมายก่อน และจะต้องได้คะแนนเฉลีย่ในสมรรถนะ
นีไ้ม่ต ่ากว่า 3 จากคะแนนเต็ม 4  จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธ์ิได้รับการประเมินใน
สมรรถนะอื่น ๆ ถ้านกัศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 3 
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จะไม่ได้รับการประเมินในสมรรถนะอื่น  โดยจะถือว่า
นกัศกึษาสอบตกในวิชาภาคปฏิบตัินัน้ ๆ 

แบบประเมินที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบ
ประเมินฉบบัปรับปรุงแก้ไขครัง้ที่ 2  เร่ิมใช้ตัง้แต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นมา ในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ ในสว่นท่ีนกัศกึษาขึน้ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด  จะประเมินนักศึกษา 4 
สมรรถนะ โดยตัดสมรรถนะการสอนสุขศึกษาออก 
เนื่องจากในสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาลจะมี
สมรรถนะย่อยในเ ร่ืองของการให้ ข้อมูล ความรู้
ค าแนะน า และการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งสามารถ
ครอบคลุมการ ฝึกปฏิบัติ ง านใน ห้องผ่ าตัด ไ ด้  
นอกจากนี ส้มรรถนะการสอนสุขศึกษาจะเ ป็น
สมรรถนะที่มีการประเมินการสอนผู้ ป่วยเต็มรูปแบบ
การสอนสขุศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสมในการใช้ประเมิน
นกัศกึษาที่ขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดั สมรรถนะที่
ใช้ประเมินในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล มี
สมรรถนะย่อย 4 สมรรถนะประกอบด้วยรายการ
ประเมิน 21 ข้อ   

2. สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและ
กฎหมายมีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย
รายการประเมิน 13 ข้อ 

3. สมรรถนะการบริหารจัดการ มีสมรรถนะ
ยอ่ย 2 สมรรถนะ ประกอบด้วย รายการประเมิน 6 ข้อ 

4. สมรรถนะการติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ   มี สมรรถนะย่อย  6   สมรรถนะ 
ประกอบด้วย  รายการประเมิน 8 ข้อ 

เกณฑ์การใ ห้คะแนนเ ป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ (rating scale) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็น 4 ระดบั  โดยมี 4 เป็นคะแนนมากที่สดุ และ 
1 เป็นคะแนนน้อยที่สดุ ในการประเมินจะมีคู่มือการ
ประเมินซึ่งจดัท าเป็น scoring rubrics โดยสามารถ
ประเมินได้ทัง้ระดบัคณุภาพและปริมาณ  การวิจยัครัง้
นีผู้้ วิจัยไม่ได้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน 
เนื่องจากแบบประเมินสมรรถนะของนักศึ กษา
พยาบาลรามาธิบดี เป็นฉบบัปรับปรุงแก้ไขครัง้ที่ 26  
ซึ่งหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตใช้ในการประเมิน
นกัศกึษาพยาบาลทกุรายวิชาในภาคปฏิบตัิ มาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2550  และได้มีการพฒันาจากคณาจารย์
ทัง้ภาควิชาพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยการ
วิจยัครัง้นีเ้ป็นการใช้แบบประเมินเป็นปีที่ 3 

 
ขัน้ตอนในการด าเนินการ 
เมื่อผู้วิจยัได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เก็บข้อมูลได้ ผู้ วิจัยน าผล
คะแนนจากแบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตัิวชิาการ
พยาบาลผู้ ใ หญ่และผู้ สูง อายุ  ในส่วนที่ ขึ น้ ฝึ ก
ปฏิบตัิงานในห้องผ่าตดั ของนกัศึกษาพยาบาลปีที่ 3 
ภาควิชาพยาบาลศาสต ร์  คณะแพทยศาสต ร์
โร งพยาบาลรามา ธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล                
ปีการศึกษา 2552  จ านวน 171 คน  ซึ่งแบ่งออกเป็น
กลุม่ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ A จ านวน 84 คน และกลุม่ B 
จ านวน 87 คน  โดยกลุม่ A ขึน้ฝึกปฏิบตัิงานภาคการ 
ศึกษาตอนปลาย ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน
มกราคม 2553 และกลุ่ม B ขึน้ฝึกปฏิบัติงานภาค
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การศึกษาตอนต้น ตัง้แต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กันยายน 2552  โดยนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B     
จะแบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ย จ านวน 12 กลุม่ ๆ ละ14-15  
เพื่อหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในห้องผ่าตัดที่มีทัง้หมด        
5 แห่ง ได้แก่ ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ห้องผ่าตัด         
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา ห้องผา่ตดัจกัษุ โสต ศอ นาสกิ 
ห้องผา่ตดัออร์โธปิดิกส์ และห้องผ่าตดัศนูย์การแพทย์
สิริกิติ์  นักศึกษาแต่ละคน จะฝึกปฏิบัติงานในห้อง
ผ่าตดัแห่งหนึ่งแห่งใดเท่านัน้เป็นเวลา 2 สปัดาห์ เมื่อ
สิน้สุดการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาจะ ได้รับการ
ประเมินจากอาจารย์ประจ าในแต่ละห้องผ่าตัดที่
นักศึกษาผ่านการฝึก   ผู้ วิ จัยไ ด้น าคะแนนการ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
คะแนนการ ฝึกภาคปฏิบัตินั น้  จะประเ มิน เ ป็น
สมรรถนะทัง้สิน้จ านวน 4 สมรรถนะ  

วิ เ ค รา ะ ห์ ข้อมูล โดยใ ช้ส ถิติพ รรณนา 
(descriptive statistics)  และเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่ด้วยสถิติ t-test   
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาที่ ขึ น้ ฝึก
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโดยรวมทัง้ชัน้ปี มีคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
มากที่สดุเท่ากับ 3.62 (SD = .25) รองลงมาเป็น
คะแนนเฉลีย่สมรรถนะการบริหารจดัการเท่ากบั 3.32 
(SD = .33) สมรรถนะการติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สมัพนัธภาพ เท่ากบั 3.24 (SD = .29) และคะแนน
เฉลี่ยสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลได้น้อยที่สุด
เทา่กบั 3.12 (SD = .22)  ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลที่ขึน้ฝึกปฏิบตัิงานใน 
                  ห้องผา่ตดั จ าแนกตามกลุม่และโดยรวม 
 
                                                                                                   นกัศกึษาพยาบาล 
                  สมรรถนะ                                        กลุม่ A  (N=84)         กลุม่ B (N=87)         รวม(N=171)                 
                                                                          X              SD             X            SD            X           SD  
_____________________________________________________________________________________________  
การปฏิบตัิการพยาบาล                                      3.12          .24            3.13        .19           3.12       .22 
จริยธรรมแหง่วิชาชีพและกฎหมาย                  3.65          .22            3.60         .27          3.62       .25                                                          
การบริหารจดัการ                                              3.38          .31            3.26         .33          3.32       .33     
การติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ         3.20          .31            3.28         .26          3.24       .29   
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เ มื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบความแตกต่ า ง ขอ ง
สมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาลระหว่างกลุม่ A และ
กลุ่ม B พบว่า กลุ่ม A มีสมรรถนะการปฏิบตัิการ
พยาบาล เท่ากับ 3.12 (SD = .24) กลุ่ม B มี
สมรรถนะการปฏิบตัิการพยาบาล เทา่กบั 3.13 (SD = 
.19) และพบว่าทัง้ 2 กลุม่มีสมรรถนะการปฏิบตัิการ
พยาบาลไมแ่ตกตา่งกนั  

เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายระหว่างกลุ่ม A 
และกลุม่ B พบว่า กลุม่ A มีสมรรถนะจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและกฎหมาย เท่ากบั 3.65  (SD = .22) กลุม่ 
B มีสมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
เท่ากับ 3.60 (SD = .27) และพบว่าทัง้ 2 กลุ่มมี
สมรรถนะจริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมายไม่
แตกตา่งกนั  

เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
การบริหารจดัการระหว่างกลุม่ A และกลุม่ B พบว่า 
กลุ่ม A มีสมรรถนะการบริหารจัดการเท่ากับ 3.38   
(SD = .31) กลุม่ B มีสมรรถนะการบริหารจดัการ
เท่ากบั 3.26 (SD = .33 ) และพบว่าทัง้ 2 กลุม่มี
สมรรถนะการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะ
การติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพระหว่าง
กลุม่ A และกลุม่ B พบว่า กลุม่ A มีสมรรถนะการ
ติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพเท่ากับ 3.20  
(SD = .31) กลุม่ B มีสมรรถนะการติดต่อสื่อสารและ
การสร้างสมัพนัธภาพเท่ากบั 3.28 (SD = .26 ) และ
พบวา่ทัง้ 2 กลุม่มีสมรรถนะการติดต่อสื่อสารและการ
สร้างสมัพนัธภาพไมแ่ตกตา่งกนั ดงัตารางที่ 2 

        
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตา่งสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกปฏิบตัิงานในห้องผา่ตดั  
                  จ าแนกตามกลุม่                                                                         
 

     นกัศกึษาพยาบาล 
                  สมรรถนะ                                 กลุม่ A  (N=84)        กลุม่ B (N=87)                       
                                                                     X          SD               X           SD             t          p- value 
 
การปฏิบตัิการพยาบาล                                 3.12      .24              3.13       .19          -.351         .726                                                                                                                     
จริยธรรมแหง่วิชาชีพและกฎหมาย               3.65      .22              3.60       .27          1.449        .149              
การบริหารจดัการ                                         3.38       .31             3.26       .33           2.28          .024*             
การติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพ    3.20       .31             3.28       .26          -1.899        .059             
 
* P<.05 
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อภปิรายผล 
 สมรรถนะจริยธรรมแหง่วิชาชีพและกฎหมาย 
เป็นสมรรถนะที่เน้นในเร่ืองของความรับผิดชอบเชิง
วิชาชีพ คณุลกัษณะทางจริยธรรม และการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
จากการศกึษาพบวา่นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่ ได้คะแนนใน
สมรรถนะนีม้ากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของทัง้สองกลุ่มพบว่า มีสมรรถนะจริยธรรม
แห่งวิ ชา ชีพและกฎหมายไม่แตกต่า งกัน  อาจ
เนื่องมาจาก  นกัศกึษาได้ถกูปลกูฝังในเร่ืองเหลา่นีม้า
ตัง้แต่นกัศึกษาเร่ิมเข้ามาเรียนในหลกัสตูรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต เช่น ในวิชาจริยศาสตร์ทางการ
พยาบาล และวิชากฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพการ
พยาบาลและผดงุครรภ์8  รวมถึงการอบรมสัง่สอนของ
คณาจารย์และนกัศกึษาเองเข้าใจในบทบาทหน้าที่ใน
การให้การดูแลผู้ ป่วยบนพื น้ฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการได้รับความ
ปลอดภยั ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคณุภาพการพยาบาล9  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวรรณา สุขสบาย 
และศิวพร ทองสุข10  ที่ศึกษาการรับรู้ของผู้ ป่วยต่อ
คณุลกัษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล
รามาธิบดี พบว่า   คุณลักษณะทางจริยธรรมของ
พยาบาลในโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดี
มาก โดยพยาบาลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็น
พยาบาลที่จบจากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

สมรรถนะบริหารจัดการ จากการศึกษา
พบวา่ นกัศกึษาได้คะแนนสมรรถนะบริหารจดัการรอง

มาเป็นล าดบัสอง อาจเนื่องมาจากวิชาชีพพยาบาลถือ
วา่  ภาวะผู้น าเป็นหน้าที่และความรับผิดของพยาบาล
ทุกคน11  พยาบาลนอกจากจะต้องท างานร่วมกับ
บุคลากรในทีมสขุภาพแล้ว ยงัต้องให้การดูแลผู้ ป่วย
หรือผู้ ใช้บริการ อีกทัง้ในปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้วิชาชีพพยาบาลต้องพฒันา
บริการพยาบาลเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถท าหน้าที่เป็นผู้น าทีมสขุภาพ ผู้น าผู้ ป่วยและ
ญาติ และเป็นผู้ น าชุมชนไปสู่ความส าเร็จ 12 จาก
ลกัษณะงานดงักลา่วท าให้พยาบาลต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้น าทีม ซึ่งนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 มีประสบการณ์ในการ
ฝึกปฏิบตัิงานทัง้ในหน่วยผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และใน
ห้องผ่าตัด ได้พัฒนาทักษะภาวะผู้ น ารวมถึงการ
ท างานเป็นทีมได้ในระดบัหนึ่ง แต่นักศึกษาจะยังคง
ต้องได้รับการพฒันาในสมรรถนะนีเ้พิ่มเติมอีกในการ
เรียนการสอนวิชาการบริหารการพยาบาลในชัน้ปีที่ 4  

เ มื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบความแตกต่ า ง ขอ ง
สมรรถนะบริหารจดัการของนกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่พบว่า 
นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่มีสมรรถนะบริหารจดัการแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยนกัศึกษากลุม่ A มี
คะแนนสมรรถนะบริหารจดัการสงูกว่านกัศึกษากลุ่ม 
B อาจเนื่องมาจากนกัศึกษากลุม่ A ขึน้ฝึกปฏิบตัิงาน
ใน ห้องผ่ าตัด ในการศึกษาภาคปลาย ไ ด้ผ่ า น
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นการฝึกการพยาบาล
ผู้ ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตสังคม ตามแนวคิดครอบครัวเป็น
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ศูนย์กลาง8 ซึ่งนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ น าในการจัด
กิจกรรมนนัทนาการ รวมทัง้การให้ค าปรึกษาแก่เด็ก 
วยัรุ่นและครอบครัว ผลการศึกษาสอดคล้องกับการ
ทบทวนวรรณกรรมของ เรมวล นนัท์ศภุวฒัน์ และ อร
อนงค์ วิชัยค า12   ที่พบว่าประสบการณ์ ระยะเวลา 
และประเภทของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ผู้น า ท าให้นกัศกึษากลุม่ A มีคะแนนสมรรถนะบริหาร
จดัการสงูกวา่นกัศกึษากลุม่ B 

สมรรถนะการติดต่อสื่อสารและการสร้าง
สมัพนัธภาพ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาได้คะแนน
สมรรถนะการติดต่อสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ
มากเป็นล าดับที่ 3  และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของนกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่พบวา่มีสมรรถนะการ
ติดตอ่สือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพไม่แตกต่างกนั 
อาจเนื่องมาจาก ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ ในการ
ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน และการเขียนรายงาน
ของนกัศกึษายงัไมด่ีพอ ประกอบกบันกัศกึษามีโอกาส
ได้รับการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศในการปฏิบัติ งานค่อนข้าง น้อย  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร ชิดนายี และ 
มณฑา อุดมเลิศ13   ที่พบว่า สมรรถนะรายข้อการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการค้นคว้าของนกัศึกษาพยาบาล
ชัน้ปีที่ 3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อตุรดิตถ์อยู่
ในระดบัปานกลาง  

สมรรถนะป ฏิบัติ ก า รพยาบาล   จ าก
การศึกษาพบว่า  นักศึกษาได้คะแนนสมรรถนะ
ปฏิบัติการพยาบาลน้อยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของนักศึกษาทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า

สมรรถนะปฏิบตัิการพยาบาลของนกัศึกษาทัง้ 2 กลุม่
ไมแ่ตกตา่งกนั  อาจเนื่องมาจาก นกัศึกษาไม่เคยผ่าน
การฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดมาก่อน  ซึ่งลกัษณะ
งานและสิง่แวดล้อมภายในห้องผา่ตดัมีความแตกต่าง
จากหอผู้ ป่วยที่นกัศกึษาเคยฝึกปฏิบตัิ แม้ว่าการเรียน
การสอนจะได้ให้นกัศึกษาฝึกทกัษะในการจัดและส่ง
เคร่ืองมือผ่าตดัก่อนลงมือปฏิบตัิจริงก็ตาม ประกอบ
กบัภาระงานท่ีต้องฝึกปฏิบตัิในหลากหลายบทบาทใน
สถานการณ์จริง ซึง่ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิงานในบทบาท
ของพยาบาลรับส่งผู้ ป่วย ดูแลผู้ ป่วยก่อนผ่าตัด ซึ่ง
ผู้ ป่วยที่มารับการผ่าตัดจัดเป็นผู้ ป่วยที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต บทบาทพยาบาลช่วยเหลือทีมผ่าตัดและ
พยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัดซึ่งจะต้องปฏิบัติงานได้
รวดเ ร็วทันกับความต้องการของศัลยแพทย์ ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องระมดัระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน พร้อมกนันีน้กัศึกษายงัต้องใช้เทคนิค
ปลอดเชือ้ตลอดระยะเวลาการผ่าตดั ต้องดูแลผู้ ป่วย
หลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปที่ยังไม่
รู้สึกตวัดี และยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้อง
พึ่งพาผู้ ดูแลตลอดเวลาจนกว่าจะปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึก 14  
ด้วยบทบาทหน้าที่หลากหลายที่จะต้องฝึกปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้นกัศึกษาขาดความ
ช านาญเพราะศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นศาสตร์แหง่
การปฏิบัติ  องค์ความรู้ทางการพยาบาลจะต้อง
น าไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน1 คะแนนการฝึกภาคปฏิบัติใน
สมรรถนะนีจ้ึงได้น้อยกวา่สมรรถนะอื่น ๆ  
 



 

44  ปีที ่38 ฉบบัที ่2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

วารสารกองการพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาค รั ง้นี พ้บว่า  สมร รถนะการ
ปฏิบตัิการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลทัง้ 2 กลุ่ม 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ในการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในห้อง
ผ่าตัดของนักศึกษามีเพียง 2 สปัดาห์เท่านัน้ ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถพัฒนาทักษะ
ทางการพยาบาลผ่าตัดได้มากขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะปฏิบตัิการพยาบาลในห้องผ่าตดัจึงควรเพิ่ม

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิงานในห้องผา่ตดัให้มากขึน้ 
อาจเป็น 3 หรือ 4 สปัดาห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมทัง้ทางด้านร่างกาย จิตสงัคม 
และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลควบคู่
ไปกับเทคโนโลยีทางการผ่าตดัทัง้ในระยะก่อนผ่าตดั 
ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด นักศึกษาสามารถใช้
เทคนิคปลอดเชือ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้
ผู้ ป่วยได้รับการพยาบาลท่ีปลอดภยั ได้มาตรฐาน และ
มีคณุภาพสงูสดุ 
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บทคดัย่อ 
     โรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมผู้ ป่วยจ านวนมากท าให้มีโอกาสแพร่กระจายเชือ้โรคหากขาดการจดัการท่ีดี วณัโรค
เป็นเชือ้ท่ีสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะในพืน้ท่ีจ ากัด  การแยกผู้ ป่วยวณัโรคอย่างรวดเร็วสามารถป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้วณัโรคได้ การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาการแยกผู้ ป่วย
วณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ของโรงพยาบาลสระบรีุ  ประชากรท่ีศึกษา  คือ  พยาบาลวิชาชีพระดบัปฏิบติัการจ านวน 360 คน
และเวชระเบียนผู้ ป่วยในท่ีมีผลตรวจเสมหะย้อมเชือ้พบวณัโรคตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 จ านวน  177  ชุด 
เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีผสมผสาน (mixed method)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 3 ชุด คือ  แบบสอบถามการรับรู้และการ
ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการแยกผู้ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้  แบบบนัทึกเวชระเบียนผู้ ป่วย    และแบบสนทนากลุ่ม ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ รวบรวมข้อมลู โดย สอบถามพยาบาลวิชาชีพระดบัปฏิบติัการ  ทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วยวณัโรค  และสนทนา
กลุ่มแพทย์และพยาบาล  วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) และใช้สถิติเชิงพรรณนาความถ่ี  ร้อยละ  
คา่เฉล่ีย  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพงานด่านหน้ามีคะแนนการรับรู้แนวทางปฏิบติัการ
แยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้อยู่ระดบัดี (ค่าเฉลี่ย = 89.4) และมีคะแนนการปฏิบติัอยู่ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
69.5) พยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยในมีคะแนนการรับรู้อยู่ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 78.9) และคะแนนการปฏิบติัอยู่ระดบัปาน
กลาง (คา่เฉล่ีย = 68.8)  ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้สว่นมากใช้เวลาในการรับบริการดา่นหน้าเกิน 1 ชัว่โมงร้อยละ 61.0 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้บริการท่ีห้องอบุติัเหตแุละฉกุเฉินเท่ากบั 1 ชัว่โมง 54 นาที  ห้องตรวจผู้ ป่วยนอกเท่ากบั 2 ชัว่โมง 42 
นาที  หน่วยงานท่ีรับผู้ ป่วยไว้รักษาครัง้แรกไม่ใช่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ร้อยละ 60.5 ปัญหาท่ีพบในการแยกผู้ ป่วย  1)ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบติัคลาดเคลื่อนเร่ืองการรับไว้รักษาท่ีหอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้  2) หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้มีจ านวนเตียงไม่
เพียงพอ  3) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ได้แก่ หน้ากากอนามยั  กระดาษทิชชู  ถุงส าหรับบ้วนเสมหะ  การวิจยัน าไปสู่การก าหนด
แนวทางปฏิบติัการแยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ การพฒันาระบบเพื่อสนบัสนนุและรองรับการให้บริการผู้ ป่วยวณัโรค
ระยะแพร่กระจายเชือ้ให้เหมาะสม 
 

ค าส าคัญ  :  สถานการณ์และปัญหา  การแยกผู้ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้  
  

*  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล   
** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
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Situation and Problem of Isolation of  Advanced Tuberculosis Patients in 
Saraburi Hospital 
 
Sriratana  Intarux*     RN 
Srisuree  Aurjirapongpan*   MN.S 
Pussadee  Kunapan**      RN 
 
Abstract 

A hospital is a center of many patients who can spread infection. The tuberculosis is able to spread 
easily, particularly in a limit area. Early isolation of tuberculosis patient can prevent  spreading.  This descriptive 
research  was conducted in order to study situation and problems of isolation of advanced stage tuberculosis 
patients in Saraburi hospital. The population are 360 registered nurses and 177 medical records of sputum smear 
positive patients who admitted between 1st January to 31th December 2010.  

The data were collected by mixed method with three instruments consisted of 1) nurses’ perceptions and 
practice of isolation  guidelines questionnaires  2) the medical records  3) the  focus group question guide. The 
data  were analyzed by using descriptive statistics and content analysis. The result of this study revealed that the 
OPD nurses’ perception of   isolation practice  guidelines  was  in good  level  (mean = 89.4)  and nurses practices 
were in moderate level (mean =  69.5).  While the IPD nurses’ perception practices were in moderate level (mean =  
70.6 and 68.8). Most of advanced tuberculosis patients (61%) were in OPD more than one hour. The average 
service times at ER was 1 hour and 54 minutes and 2 hours 42 minutes at OPD. The 60.5% of patients were not 
admitted to isolation unit. The problems of isolation  were : 1) misunderstanding of health care provider about 
admission to isolation unit. 2) the isolation unit has not enough beds for patient  admission  3) Insufficient of 
equipments for patients such as masks, tissue paper, etc. The suggestion from this study are to improve the 
isolation of advanced  tuberculosis patients guideline and develop supportive system for advance tuberculosis 
patients. 
 

Key word  :  situation and problem, Isolation of advanced tuberculosis patients 
 

*Registered nurse, senior  professional  level 
**Registered nurse, professional level 
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บทน า 
วณัโรคเป็นโรคติดต่อที่สามารถแขวนอยู่กับ

ฝุ่ นละอองได้นาน1  และสามารถแพร่กระจายเชือ้ได้
ทางอากาศจากการไอจามของผู้ ป่วยวณัโรคปอดระยะ
แพร่กระจายเชือ้  และติดต่อไปยงัผู้อื่นได้2  ผู้ ป่วยวณั
โรคที่ไมไ่ด้รับการรักษาหรือผู้ ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่
ไม่หายและไม่เสียชีวิต  สามารถแพร่กระจายเชือ้ให้
ผู้ อื่นไปได้เร่ือยๆ3  โดยเฉพาะถ้าผู้ ป่วยไม่ได้รับการ
ปฏิบัติการแยกโรคและแยกผู้ ป่วยอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  ดงันัน้บุคลากรในโรงพยาบาลจึงควรปฏิบตัิ
ตามหลกัการป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายเชือ้
วณัโรคในโรงพยาบาลอยา่งเคร่งครัด 

โรงพยาบาลสระบรีุก าหนดแนวทางการดแูล
ผู้ ป่วยวณัโรคและการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ทาง
ระบบหายใจ  ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551  และมีการทบทวน
เป็นระยะๆ ถึงปัจจุบัน  โดยมีแนวทางปฏิบตัิให้แจก
หน้ากากอนามัย  กระดาษทิชชูและถุงพลาสติกใน
ผู้ ป่วยที่มาด้วยอาการไอจาม  พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า
การใสห่น้ากากอนามยัและการล้างมือ  ส าหรับผู้ ป่วย
ที่ไอเรือ้รังมากกว่า 2 สปัดาห์ต้องคดักรองวณัโรคโดย
ใช้แบบคัดกรองผู้ ป่วยวัณโรค  ก าหนดสัญลักษณ์
สื่อสารให้ทุกหน่วยบริการด่านหน้าบริการแบบ

ช่องทางด่วน    และก าหนดให้รับผู้ ป่วยเข้าห้องแยก
โ รคติ ด เ ชื ้อ ทันที ที่ ส ง สัย ว่ า เ ป็ น วัณ โ รค ร ะย ะ
แพร่กระจายเชือ้  จากการประเมินผลการปฏิบตัิตาม
แนวทางที่ก าหนดดงักลา่ว พบว่า  ผลการด าเนินงาน
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดย ปี 2553 การใส่หน้ากาก
อนามัยในผู้ ป่วยที่มีอาการไอจามใส่ผ้าปิดปากจมูก
อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 66.7เท่านัน้ และจากการ
เฝ้าระวงัผลการตรวจเสมหะย้อมเชือ้วณัโรค พบว่า  
ผู้ ป่วยที่มีผลการย้อมเสมหะพบเชือ้วณัโรคไม่ได้รับไว้
รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้  โดยในปีพ.ศ. 2550 - 
2552 มีจ านวน 72, 74 และ106 รายตามล าดบั ท าให้
ผู้ ป่วย  ญาติ และบคุลากรเสี่ยงต่อการติดเชือ้วณัโรค 
เพื่อให้สามารถวางแผนจัดการการป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้วณัโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ทีมผู้ วิจัยจึงศึกษาสถานการณ์และปัญหาการแยก
ผู้ ป่วยวณัโรคในโรงพยาบาลสระบรีุ 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาการแยก

ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ของโรงพยาบาล
สระบรีุ 
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กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
การวิจัยครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research)  
ประชากรที่ ศึกษา ประกอบด้วย พยาบาล

วิชาชีพระดบัปฏิบตัิการที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วย
วณัโรคที่ปฏิบตัิงานที่งานด่านหน้าและงานผู้ ป่วยใน  
ยกเว้นพยาบาลที่ปฏิบตัิการดูแลผู้ ป่วยทารกแรกเกิด
และงานห้องตรวจพิเศษ  จ านวน  360  คน  และ เวช
ระเบียนผู้ ป่วยในที่มีผลตรวจเสมหะย้อมเชือ้พบวัณ
โรคตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 
จ านวน  177  ชดุ   

กลุ่มตัวอย่าง  ในการสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจงกลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง
ระบบทางเดินหายใจ 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ 9  
คน  ซึง่เป็นผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการดแูล
ผู้ ป่วยวัณโรคได้แก่ งานด่านหน้า  งานหอผู้ ป่วยใน  
และหอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 

ชดุได้แก่ 

การปฏิบัตกิารแยกผู้ป่วยวัณโรค
ระยะแพร่กระจาย (ผู้ป่วย) 

- เวลาที่ใช้ในการให้บริการดา่นหน้า 
- หนว่ยงานท่ีรับผู้ ป่วยไว้รักษาเป็น
ผู้ ป่วยใน 

ปัจจัยจากผู้ปฏิบัตงิาน 
- การรับรู้แนวทางปฏิบตัิ 
- การปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตั ิ
- ทศันคติ การให้ความส าคญัการแยก    
  ผู้ ป่วย 
ปัจจัยสนับสนุน 
- ระบบงาน 
- การสนบัสนนุ : หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 
อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  

- ระบบการนิเทศ 
 

สถานการณ์และปัญหาการแยกผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ 
 

การควบคมุ
การ

แพร่กระจาย
เชือ้วณัโรคใน
โรงพยาบาล 
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1. แบบสอบถามการรับรู้และการปฏิบตัิตาม
แนวทา งป ฏิบัติ ก า ร แยกผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ร ะย ะ
แพร่กระจายเชือ้ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล
สระบุรี  ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้  แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูล
ทั่ว ไป  การ รับ รู้    และการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติการแยกผู้ ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้
ส าหรับพยาบาลงานด่านหน้า และ งานผู้ ป่วยใน การ
รับรู้แนวทางปฏิบัติหมายถึงการรับรู้ว่ามีแนวทาง
ปฏิบัติการแยกผู้ ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้
ได้แก่  ผู้ ป่วยที่มีอาการไอจามให้แจกหน้ากากอนามยั 
กระดาษทิชชแูละถงุพลาสติก พร้อมกบัแนะน าการใช้
หน้ากากอนามัย  การใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูก 
และล้างมือ  ถ้ามีเสมหะบ้วนลงถุงพลาสติกเพื่อ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการไอจาม  ผู้ ป่วยที่มี
ประวตัิไอเรือ้รังมากกว่า 2 สปัดาห์ให้คดักรองวณัโรค  
มีสญัลกัษณ์สือ่สารภายในงานด่านหน้าเพื่อให้บริการ
แบบช่องทางด่วน  ผู้ ป่ วยที่สงสัยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้ให้ถ้ารับไว้รักษาให้รับไว้ที่หอผู้ ป่วย
แยกโรคติดเชือ้  มีเกณฑ์การให้คะแนน ถ้ารับรู้ให้      
1 คะแนน  ถ้าไม่รับรู้ ให้ 0 คะแนน  สว่นการปฏิบตัิ
หมายถึง  การปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบตัิคือ ปฏิบตัิทุกครัง้ 2 
คะแนน  บางครัง้ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏิบตัิให้    
0 คะแนน  น าคะแนนที่ได้มาปรับค่าคะแนนเป็นร้อย
ละ  ก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับของการรับรู้และการ
ปฏิบัติเป็น 3 ระดบัคือ ระดับดีมีคะแนนร้อยละ 81  
ขึน้ไป  ระดบัปานกลางมีคะแนนร้อยละ 61 – 80  และ 
ระดบัน้อยมีคะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 61 

2. แบบบันทึกข้อมูลผู้ ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้  ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้   ส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ ป่วยประกอบด้วย ข้อมูลทั่ วไป 
หน่วยงานและระยะเวลารับบริการของผู้ ป่วยที่ด่าน
หน้า  อาการส าคญัที่มาโรงพยาบาล  และหนว่ยงานที่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  โดยระยะเวลารับบริการที่
ดา่นหน้าของผู้ ป่วยหมายถึงระยะเวลาตัง้แต่ผู้ ป่วยยื่น
บตัรที่ห้องบตัรจนกระทัง่รับผู้ ป่วยเข้าไปถึงหอผู้ ป่วย
ใน  ซึ่งจากการประเมินระยะเวลาให้บริการแบบ
ช่องทางด่วนของด่านหน้าสามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ประเมินจากความ
เป็นไปได้ในการให้บริการ) 

การให้บริการที่ด่านหน้าเ ร่ิมจากเวลาที่
ผู้ ป่ วยยื่ นบัตรที่ ห้องบัตรจนกระทั่งถึ งหอผู้ ป่วย       
โดยก าหนดให้ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ไม่
ควรใช้เวลารับเวลาเกิน 1 ชัว่โมง ในขัน้ด าเนินการเพื่อ
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

3. แบบสนทนากลุม่แบบเจาะจงเพื่อค้นหา
ปัญหาที่พบในการปฏิบตัิการแยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียนผู้ ป่วยและการให้
ข้อมูลของพยาบาลวิชาชีพ แล้วน าแบบสนทนากลุ่ม
มาท าความเข้าใจประเด็นการสนทนาร่วมกนัระหว่าง
ทีมผู้วิจยัก่อนน าไปใช้ 

แบบสอบถามและแบบบนัทกึผู้ ป่วยทัง้ 2 ชุด
ได้รับตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
3  ท่านและทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
การรับรู้แนวทางปฏิบตัิเท่ากับ 0.8  และการปฏิบตัิ
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ตามแนวทางปฏิบตัิของงานดา่นหน้าและงานผู้ ป่วยใน
เทา่กบั 0.9  และ 0.7 ตามล าดบั  

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ผู้วิจยัทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วยวณัโรคระยะ
แพร่กระจายเชื อ้   พร้อมทัง้ส่งแบบสอบถามให้
พยาบาลวิชาชีพทุกคนจ านวน  360  ฉบับ ในช่วง
เดือนมีนาคม  2554  และน าแบบสอบถามที่ตอบ
กลบัมาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน  พบว่า
ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน  316  ฉบับ     
คิดเป็นร้อยละ 87.8  น ามาวิเคราะห์ข้อมลู  น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูมาเป็นปัจจยัน าเข้าในการพฒันาแบบ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจงเพื่อค้นหาปัญหาการแยก
ผู้ ป่วย  และท าความเข้าใจประเด็นที่ต้องการจากการ
สนทนากลุม่กบัทีมผู้ช่วยวิจยัอีก 2 คน 
 วิเคราะห์ข้อมลูจากการทบทวนเวชระเบียน 
และแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณาความถ่ี    
ร้อยละ  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจงโดยวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดย
สรุปข้อมูล  ถอดประเด็นเนือ้หา สกัด จัดกลุ่ม  ให้
ความหมาย  และตรวจสอบข้อมลู 

 

ผลการศึกษา 
1.  ข้อมูลทั่วไปของประชากร 

 ข้อมูลทั่ วไปของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 98.7) ปฏิบัติงานที่หอผู้ ป่วย
สาขาศลัยกรรมและอายรุกรรมเท่ากนั (ร้อยละ 19.9)  

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.5)  
ประสบการณ์การท างาน  6 – 10 ปี มีจ านวนมากที่สดุ 
(ร้อยละ 26.3)  วฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อย
ละ 94.6)  และมีพยาบาลวิชาชีพ(ร้อยละ 18.7) 
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ประจ า
หนว่ยงาน   
 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ขอ ง ผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ร ะย ะ
แพร่กระจายเชือ้ พบว่า ผ    ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสว่นใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 71.8)  มีอายุมากกว่า 60 ปี 
(ร้อยละ35.0)  รองลงมาคือช่วงอายรุะหว่าง 41-50 ปี 
(ร้อยละ 24.3) 
 อาการและอาการแสดงของผู้ ป่วยวัณโรค
ระยะแพร่กระจายเชือ้ พบว่า ผู้ ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้มีอาการไข้เรือ้รังมากที่สดุ  รองลงมา
คือ หายใจเหน่ือยหอบ และน า้หนกัลด (ร้อยละ 39.5 , 
37.3  และ 35.6 ตามล าดบั) และพบว่าผู้ ป่วยวณัโรค
ระยะแพร่กระจายเชือ้ที่รับไว้ที่หอผู้ ป่วยทัว่ไปร้อยละ 
8.6  มีอาการส าคญัที่รับไว้ในโรงพยาบาลไม่สมัพนัธ์
กบัการเป็นวณัโรค ได้แก่ ปวดท้อง  อาเจียนเป็นเลือด  
ถ่ายเป็นเลอืด  ชกัเกร็ง  เวียนศีรษะ  ปวดข้อเท้า  ปวด
หลงั หลงั  ปัสสาวะเป็นเลือด  อุบตัิเหตุมอเตอร์ไซด์
ล้ม  เดินหกล้ม เป็นต้น 

2.  สถานการณ์การแยกผู้ป่วยวัณโรค
ระยะแพร่กระจายเชือ้ 

 2.1 ผู้ปฏิบัติงาน  
2.1.1 การรับรู้และการปฏิบตัิตาม

แนวทา งป ฏิบัติ ก า ร แยกผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ร ะย ะ
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แพร่กระจายเชือ้ของพยาบาลวิชาชีพงานด่านหน้า 
พบว่า พยาบาลวิชาชีพงานด่านหน้ามีคะแนนการรับ
รู้อยู่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 89.4) และมีคะแนนการ

ปฏิบัติ อยู่ ร ะดับปานกลาง   (ค่ า เฉลี่ ย  = 69.5)            
ดงัตาราง ที่ 1 

 
ตารางที่ 1  คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้และการปฏิบตัิการแยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่

 กระจายเชือ้ของพยาบาลวิชาชีพงานดา่นหน้าจ าแนกเป็นรายด้าน (N = 44)  
 

รายด้าน* คะแนนการรับรู้ คะแนนการปฏิบัต ิ

 SD ระดับ  SD ระดับ 
1. การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการ 

ไอจาม  
88.1 19.1 ดี 66.7 29.6 ปานกลาง 

2. การคดักรองผู้ ป่วย 88.8 26.6 ดี 54.6 48.0 ต ่า 
3. การใช้สญัลกัษณ์ 85.0 28.3 ดี 72.5 35.2 ปานกลาง 
4. การรับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 97.7 10.5 ดี 84.1 31.9 ดี 

รวม 89.4 14.3 ดี 69.5 26.7 ปานกลาง 

 
2.1.2 การรับรู้และการปฏิบตัิตาม

แนวทา งป ฏิบัติ ก า ร แยกผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ร ะย ะ
แพร่กระจายเชือ้ของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ ป่วยใน 
พบว่า พยาบาลวิชาชีพงานผู้ ป่วยในมีคะแนนการรับ

รู้อยู่ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 78.9) และมีคะแนน
การปฏิบัติอยู่ระดับปานกลาง   (ค่าเฉลี่ย = 68.8)     
ดงัตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
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ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการรับรู้และการปฏิบตัิการแยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะ
 แพร่กระจายเชือ้ของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ ป่วยในจ าแนกเป็นรายด้าน (N = 272) 

 

รายด้าน* คะแนนการรับรู้ คะแนนการปฏิบัต ิ
 SD ระดับ  SD ระดับ 

1. การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการ
ไอจาม  

76.7 22.7 ปานกลาง 65.3 32.1 ปานกลาง 

2. การคดักรองผู้ ป่วย 69.1 39.2 ปานกลาง 69.4 40.8 ปานกลาง 
3. การรับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 93.2 18.7 ดี 71.7 36.2 ปานกลาง 

รวม 78.9 17.7 ปานกลาง 68.8 26.5 ปานกลาง 
 

2.2 หนว่ยงานและระยะเวลารับบริการของ
ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ของงานดา่นหน้า  
พบวา่ ผู้ ป่วยวณัโรคเข้ารับบริการรักษาพยาบาลท่ี  
งานบริการดา่นหน้าเกิน 1 ชัว่โมง  ร้อยละ 61.0        

ดงัตารางที่ 3  ระยะเวลาเฉลีย่ในการใช้บริการท่ี     
ห้องอบุตัิเหตแุละฉกุเฉินเทา่กบั 1 ชัว่โมง 54 นาท ี 
ห้องตรวจผู้ ป่วยนอกเทา่กบั 2 ชัว่โมง 42 นาที          
ดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ที่ใช้เวลารับบริการอยูท่ีง่านดา่นหน้า  
  (N = 177) 
 

ระยะเวลาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง 69 39.0 
มากกวา่ 1 ชัว่โมง 108 61.0 

รวม 177 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
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ตารางที่ 4   จ านวนและร้อยละของงานด่านหน้า  และ พิสยัและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ผู้ ป่วยวัณโรคระยะ
 แพร่กระจายเชือ้ใช้บริการ (N = 177) 

 

หน่วยงาน จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ ระยะเวลา 
พิสัย เฉลี่ย 

งานห้องอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 105 59.3 12 นาที – 11 ชัว่โมง 20 นาที 1 ชัว่โมง 54 นาที 
งานห้องตรวจผู้ ป่วยนอก 72 40.7 20 นาที – 8 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 42 นาที 

 
2.3. หน่วยงานที่ รับผู้ป่วยไว้รักษาเป็น

ผู้ป่วยใน พบวา่  ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้  
ไมไ่ด้รับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ร้อยละ  
60.5  ดงัตารางที่ 5 

 
 

ตารางที่ 5   จ านวนและร้อยละของงานผู้ ป่วยในท่ีผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้เข้ารับบริการ จ าแนกตาม
 ประเภทหอผู้ ป่วย (N = 177) 

 

หอผู้ป่วยใน จ านวน ร้อยละ 
ไมไ่ด้รับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 107 60.5 
เข้าหอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ 70 39.5 

รวม 177 100 
 

 
 
3. ปัญหาที่พบในการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติการแยกผู้ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้  

จ าก ก า ร สนทนา กลุ่ ม แบบ เ จ า ะจ ง
กลุม่เป้าหมายเพื่อค้นหาปัญหาในการแยกผู้ ป่วยวณั
โรคระยะแพร่กระจายเชือ้พบวา่  ด้านระบบงาน พบวา่
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจของทีมที่ให้การ
ดแูลผู้ ป่วยคลาดเคลื่อนในการรับผู้ ป่วยเข้าหอผู้ ป่วย
แยกโรคติดเชือ้ เช่น  คิดวา่ต้องรอผลตรวจเสมหะย้อม

เชือ้พบเชือ้วณัโรคก่อน  ผู้ ป่วยรับยารักษาวณัโรคแล้ว 
2 สปัดาห์ไมต้่องเข้าหอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้  ด้านการ
สนับสนุน พบว่า หอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้เตียงเต็ม
ผู้ ป่วยต้องรับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยทัว่ไปก่อน  อุปกรณ์
ไมเ่พียงพอ  ได้แก่   ผ้าปิดปากจมกู กระดาษทิชช ูและ
กระป๋องบ้วนเสมหะ  หอผู้ ป่วยในไม่มีแบบคดักรอง
ผู้ ป่วยวัณโรค  ทัศนคติการให้ความส าคัญ พบว่า       
ผู้ ปฏิบัติให้ความส าคัญภาระงานอื่นมากกว่าการ     
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คดักรองผู้ ป่วยวณัโรคเนื่องจากภาระงานมาก  ด้าน
ระบบการนิเทศพบว่า ขาดการติดตามประเมินการ
ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะเร่ืองการใส่หน้ากากอนามัย
ของผู้ ป่วยและขาดการนิเทศทางการพยาบาลการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการแยกผู้ ป่วยอย่าง
สม ่าเสมอ   

 

อภปิรายผล 
1. การรับรู้ และการปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติการแยกผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจาย
เชือ้ 
 การ รับ รู้ และการปฏิบัติ ตาม แนวทาง
ปฏิบตัิการแยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้  ซึง่
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพงานดา่นหน้ามีคะแนนการรับรู้
แนวทางปฏิบตัิอยูร่ะดบัดี (คา่เฉลีย่ = 89.4) มีคะแนน
การปฏิบตัิอยูร่ะดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 69.5)  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบวา่  งานด่านหน้ามีระดบัคะแนน
ปฏิบัติด้านการคัดกรองผู้ ป่วยอยู่ในระดับต ่า ทัง้นี ้
เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่ไม่มีอาการจ าเพาะ  แม้
ส่วนมากจะมีอาการไอ  แต่ผู้ ป่วยที่มีอาการไอเรือ้รัง
ส่วนมากไม่ได้เป็นวัณโรค  เช่น ผู้ ป่วยที่หลอดลม
อกัเสบ  โรคภมูิแพ้ โรคกรดไหลย้อน  เป็นต้น4  ร่วมกบั
ภาระงานที่มีผู้ มาใช้บริการจ านวนมากทัง้ที่ ห้อง
อบุตัิเหตุและฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ ป่วยนอก  จึงท า
ให้พยาบาลท่ีปฏิบตัิงานด่านหน้าประเมินว่าผู้ ป่วยมา
จากโรคอื่นจึงไม่ได้ใช้ใบคดักรองผู้ ป่วยวณัโรค ส่งผล
ให้ผู้ ป่วยไมไ่ด้รับการแยกอยา่งรวดเร็ว  ดงันัน้จึงศกึษา
เกณฑ์การใช้แบบคัดกรองผู้ ป่วยให้เหมาะสมต่อไป  

ส่วนการปฏิบตัิด้านป้องกันการแพร่กระจายเชือ้จาก
การไอจาม  และการใช้สญัลกัษณ์  เพื่อสื่อสารว่าให้
ผู้ ป่วยได้รับบริการแบบทางด่วนมีการปฏิบตัิในระดบั
ปานกลางซึ่งท าให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ที่งาน
ด้านหน้าได้ 

สว่นพยาบาลวิชาชีพงานผู้ ป่วยในมีคะแนน
การรับรู้แนวทางปฏิบัติและคะแนนการปฏิบัติอยู่
ร ะดับปานกลา ง  ( ค่ า เ ฉลี่ ย  = 78.9 และ  68.8
ตามล าดบั) โดยมีคะแนนการปฏิบตัิต ่าสดุ (ร้อยละ 
43.8) ในเร่ืองการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการ
ไอจาม  ซึ่งได้แก่การให้กระดาษทิชชูกับผู้ ป่วยที่มี
อาการไอจาม  จากการสนทนากลุม่แบบเจาะจงพบวา่  
หอผู้ ป่วยในไม่ได้จัดเตรียมกระดาษทิชชูไว้ส าหรับ
ผู้ ป่วย  ใช้การแนะน าให้ผู้ ป่วยจัดหาเองซึ่งในผู้ ป่วย
บางรายไม่สามารถจัดหาเองได้  แล้วไม่ได้ติดตาม
ประเมินว่าผู้ ป่วยเมื่อให้หน้ากากอนามัยแล้วได้ใส่
หรือไม ่และเมื่อผู้ ป่วยไอจามมีกระดาษทิชชสู าหรับปิด
ปากจมูกหรือไม่  เพราะการให้ผู้ ป่วยไอจามใส่
หน้ากากอนามยัโดยตรงท าให้หน้าอนามยัสกปรกและ
ผู้ ป่วยรู้สึกไม่สขุสบาย  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า
ผู้ ป่วยบางรายขณะไอจามจะยกหน้ากากอนามยัขึน้
เพื่อป้องกันหน้ากากอนามยัปนเปื้อนเสมหะ  ท าให้
ผู้ ป่ วยไอจามโดยไม่ ปิดปากจมูกท าให้ เ กิดการ
แพร่กระจายเชือ้เพิ่มขึน้  ทัง้นีเ้นื่องจากหอผู้ ป่วยไม่มี
นโยบายให้กระดาษทิชชกูบัผู้ ป่วย  ซึง่ไมส่อดคล้องกบั
แนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนีพ้บว่าระบบการนิเทศทางการ
พยาบาลเร่ืองการปฏิบตัิแนวทางปฏิบตัิการแยกผู้ ป่วย
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วณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้และการประเมินการใส่
หน้ากากอนามัยมีการก าหนดจากงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาลให้ท าปีละ 2 ครัง้
เท่านัน้  ยงัขาดการนิเทศจากหวัหน้าทีมและหวัหน้า
งานเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอสง่ผลให้การปฏิบตัติาม
แนวทา งป ฏิบัติ ก า ร แยกผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ร ะย ะ
แพร่กระจายเชือ้ทัง้งานด่านหน้าและงานผู้ ป่วยในมี
คะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางนัน้ 
  

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ใช้เวลา

รับบริการท่ีงานดา่นหน้าเกิน 1 ชัว่โมงร้อยละ 61.0  ซึง่
ท าให้เกิดความเสีย่งของการแพร่กระจายเชือ้วณัโรคสู่
ผู้ ป่วยอื่นและบุคลากรในโรงพยาบาลได้เพิ่มมากขึน้
ตามระยะเวลาที่ผู้ ป่วยใช้บริการ  ทัง้นีเ้พราะการรับ
เ ชื อ้วัณโรคจากผู้ ป่ วย เ ป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
ระยะเวลาที่สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยและการระบาย
อากาศในเวลานัน้5 การพดูคยุของผู้ ป่วยวณัโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้เป็นเวลา 5 นาที  สามารถปลอ่ยเชือ้
วณัโรคออกมาประมาณ 3.000 ละออง เท่ากบัการไอ 
1 ครัง้6 และละอองที่มีขนาดเล็กจะกระจายอยู่ใน
อากาศได้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง7 ผู้ ป่วยวณัโรค     
1 รายสามารถแพร่กระจายเชือ้ท าให้ผู้อื่นติดเชือ้ได้    
8 – 15 ราย8  การที่ผู้ ป่วยใช้เวลารับบริการนานแม้จะ
มีช่องทางด่วนนัน้จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าผู้ ป่วย
วณัโรคมารับการรักษาด้วยอาการของโรคอื่นๆ  ซึ่งพบ  
ร้อยละ 14.9 สอดคล้องกบัการตอบแบบสอบถามของ
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการว่ามีการใช้แบบ     

คดักรองเพียงร้อยละ 50   ท าให้ขาดความไวในการ  
คดักรองผู้ ป่วยวัณโรค  ดังนัน้งานห้องอุบัติเหตุและ
งานห้องตรวจผู้ ป่วยนอกต้องพัฒนาวิธีการคัดกรอง
ผู้ ป่วยวณัโรค  เพื่อให้มีความไวในการคดักรองผู้ ป่วย
ให้สามารถแยกผู้ ป่วยอยา่งรวดเร็วไม่เพิ่มภาระงานใน
การคัดกรอง   ท าให้ช่วยลดความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายเชือ้วณัโรคในหนว่ยงาน 
 

3. การแยกผู้ป่วยในงานบริการพยาบาล
ผู้ป่วยใน 

เมื่อรับผู้ ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ ป่วยใน พบว่า  มี
ผู้ ป่วยวัณโรคไม่ได้รับไว้รักษาที่หอผู้ ป่วยแยกโรค     
ติดเชือ้ร้อยละ  60.5  ในขณะที่ เมื่อศึกษาเพิ่มขึน้ 
พบว่า ผู้ ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ส่วนมาก
ได้รับการสัง่เก็บเสมหะสง่ตรวจตัง้แตแ่รกรับเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (ร้อยละ 70.6)  ซึง่แสดงวา่ผู้ ป่วย
มีอาการและอาการแสดงที่สงสยัวณัโรคร่วมด้วย  แต่
ไม่ได้ให้ผู้ ป่วยแยกโรคตัง้แต่แรกรับ  เนื่องจากความ
เข้าใจของผู้ปฏิบตัิคลาดเคลื่อนรอให้ผลย้อมเสมหะ
พบเชือ้    วณัโรคก่อน  หรือบางรายมีข้อมูลว่ารักษา
วณัโรคแล้ว 2 สปัดาห์ไม่ต้องรับไว้ที่หอผู้ ป่วยแยกโรค
ติดเชือ้   ทัง้นีอ้าจเนื่องจากระบบการสื่อสารแนวทาง
ปฏิบตัิยงัไม่ครอบคลมุบคุลากรทกุหน่วยงาน  รวมถึง 
แพทย์ผู้ รักษาผู้ ป่วย   ผู้ ป่วยสงสยัวณัโรคไม่สามารถ
เ ข้า รับการ รักษาในหอผู้ ป่วยแยกโรคติด เ ชื อ้ ไ ด้
เนื่องจากไม่มีเตียงว่างส าหรับรับผู้ ป่วย  แสดงถึง
ปริมาณผู้ ป่วย    วณัโรคที่เพิ่มขึน้และห้องแยกโรคที่
จดัเตรียมไว้ไมเ่พียงพอ  และ หากมีการคดักรองผู้ ป่วย
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วณัโรคได้ดีขึน้  บุคลากรโรงพยาบาลเข้าใจแนวทาง
ปฏิบตัิเพิ่มมากขึน้  จะมีแนวโน้มที่หอผู้ ป่วยแยกโรค
ติดเชือ้มีจ านวนเตียงรับไม่เพียงพอเพิ่มมากขึน้   จึง
ควรมีการจัดเตรียมห้องแยกเพิ่มขึน้ส าหรับส ารองไว้
รับผู้ ป่วยวัณโรค   ทัง้นี เ้พราะผู้ ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้ที่ไม่ได้เข้าห้องแยก ท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการติดเชือ้วณัโรคของผู้ ป่วยและบุคลากรใน
หน่วยงาน  โดยเฉพาะถ้าต้องอยู่เป็นเวลานานเพราะ
ความเสี่ยงต่อการติดเชือ้วณัโรคเป็นสดัส่วนโดยตรง
กบัระยะเวลาที่อยู่ร่วมกนั9  และการปฏิบตัิเร่ืองการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการไอจามโดยการใช้
หน้ากากอนามัย  การใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูก
เวลาไอจาม  และให้กระป๋องหรือถุงพลาสติกส าหรับ
บ้วนเสมหะ  มีการปฏิบัติ ได้ น้อยทัง้นี เ้นื่องจาก
อุปกรณ์มีีไม่เพียงพอท าให้เพิ่มความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายเชือ้วณัโรคมากขึน้ 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า  ผู้ ป่วยวณัโรค
ระยะแพร่กระจายเชือ้ที่ไม่สามารถรับไว้ที่หอผู้ ป่วย
แยกโรคติด เ ชื อ้ ไ ด้   การปฏิบัติการป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้จากการไอจามไม่ครบถ้วนจาก
อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ  ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของ
การแพร่กระจายเชือ้เพิ่มมากขึน้และเกิดความเสี่ยง
ของการติดเชือ้วัณโรคทัง้ในผู้ ป่วยและพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบตัิงานใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยตลอด 24 ชัว่โมง  
ซึ่งจากการศึกษาการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค พบว่า
บคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยอายกุรรม  ห้องตรวจ
ผู้ ป่วยนอก  และห้องอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน  มีโอกาส   

ติดเชือ้วัณโรคมากกว่าหน่วยงานในหน่วยงานอื่น       
7 – 8 เท่า10  ดงันัน้จึงควรมีการพฒันาระบบการแยก
ผู้ ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ทัง้ในด้านการ
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทกุระดบัรับรู้แนวทางปฏิบตัิ  การ
สนบัสนนุอปุกรณ์  การส ารองห้องแยก  และการนิเทศ
การปฏิบตัิทัง้ในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารเพื่อ
ป้องกันความ เสี่ ย งติด เ ชื อ้ วัณโรคทั ง้ ในผู้ ป่ วย  
ผู้ ใช้บริการภายในโรงพยาบาล  และบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล  โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาลที่มีความ
เสีย่งตอ่การติดเชือ้วณัโรคสงูสดุ  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษา    

ไปใช้ 
ผลการศึกษาน าไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พฒันาดงันี ้
1.   ระดบัเครือขา่ย 

  1.1 ประสานความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลชมุชนในเครือขา่ยเร่ืองการรับสง่ต่อผู้ ป่วย
วัณโรคระยะแพร่กระจายเชือ้  ให้คัดกรองผู้ ป่วย      
วณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้เพื่อให้สามารถรับสง่ต่อ
เข้าหอผู้ ป่วยแยกโรคติดเชือ้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ห้องตรวจผู้ ป่วยนอกหรือห้องอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน 

1.2 ประสานงานกับทีมนิเทศของ
โรงพยาบาลก าหนดให้มีการนิเทศติดตามเร่ืองการ
แยกผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ในการเยี่ยม
นิเทศโรงพยาบาลในเครือขา่ย 
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1.3 ร่วมกับศูนย์รับส่งต่อผู้ ป่วยของ
โรงพยาบาลสระบรีุก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนใน
การรับสง่ตอ่ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ 
 2.  ระดบัโรงพยาบาล   

2.1 น าเสนอผู้บริหารเพื่อก าหนดให้เป็น
นโยบายส าคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ 
และให้จัดเพิ่มการส ารองเตียงรับผู้ ป่วยวณัโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้  

2.2 ประสานงานองค์กรแพทย์ เพื่อท า
ความเข้าใจกบัแพทย์ในกลุ่มงานต่างๆ และให้ความ
ร่วมมือ ปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกผู  ป่วยวัณ
โรคระยะแพร่กระจายเชือ้  และเกณฑ์การรับผู้ ป่วยเข้า
ห้องแยกติดเชือ้  
  2.3  เผยแพร่ผลงานวิจัยให้สหสาขา
วิชาชีพรับทราบเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบตัิที่โรงพยาบาลก าหนด 
  2.4  สนบัสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ทางเดินหายใจส าหรับผู้ ป่วย ได้แก่  
ผ้าปิดปากจมูก  ซองซิบส าหรับบ้วนเสมหะ  และ  
กระดาษทิชชูแจกผู้ ป่วย รวมถึงการจัดให้มีน า้ยาล้าง
มือ (alcohol gel) หรืออ่างล้างมือ และสบู่ ให้มีอยู่ใน
ทุกจุดให้ผู้ ป่วย และญาติเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และ
สะดวก  
  2.5  พัฒนาระบบการสื่อสารการน า
แนวทางปฏิบัติไปใช้ รวมถึงการนิเทศติดตามของ           
สหสาขาวิชาชีพ ทัง้แบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ 
 3.  ระดบักลุม่การพยาบาล  

  3.1 ด้านการบริหารการพยาบาล 
สามารถใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาในการก าหนด
นโยบาย และด าเนินงาน ดงันี ้
   3.1.1 ก า ร ส นั บ สนุ น อุ ป ก ร ณ์  
ระดับหน่วยงานควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ทางเดินหายใจอย่างเพียง
ไอ  ได้แก่  หน้ากากอนามัยส าหรับผู้ ป่วย  ซองซิบ
ส าหรับให้ผู้ ป่วยบ้วนเสมหะ กระดาษทิชชู  และ  
น า้ยาล้างมือ  
   3.1.2 การพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในองค์ เร่ือง แนวทางปฏิบัติการแยกผู้ ป่วย  ให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบแนวทางปฏิบัติการแยก
ผู้ ป่วย 
   3.1.3 หน่วยงานควรมีการนิเทศ
ติดตามด้านการแยกผู้ ป่วยวณัโรคและการดแูลผู้ ป่วย
ที่มีอาการไอจามเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทัง้อย่าง
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความส าคัญต่อการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิ   โดย
จัดฝึกอบรมหัวหน้างาน  หัวหน้าหอผู้ ป่วย  ผู้นิเทศ
ทางการพยาบาล ก าหนดแนวทางการนิเทศการเฝ้า
ระวงัผู้ ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการไอจาม   จดัท า
แบบฟอร์มการนิเทศ  และรายงานผลการนิเทศเป็น
ระยะๆอย่างสม ่ า เสมอ  เพื่อกระตุ้ นให้เ กิดการ
ปฏิบตัิการป้องกนัการติดเชือ้จากการปฏิบตัิงาน 
   3.1.4 ทบทวนเกณฑ์การรับผู้ ป่วย
เข้าห้องแยกติดเชือ้ให้ชัดเจน  และสื่อสารให้ทุก
หนว่ยงานรับทราบ 
  3.2  ด้านวิชาการ 
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   3.2.1 พฒันา ระบบ และแบบคดั
กรองผู้ ป่วยวณัโรคให้เหมาะสมกับงานอุบตัิเหตุและ
ฉกุเฉิน  และงานหอผู้ ป่วยใน เพื่อให้สามารถคดักรอง
ผู้ ป่วยได้และไม่เพิ่มภาระงาน  เช่นการพัฒนาแบบ
ประเมินสมรรถนะผู้ ป่วยซึ่งพยาบาลวิชาชีพใช้ในการ
ประเมินผู้ ป่วยแรกรับ 
   3.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิ
ในเร่ืองการคดักรองและการแยกผู้ ป่วยที่แพร่กระจาย
เชือ้ระบบทางเดินหายใจและผู้ ป่วยวณัโรค 
   3.2.3 หั ว ห น้ า หน่ ว ย ง า นค ว ร
จัดแบ่งเวลาให้มีการทบทวนความรู้เร่ืองการแยก
ผู้ ป่วยที่แพร่กระจายเชือ้ระบบทางเดินหายใจและ
ผู้ ป่วยวณัโรคระยะแพร่กระจายเชือ้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เ ร่ือง การ
พัฒนาแนวทางปฏิบัติการแยกผู้ ป่วยวัณโรคระยะ
แพร่กระจายเชือ้ 

2.  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เ ร่ือง การ
พฒันาวิธีการคดักรองผู้ ป่วยวณัโรค 

3. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เ ร่ือง การ
พฒันาแบบคดักรองผู้ ป่วยวณัโรคของงานผู้ ป่วยใน 

4.  ศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติการแยก
ผู้ ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

5.  ศึกษาลักษณะของผู้ ป่วยวัณโรคที่
สมัพนัธ์กบัการติดเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ            
การประเมินผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ป่วยกลุม่การพยาบาล สถาบนับ าราศนราดรู  ผลการศึกษา
ได้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหัวหน้าหอผู้ ป่วย  กลุ่มการพยาบาลสถาบนับ าราศนราดูร
ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบดงันี ้1)  วตัถุประสงค์การประเมิน  มุ่งเน้นให้เป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงผลงาน  2)  
เนือ้หาท่ีท าการประเมินตามภารกิจของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยได้แก่  ภารกิจด้านการประเมินคณุภาพบริการ
พยาบาล  ภารกิจด้านการบริหารจดัการอตัราก าลงัท่ีเหมาะสม  ภารกิจด้านการบริหารจดัการความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล  
ภารกิจด้านการใช้กระบวนการพยาบาลและบนัทึกทางการพยาบาล  ภารกิจด้านการพฒันาคุณภาพ งานบริการพยาบาล  
ภารกิจด้านงานวิชาการ  และภารกิจด้านการวิจยั  3)  ผู้ท าการประเมิน  ประกอบด้วย  รองหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล  เพื่อน
ร่วมงานระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยและผู้ถูกประเมิน  4)  ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์ในการประเมิน  5)  วิธีการประเมิน  ใช้วิธีการสงัเกต    
การสมัภาษณ์  การตรวจสอบรายงาน  การตรวจสอบแฟ้มสะสมงานของผู้ ถูกประเมินและการประเมินแบบ  360  องศา          
6)  ระยะเวลาในการประเมิน  ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบติังานปีละ  2  ครัง้  7)  การให้ข้อมลูย้อนกลบั  ในภาพรวมของสาย
การนิเทศ  ให้ข้อมลูเป็นรายบคุคล  แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดี  และผลการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีควรแก้ไข
ปรับปรุง 
 ในด้านตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้รูปแบบการประเมิน ( x =4.01, 
S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายด้านตวับง่ชี ้ สว่นใหญ่เห็นด้วยกบัภารกิจด้านวิชาการมากท่ีสดุ ( x  =4.08,S.D.=0.37) รองลงมา
คือภารกิจด้านการบริหารจดัการอตัราก าลงัท่ีเหมาะสม( x  =4.07,S.D.=0.41)และภารกิจด้านการใช้กระบวนการพยาบาลและ
บนัทึกทางการพยาบาล  ( x =4.07, S.D.=0.36)  ในด้านความเช่ือมัน่ต่อรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่มี
ความเช่ือมัน่ในระดบัมาก ( x =3.88,S.D.= 0.78)  ข้อเสนอแนะ  ผู้บริหารควรสนับสนุนการใช้รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์จริงและน าผลการประเมินไปพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 
จะสง่ผลดีตอ่ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : การพฒันา  รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน พยาบาลวิชาชีพ 
 

* พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   กลุม่การพยาบาล  สถาบนับ าราศนราดรู 
**พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนับ าราศนราดรู 
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Model Development of Professional Head Nurses’ Performance Evaluation 
Approach, Nursing Section, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 
 
Tanomchitt  Duanduan* MPA. 
Karuna  Limjaroen** MPH. 
Tongdee  Yonchoho** M.Ed. 
 
Abstract 
 The aim of a research and development is to develop a model of performance evaluation of professional 
head nurses at nursing section, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. The results of this study found that 
the performance of professional head nurses consists of 7 elements: 1) evaluation objectives focusing on the 
guidance to develop and improve the performance, 2) the content of performance evaluation related to the mission 
of head nurses such as ; quality of nursing service, staff management, risk management nursing process and 
nursing documentation, nursing quality improvement, academic mission and research. 3) The raters consist of 
deputy head nurse, colleagues of head nurses and self-evaluation. 4) the indicators and criteria for evaluation 5) 
the method of performance evaluation was mixed of observation, interviewing, report check, portfolio check, and 
360 degree evaluation. 6) the period of evaluation ; evaluate twice a year.  7) evaluation feedback which consist of 
individual feedback, overall task group feedback, the notification of good performance and the performance that 
need to be improved. In term of performance indicators showed that the majority of head nurses agree with the 
evaluation approach ( x  = 4.01, S.D. = 0.42)  when considered in each indicator found that the most agreement is 
academic mission and research ( x  = 4.01, S.D. = 0.37), staff management ( x  = 4.07, S.D. = 0.41), nursing 
process and nursing documentation ( x  = 4.07, S.D. = 0.36) respectively. The confidence of the performance 
evaluation model showed that the most of them  have a high level of confidence. ( x  = 3.88, S.D. = 0.78). 
 The result of the study suggest that the administrator should support the model of performance 
evaluation of professional head nurses for real situation, and use the result to develop nursing personal staff 
continually that will have further positive impact on human resources management system. 
 

Keywords : model development and evaluation of performance. Nurses 
 
*  Registered nurse ; senior professional level, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 
**  Registered nurse ; professional level, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute 
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บทน า 
 การบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นเร่ืองที่ส าคญั 
ไม่เฉพาะในองค์กรของรัฐหรือภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญ
กับภาวะการณ์แข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม และเป็นระบบ
เท่านัน้ที่มีส่วนส าคัญในการผูกใจและธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ปฏิบตัิงานกับองค์กรนาน
ที่สดุเทา่ที่จะเป็นได้ ในภาคราชการได้มีการวางระบบ
การบ ริหารผลการปฏิบัติ ร าชการ เ ป็นกลยุท ธ์          
กา รบ ริหา รท รัพยาก รบุคคลขององ ค์ ก ร ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551  ซึ่งมีหลักการปฏิบัติราชการที่ต้องเป็นไป      
เพือ่ผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  ความมีประสทิธิภาพ
และความคุ้มคา่ โดยมาตรา 76 ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชา
มี ห น้ า ที่ ป ร ะ เ มิ น ผลก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้
และเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน1 
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสงักัดใช้ระบบการ
บริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
โดยใช้หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัปีงบประมาณ 
2553  การด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่การถ่ายทอดความรู้ 
การจดัวางระบบ   กลุม่การพยาบาล  สถาบนับ าราศ
นราดูร มีบุคลากรในสงักัดทัง้สิน้  411 คน  มีการจัด
ประชมุชีแ้จงนโยบายให้บคุลากรพยาบาลทกุคนทราบ

และ  ถือปฏิบตัิโดยการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  
โดยให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ  ได้แก่  ผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะตามกรมควบคมุโรคก าหนด คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ  80:20  ในรอบการประเมินที่ 1  ตัง้แต่วนัที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยถูกประเมิน  
โดยรองหวัหน้ากลุม่การพยาบาล 3 คนตามสายการ
นิเทศทางการพยาบาล  ผู้ประเมินต่างคนต่างประเมิน
ตามความรู้ความเข้าใจของตนเอง  กลุม่การพยาบาล
ไม่มีแบบประเมินและคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน  และขาดการสะท้อนกลบัหรือแจ้งผลการ
ประเมิน  ท าให้พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ไม่สามารถรู้จุดบกพร่องของตนเองในมุมมองของ      
ผู้นิเทศทางการพยาบาล  สิ่งเหล่านีส้่งผลกระทบต่อ
ขวัญก าลังใจของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย และมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับความไม่โปร่งใส 
ความไม่เป็นธรรม ไม่เที่ยงตรง ล าเอียงหรือมีอคติใน
การพิจารณา  จึงจดักลุ่มสนทนาในทีมผู้บริหารกลุ่ม
การพยาบาล เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวสรุปว่า  ปัญหาเกิดจากยังไม่มี รูปแบบที่
ชดัเจนในการประเมินผลการปฏิบตัิงานรวมถึงเกณฑ์
การวัดผลการปฏิบัติ ง าน  ผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาขาดความรู้ความเข้าใจและทกัษะใน
การจดัท าตวัชีว้ดัเฉพาะต าแหน่ง  และมีข้อเสนอแนะ
ให้มีการประเมินแบบ 360 องศา  ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลเฉลี่ยจากผู้ ประเมินหลายคนมีความ
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เที่ยงตรงมากกว่าประเมินคนเดียว  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจและมองเห็นความส าคัญในการพัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยเพื่อให้เกิดแนวทาง
ปฏิบตัิที่มีความชัดเจนและได้รับการยอมรับจากทุก
ระดบัที่เก่ียวข้อง ตามแนวทางการบริหารแบบบรูณาการ
ที่เน้นหลกัธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  เพื่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจที่ดีของผู้ปฏิบตัิงาน 
โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยแบบมีสว่น
ร่วมของผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย  
กลุม่การพยาบาล สถาบนับ าราศนราดรู 
 

 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัย (research and development) 
ครัง้นี ้ ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน  
2553  การด าเนินงานแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ระยะเต รียมการหรือปัจจัยน า เ ข้า 
(input) วิ เคราะห์และสัง เคราะห์แนวคิดในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบั
หัวหน้าหอผู้ ป่วย กลุ่มการพยาบาล สถาบันบ าราศ

1. นโยบาย รูปแบบและแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน กระบวนการด าเนินงานและปัญหา
อปุสรรค 

2. แนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา  
3. บคุคลที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย ได้แก่ หวัหน้ากลุม่

การพยาบาล ผู้นิเทศ เพื่อนร่วมงานระดบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วย 

4. ร่างคู่มือและแบบประเมินเฉพาะต าแหนง่และ
ค าอธิบายผลการปฏิบติังาน 

5. ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นและแนวโน้มต่อ
การใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

1. ประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันารูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
ระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย  

2. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือการประเมินผล
การปฏิบติังาน 

3. ทดลองใช้แบบประเมินเฉพาะต าแหน่งและคู่มือ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

1. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
2. แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. คู่มือการประเมินผลการปฏิบติังาน 
4. ความเชื่อมัน่ในประสทิธิภาพของระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 
5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) 

การสะท้อนกลับ (Feedback) 
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นราดูรในปัจจุบนัและจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
วิชาการงานวิจัยและการสนทนากลุ่ม และจัดท าร่าง
คูม่ือ   แบบประเมินเฉพาะต าแหนง่  ค าอธิบายของผล
การปฏิบตัิงาน และแนวโน้มต่อการใช้รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 2. ระยะด าเนินการ ห รือกระบวนการ 
(process) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท าความ
เ ข้า ใจการพัฒนา รูปแบบการประ เมินผลการ
ปฏิบตัิงานและร่วมกนัปรับปรุงตวับ่งชีก้ารประเมินผล
การปฏิบัติงานและน าไปทดลองใช้และตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 3. ระยะการประ เมินผลหรือผลลัพ ธ์ 
(output) ประเมินผลความเช่ือมัน่ในประสทิธิภาพของ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ ระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยและข้อร้องเ รียน
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพยาบาล
วิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ต าแหน่งรองหวัหน้ากลุ่มการพยาบาลจ านวน 3 คน 
และพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยจ านวน 30 
คน รวมทัง้หมด 33 คน  โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างในการ
ด าเนินการดงันี ้
 1. ขั ้น ต อ น วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์
ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพต าแหน่งรองหัวหน้า
กลุ่มการพยาบาล 3 คน และพยาบาลวิชาชีพระดบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  3 คนคดัเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบ
ง่ายคิดเป็น 10% จากจ านวน 30 คน 

 2. ขัน้ตอนด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการในการยก
ร่าง  จ านวน 12 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
เป็น รองหวัหน้ากลุม่การพยาบาล 3 คนและพยาบาล
วิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วมสุ่ม
แบบง่ายคิดเป็น 30% ได้จ านวน 9 คน และกลุม่ที่ 2 
เ ป็นกลุ่มทดลองใช้ รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานใช้กลุม่ประชากรทัง้หมด 30 คน 
 3. ขัน้ตอนการประเมินผลใช้กลุม่พยาบาล
วิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยทัง้หมดจ านวน 30 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 
 1. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการ
สนทนากลุ่มเพื่อใช้ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์
สถานการณ์จริง 
 2. คู่มือการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
เพื่อใ ช้ประกอบการด า เนินการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานส าหรับผู้ถกูประเมิน และผู้ประเมิน 
 3. แ บบ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
องค์ประกอบของกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานและตวับ่งชีก้ารประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วย เพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันาการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อตวับ่งชี ้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วย  กลุ่มการพยาบาล  สถาบัน
บ าราศนราดรู เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานรายบุคคลของพยาบาลวิชาชีพระดับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยกลุ่มการ
พยาบาล  สถาบนับ าราศนราดรู เพื่อใช้ในการทดลอง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริง 
 6. แบบสอบถามความคิดเห็นและความ
เช่ือมัน่ตอ่ประสทิธิภาพต่อรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับ หัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยกลุม่การพยาบาล  สถาบนับ าราศนราดูร เพื่อ
ประเมินความเช่ือมั่นต่อรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ทีพ่ฒันาขึน้ 
 ซึ่งแบบสอบถามทัง้  6  ชุดผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน และแบบสอบถามชุดที่ 5 ผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงโดยใช้วิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.85 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเชิงคณุภาพได้แก่ ข้อมลูจากการ
ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์เดิมของการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน  ข้อเสนอแนะ  ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา
และข้อมลู 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิ เคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณหาค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากสถานการณ์จริง 
พบว่าบุคลากรพยาบาลมีการรับรู้เก่ียวกับนโยบาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค  
สว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่า ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานไมม่ีประโยชน์ เนื่องจากการประเมินเป็นไป
ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนดให้ยึดปฏิบัติตาม  
องค์กรไม่สามารถเลื่อนขัน้เงินเดือนตามที่ก าหนดไว้
เพราะบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
จ านวนมากท าให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ  
สว่นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานไม่ชดัเจน และไม่เป็นที่
ยอมรับ  การมอบหมายไม่ชดัเจน  และผู้ถกูประเมิน
และหวัหน้างาน ส่วนใหญ่มีความขดัแย้งกนัในระบบ
ของการประเมินผล  ถึงแม้ว่าทัง้สองฝ่ายจะร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย  วิธีการร่วมกนัก็ตาม  ท าให้เป็นการ
เพิ่มภาระงานของบุคลากร  นอกจากนีต้วัชีว้ดัการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ผู้ถกูประเมินสบัสน  หวัหน้าแต่ละคน  
มีมาตรฐานการประเมินท่ีแตกตา่งกนั  สมรรถนะกลาง
ที่กรมควบคมุโรคก าหนดไม่ครอบคลมุตามที่กลุม่การ
พยาบาลหรือส านักการพยาบาลก าหนด  เป็นต้น  
จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่วและทบทวนวรรณกรรม
ท าใ ห้ผู้ วิ จัยพัฒนา รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  คือ 
 องค์ประกอบที่ 1 วตัถปุระสงค์การประเมิน 
มุง่เน้นให้เป็นแนวทางการพฒันาและปรับปรุงผลงาน 
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 องค์ประกอบที่ 2  เนือ้หาที่ท าการประเมิน  
ประกอบด้วย 1) ภารกิจด้านการประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาล 2) ภารกิจด้านการบริหารจัดการ
อตัราก าลงัที่เหมาะสม 3) ภารกิจด้านการบริหาร
จดัการความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล 4) ภารกิจ
ด้านการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการ
พยาบาล 5) ภารกิจด้านการพฒันาคุณภาพงาน
บริการพยาบาล  6) ภารกิจด้านงานวิชาการ และ 7) 
ภารกิจด้านการวิจยั 
 องค์ประกอบที่  3 ผู้ ท าการประเมิน
ประกอบด้วย รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เพื่อน
ร่วมงานระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยที่อยู่ในสายงานนิเทศ
เดียวกนัโดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายและผู้ถกูประเมิน 
 องค์ประกอบที่ 4 ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ในการ
ประเมิน  ประกอบด้วย 58ตัวบ่งชี  ้เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เกณฑ์การตัดสินเป็น 5 
ระดับ คือ ดี เด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และควรแก้ไข
ปรับปรุง 
 องค์ประกอบที่  5 วิธีการประเมิน  ใช้
วิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ การตรวจสอบรายงาน 
และการตรวจสอบแฟ้มสะสมงานของผู้ ถูกประเมิน
เพื่อให้ผู้ ท าการประเมินสามารถตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ ถูกประเมิน และประเมินแบบ 360
องศาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
แบบประเมินส าหรับผู้ บังคับบัญชา  ส าหรับเพื่อน
ร่วมงานและส าหรับผู้ถกูประเมิน 
 องค์ประกอบที่ 6 ระยะเวลาในการประเมิน   
ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ปีละ2ครัง้   โดย

ก าหนดให้ครัง้ที่ 1  วนัที่ 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม และ
ครัง้ที่  2  วนัท่ี 1 เมษายน – 30 กนัยายน 
 องค์ประกอบที่  7 การให้ข้อมูลย้อนกลบั  
ด าเนินการโดยรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลแจ้งผล
การประเมินเป็นรายบุคคล  แจ้งผลการประเมินใน
ภาพรวมของสายการนิเทศงาน แจ้งผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ดี และแจ้งผลการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีควรแก้ไขปรับปรุง 
 ใ น ด้ า น ผลก า รป ร ะ เ มิ น รู ป แบบก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพระดับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  พบว่า  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ 7 
องค์ประกอบที่พฒันาขึน้  ความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้
สถานการณ์จริงมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
เหมาะสมสอดคล้องวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม
การพยาบาล สถาบนับ าราศนราดรู 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มของการใช้ตวั
บ่งชีผ้ลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  พบวา่พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้า
หอผู้ ป่วยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวโน้มของการใช้   
ตวับ่งชีผ้ลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  โดยเห็นด้วยกบัภารกิจด้านวิชาการ
มากที่สดุ ( x  =4.08,S.D.=0.37)  ดงัตารางที่  1 
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ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มของการใช้ตวับ่งชีผ้ลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย จ าแนกตามภารกิจ  (N = 30) 

ภารกิจ x  S.D. แปลผล 

1. ภารกิจด้านการประเมินคณุภาพบริการพยาบาล  3.98 0.42 เห็นด้วย 
2. ภารกิจด้านการบริหารจดัการอตัราก าลงัที่เหมาะสม 4.07 0.41 เห็นด้วย 
3. ภารกิจด้านการบริหารจดัการความเสีย่งในงานบริการพยาบาล 4.06 0.36 เห็นด้วย 
4. ภารกิจด้านการใช้กระบวนการพยาบาลและบนัทกึทางการพยาบาล 4.07 0.36 เห็นด้วย 
5. ภารกิจด้านการพฒันาคณุภาพงานบริการพยาบาล 3.97 0.44 เห็นด้วย 
6. ภารกิจด้านงานวิชาการ 4.08 0.37 เห็นด้วย 
7. ภารกิจด้านการวิจยั 3.81 0.55 เห็นด้วย 

รวม 4.01 0.42 เห็นด้วย 
 
 ก า ร น า รู ป แบบ ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ปฏิบัติงานไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพระดับ
หัวหน้าหอผู้ ป่วย   พบว่า   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยตนเองอยู่ในระดับดีมาก ( x =3.80, 
S.D.= 0.36)  รองลงมาคือ ประเมินโดยผู้บงัคบับญัชา 

แ ล ะ โ ด ย เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  
( x =3.74,S.D.=0.22 ; x =3.46,S.D.=0.05) และ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ในระดบั
ดีมาก ( x =3.67,S.D.= 0.21)  ดงัตารางที่  2 

 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดลองน ารูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย  (N = 30) 
การประเมิน x  S.D. แปลผล 

ประเมินผลตนเอง 3.80 0.36 ดีมาก 
ประเมินผลโดยผู้บงัคบับญัชา 3,74 0.22 ดีมาก 
ประเมินผลโดยเพื่อนร่วมงาน 3.46 0.05 ดีมาก 

รวม 3.67 0.21 ดีมาก 
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 ความเช่ือมัน่ตอ่กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x =3.76,S.D.=0.83)  เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า  พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย  มีความเช่ือมั่นด้านกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติ ง านมากที่ สุด   ( x =3.88,S.D.=0.87)      
ดงัตารางที่  3 

 
ตารางที่  3 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นและความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการประเมินผล

การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย กลุม่การพยาบาล สถาบนับ าราศนราดรู 
(N = 30) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความเชื่อมั่น 

แปลผล 
x  S.D. 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมมุง่เน้นผลงาน 3.87 0.78 มาก 
2. ด้านกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3.88 0.83 มาก 
3. การเรียนรู้และการพฒันาเพื่อบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด 3.86 0.75 มาก 
4. การด าเนินการตามระบบคณุธรรม 3.43 0.94 มาก 

รวม 3.76 0.83 มาก 
 
 สว่นความเช่ือมัน่ต่อรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี  
ความเช่ือมัน่ตอ่รูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.88, S.D.= 0.78) 

และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ  พบว่า  พยาบาล
วิชา ชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่ วยมีความ เ ช่ื อมั่ น  
องค์ประกอบที ่6 ระยะเวลาในการประเมิน  มากที่สดุ 
( x =4.23,S.D.= 0.57)  ดงัตารางที่  4 

 
ตารางที่  4 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลความเช่ือมัน่ในรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของพยาบาลวิชาชีพ ระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย จ าแนกตามองค์ประกอบ  (N=30) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความเชื่อมั่น 

แปลผล 
x  S.D. 

องค์ประกอบที ่1 วตัถปุระสงค์การประเมิน 3.74 0.83 มาก 
องค์ประกอบที่ 2 เนือ้หาที่ท าการประเมิน  3.85 0.79 มาก 
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ตารางที่  4 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลความเช่ือมัน่ในรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย จ าแนกตามองค์ประกอบ  (N=30)  (ตอ่) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความเชื่อมั่น 

แปลผล 
x  S.D. 

องค์ประกอบที่ 3 ผู้ท าการประเมิน  3.79 0.81 มาก 
องค์ประกอบที ่4 ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ในการประเมิน 3.79 0.81 มาก 
องค์ประกอบที่ 5 วิธีการประเมิน  3.79 0.81 มาก 
องค์ประกอบที ่6 ระยะเวลาในการประเมิน 4.23 0.57 มาก 
องค์ประกอบที่ 7 การให้ข้อมลูย้อนกลบั 3.94 0.73 มาก 

รวม 3.88 0.78 มาก 
 

อภปิรายผล 
 จากการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน  ได้รูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้าน 
 1. กา รก า หนด วัตถุป ร ะสง ค์ ใ นกา ร
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ตามแนวคิดของบอริช2  ได้
กลา่วว่าขัน้ตอนในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร ขัน้ตอนแรกต้องก าหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนัน้ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  กลุ่มการพยาบาล  สถาบนับ าราศ
นราดูร   ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  เพื่อน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจทางการบริหาร เช่น 

การเลื่อนขัน้เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น  ๆ พบว่า   ก าหนด
วตัถุประสงค์ของการประเมินไว้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรบปรุงการปฏิบัติงาน  ใช้ในการ
ตดัสนิใจทางการบริหาร  ได้แก่  พิจารณาผลตอบแทน
การปฏิบตัิงานและศกัยภาพ3  การเลื่อนขัน้เงินเดือน  
เลื่อนต าแหน่ง  ส่งเสริมความก้าวหน้าของงานใน
อนาคต3,4,5 
 2. เ นื อ้ ห า ที่ ท า ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร
ปฏิบตัิงาน  ตามแนวคิดของนีโว  ได้กลา่วว่าสิ่งที่ต้อง
ประเมิน  ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการประเมินที่ตัวบุคคล 
แต่ทุกสิ่งที่เก่ียวข้องควรได้รับการประเมินตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมและการศึกษาสิ่งที่ต้อง
ประเมินให้เข้าใจอย่างชดัเจนเป็นสว่นส าคญัของการ
ประเมินทุกครัง้ทกุเร่ือง6   ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนด
เนื อ้หาที่ท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ซึ่ ง
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ประกอบด้วยภารกิจที่ส าคญั 7 ด้าน คือ ภารกิจด้าน
การประเมินคณุภาพบริการพยาบาล ภารกิจด้านการ
บริหารจดัการอตัราก าลงัที่เหมาะสม ภารกิจด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล 
ภารกิจด้านการใช้กระบวนการพยาบาลและการ
บันทึกทางการพยาบาล ภารกิจด้านการพัฒนา
คณุภาพงานบริการพยาบาล ภารกิจด้านงานวิชาการ
และภารกิจด้านการวิจัย โดยผลการประเมินพบว่า   
ภารกิจด้านด้านวิขาการมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี
มากเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
คนอื่น ๆ  ได้ก าหนดเนือ้หาองค์ประกอบที่ท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ 4 ด้านคือ เนือ้หาการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านวิชาการและด้าน
คณุลกัษณะในการปฏิบตัิงาน7,8 
 3. ผู้ท าการประเมิน  ในการวิจยัครัง้นี ้ 
ได้ก าหนดผู้ ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วย  ประกอบด้วย
ผู้ ท าการประเมินหลายคน  ได้แก่  ผู้ บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน  และตนเอง  งานวิจัยอื่น ๆ ที่เลือก
วิธีการประเมิน  โดยใช้ผู้ประเมินหลายคนเพื่อความ
นา่เช่ือถือของผลการประเมิน4,7 
 4. ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน พบว่าผลการประเมินพยาบาลวิชาชีพ
ระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยควรมีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการวิจัย  เนื่องจากภารกิจ
ด้านการวิจัยมีรายละเอียดของตัวบ่งชีท้ี่วัดโดยเน้น
ผลงานมากกว่าภารกิจด้านอื่นและพยาบาลวิชาชีพ
ระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยสว่นใหญ่ยงัไมเ่ข้าใจในบทบาท

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจ    สอดคล้องกับ
น โยบายขอ งสถ าบัน บ า ร า ศน ร าดู ร ที่ มี ศู น ย์
ประสานงานวิจัยเป็นศูนย์รับผิดขอบภารกิจด้าน
งานวิจัย  ซึ่งกลุ่มการพยาบาลไม่เคยวิเคราะห์และ
พัฒนาตัวบ่งชีต้ามภารกิจที่ระบุให้พยาบาลวิชาชีพ
ระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยต้องปฏิบัติและต้องประเมิน
ภารกิจด้านงานวิจยั 
 5. วิธีการประเมิน การประเมินผล
การปฏิบตัิงานจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามสิ่งที่ควร
ค านึงถึงคือ การประเมินผลนัน้ควรจัดท าให้ถูกต้อง
เหมาะสมมีความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นสูงโดย
อาศัยเคร่ืองมือในการประเมินซึ่งมีหลายชนิด และ
เลือกชนิดที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย  ส าหรับวิธีการ
ประเมินในการวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการสงัเกต สมัภาษณ์ 
การสอบถามประกอบกับแฟ้มสะสมงาน โดยใช้
เคร่ืองมือได้แก่ แบบประเมินที่เป็นมาตราประมาณค่า 
5 ระดบั แบบตรวจสอบรายการ และวิธีการประเมิน
แบบ 360 องศา สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่าใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานควรใช้วิธีการประเมิน
และเคร่ืองมือทีห่ลากหลายจากผลการวิจยัพบว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีใช้มีภารกิจหลายด้านและ
ในแตล่ะด้านมีตวับ่งชีม้ากเกินไป  เสนอให้ลดจ านวน
ตัวบ่งชี ล้งซึ่งจะท าให้มีความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูมากยิ่งขึน้3,4,5,7,8,9,10 
 6. ระยะเวลาในการประเมิน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานที่ ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมินผล
การปฏิบตัิของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย
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ตามภารกิจตา่งๆ ปีละ 2 ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของคนอื่น ๆ  ซึ่งชีใ้ห้เห็นความจ าเป็นในการระบุ
ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนโดยระบุเป็นก าหนดการและ
ระยะเวลาให้เหมาะสมกับบริบทซึ่ง รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการก าหนด
ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้  จากผลการวิจยัพบวา่ภารกิจด้านการวิจยั
ควรก าหนดระยะเวลา ในการประ เมินผลการ
ปฏิบตัิงานปีละ 1 ครัง้2,3,5,7,8 

 7. กา ร ใ ห้ ข้ อมู ล ย้ อน กลับ  เ ป็ น
องค์ประกอบสดุท้ายของรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีก
องค์ประกอบหนึ่ง เพราะข้อมูลย้อนกลับจะเป็นตัว
บอกรายละเอียดของผู้ถกูประเมิน รวมทัง้แนวทางการ
พฒันาและปรับปรุงงานให้มีประสทิธิภาพจากรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับหัวหน้าหอผู้ ป่วยที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ วิธีการให้
ข้อมูลย้อนกลบัมีรายละเอียดคือ ข้อมูลย้อนกลบัผล
การประเมินเป็นรายบุคคล ข้อมูลย้อนกลับผลการ
ประเมินในภาพรวม ข้อมลูย้อนกลบัผลการปฏิบตัิงาน
ที่ดีและข้อมูลย้อนกลบัผลการปฏิบตัิงานที่ควรแก้ไข
ปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรรัตน์ 
ทิพยจันทร์ พบว่า การให้ข้อมูลย้อนกลบัจะเป็นตัว
ควบคุมคุณภาพของผลการปฏิบัติ ง าน 4  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุรงค์ อินทรรุ่งพบว่า 
การให้ข้อมลูย้อนกลบัเป็น 3 ลกัษณะคือ การให้ข้อมลู
ย้อนกลับรายบุคคล รายกลุ่มและภาพรวม 18 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของมิลแมนที่กล่าวว่าการให้
ข้อมูลย้อนกลบัหลงัจากได้รับผลการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานควรมีการน าผลไปชีแ้จงให้ผู้ถกูประเมินได้
รับทราบและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
พฒันางานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ โดยมีเนือ้หาในการให้ข้อมลูย้อนกลบัคือ 
เนือ้หาหรือข้อมลูที่จะต้องรับการพฒันา  สาเหตทุี่ต้อง
ได้รับการพฒันา ปัจจยัที่สง่เสริมเพื่อให้เกิดการพฒันา 
ตัวบ่งชีท้ี่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและบุคคลที่
เก่ียวข้องในการติดตามผลการประเมิน11 

 8. การประเมินรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากการน ารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
กลุม่การพยาบาล สถาบนับ าราศนราดรู ไปทดลองใช้ 
พบว่า ผู้ เข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่พัฒนาขึน้มีความเป็นไปได้ที่จะ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริง ข้อมลูการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานมีความถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถาบัน มีความเช่ือมั่นเก่ียวกับ
วฒันธรรมมุง่เน้นผลงาน กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเ รียนรู้และการพัฒนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดและการด าเนินการตามระบบ
คุณธรรม ทุกด้านมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับมาก      
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเวสและบอลลิงตันและ 
ลูเนนเบร์ิตและออร์สตี น์  ได้กล่าวถึงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นแนวทางในการ
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พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพมากยิ่งขึน้
ถูกต้อง   และเที่ยงตรงสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงานตรงกบัสภาพความเป็นจริง12,13   สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของจตุรงค์  อินทรรุ่ง  ที่ได้น าการ
ประเมินแบบ 360 องศา  มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน พบว่าการประเมินวิธีนีม้ีความสะดวกและ
สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง14 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาวิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย
ไปใช้ จากผลการวิจัยท าให้ได้คู่มือและรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพระดับ
หวัหน้าหอผู้ ป่วยที่มีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ใน
การน าไปใ ช้จ ริง  มีความเหมาะสมและการใ ช้
ประโยชน์ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไป
ใช้ได้ดงันี ้
 1.1 ผู้ บริหารระดับสูงควรก าหนด
เป็นนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยให้ชดัเจน  ซึ่ง
อาจปรับเปลีย่นตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล และควรสร้าง
เสริมแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ
ระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พราะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการ
ปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 1.2 ผู้ ท า ก า รประ เมิ นและผู้ ถู ก
ประเมินควรมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วยอยา่งชดัเจน  โดยศกึษาจากคู่มือการ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานและประชมุชีแ้จง
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบก่อนด าเนินการ เพื่อสร้าง
ความเ ข้าใจในวัตถุประสง ค์และกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 1.3 การใ ห้ ข้ อมูล ย้อนกลับควร
กระท าในรูปแบบสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพระดบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์หา
สาเหตแุละแนวทางการแก้ไขในองค์ประกอบและตวั
บง่ชีร่้วมกนัระหวา่งผู้ท าการประเมินและผู้ถกูประเมิน 
 1.4 ควรจดัท าโปรแกรมส าเร็จรูปใน
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล เพื่อให้
ผู้บริหารน าผลการปฏิบตัิงานไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องมากขึน้  และสามารถน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงเปรียบเทียบของการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยในรายบคุคล 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้
 2.1 ควรท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพระดบัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  
 2.2 ควรท าวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยเพื่อน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การจัดการความเส่ียงของผู้ป่วยหยุดหายใจในห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลราชวิถี : 
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดนิหายใจ 
ส่วนบนอุดกัน้ 
 

ชนิดา   หวังศิริ* รอ.ม. (การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน) 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพฒันา  (research and development)  มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแนวทางในการ
จดัการความเสี่ยงของผู้ ป่วยหยุดหายในห้องผ่าตดั  โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมีกระบวนการพฒันาแบ่งเป็น  4  ขัน้ตอน  ได้แก่  
1)  การค้นหาความเสี่ยง  2)  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  3)  การจัดการความเสี่ยง : การพฒันาแนวทาง  และ         
4)  การประเมินผล  กลุม่ประชากร  ประกอบด้วย 3 กลุม่  กลุม่ท่ี  1  พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบติัห้องผ่าตดั  จ านวน  86  คน  กลุ่ม
ท่ี  2  ทีมผา่ตดั  จ านวน  53  คน  กลุม่ท่ี  3  ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้  ซึ่งต้องได้รับการผ่าตดัเจาะคอฉกุเฉิน  
จ านวน  16  คน  ด าเนินการวิจัยระหว่างพฤษภาคม – ตลุาคม  2552  เคร่ืองมือการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  แบบสมัภาษณ์
เจาะลึก  แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการประชุมสนทนากลุ่ม  (focus group discussion)  2)  แบบวดัความพึงพอใจของทีม
ผ่าตดั  หาค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาด  (cronbach’s alpha coefficients)  ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั .82 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ  ความถ่ี  คา่เฉล่ีย  และร้อยละ 
 ผลการวิจยั  ขัน้ตอนท่ี  1  ค้นหาความเสี่ยง  พบว่า  มีผู้ ป่วยเสียชีวิต 1 ราย  จากการมีภาวะทางเดินหายใจส่วนบน
อดุกัน้  ซึ่งจดัเป็นความเสี่ยงในระดบัสงู  (high risk)  ขัน้ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  พบว่า  ด้านบคุลากร  
พยาบาลวิชาชีพท่ีไมไ่ด้ประจ าห้องผา่ตดั  โสต  ศอ  นาสิก  และลาริงซ์  ขาดความรู้  และทกัษะ  ขาดแนวทางการปฏิบติัการดแูล
ผู้ ป่วยเจาะคอช่วยหายในท่ีมีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้  ด้านผู้ ป่วย  มีจ านวนผู้ ป่วยรับบริก ารมากขึน้ด้วยและภาวะโรคท่ี
รุนแรง  มีความซบัซ้อน  ยุ่งยาก  และด้านอุปกรณ์  เคร่ืองมือมีจ านวนมากและหลากหลายไม่จัดเป็นชุด  ขัน้ตอนท่ี  3  การ
จัดการความเสี่ยง  ได้พฒันาแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วยหายใจท่ีมีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้  
ประกอบด้วย  8  กระบวนการ  ได้แก่  1)  การรับนดัผ่าตดั  2)  การเตรียมผ่าตดัฉกุเฉิน  3)  การประเมินอาการผู้ ป่วย  4)  การ
รับผู้ ป่วยเข้าห้องผ่าตัด  5)  การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด  6)  การพยาบาลขณะผ่าตัด  7)  การพยาบาลหลังผ่าตัด  และ         
8)  การสง่ผู้ ป่วยเข้าห้องพกัฟืน้  ขัน้ตอนท่ี  4  ผลการประเมิน  พบว่า  หลงัการพฒันาแนวทาง  ผู้ ป่วยไม่มีภาวะขาดออกซิเจน  
และความพึงพอใจของทีมผ่าตดัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ร้อยละ  62.2  ดงันัน้  การจดัการความเสี่ยงของผู้ ป่วยหยุด
หายในในห่องผ่าตดั  ควรมีการน าแนวทางการปฏิบติัการดูและผู้ ป่วยผ่าตดัเจาะคอช่วยหายใจไปปฏิบติั  พร้อมกบัให้มีการ
พฒันาควบคูก่นัไปอย่างตอ่เน่ือง 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาแนวทางการดแูลผู้ป่วยผา่ตดัเจาะคอ,  ทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้ 
 

*  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี 
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The Approach to Risk Management of Respiratory Arrest Patients in Operating 
Room Rajaviti Hospital : A Guideline Development for Patients with Tracheostomy 
from Upper Airway Obstruction. 
 

Chanida  Wangsiri* M.P.P.M.  (Public and Private management) 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop risk management of respiratory arrest guideline for 
tracheostomy patient in operating room of Rajaviti Hospital. The developing process consisted of 4 steps ; 1) risk 
seeking 2) risk assessment and analysis  3) risk management : guideline developing  4) result evaluation.  The 
population are of 86 OR nurses, 53 surgical staffs and 16 upper airway obstruction patients. Data were collected 
during May – October 2009 with 2 instruments, they are in-depth interview question guide for focus group 
discussion and surgical team satisfaction questionnaire which Cronbach’s alpha coefficients of internal 
consistency reliability was 0.82. 
 The descriptive statistics ; frequency, mean and percentage were used for the quantitative data while the 
content analysis was applied for the qualitative data. The research result revealed that  step 1 : the risk seeking 
found that the highest risk was upper airway obstruction which cause one patient dead. step 2 : risk assessment 
and analysis found that part time nurses in otolaryngology operating room were lack of knowledge and skill for 
taking care of patients with tracheostomy from upper airway obstruction and no tracheostomy care guideline. On 
the other hand the patients were complicated with symptoms and diseases as well as the variety of equipments 
which were not prepared in a set. step 3 : risk management, the approach was to develop nursing guideline for 
patient with tracheotomy in 8 critical processes ; 1) surgery appointment 2) emergency surgery preparing 3) 
patient assessment 4) transferring to operating room 5) preoperative care 6) intraoperative care 7) postoperative 
care and 8) transferring to recovery room. Step 4 :  evaluation result showed that after guideline developing 
process, there was no incident of hypoxia and overall satisfaction of surgical staffs was in a high level (62.2 %). 
Thus the approach to risk management of respiratory arrest patients in operating room should be implemented as a 
nursing guideline for patient with tracheostomy. 

 
Key word : guideline development for patients with tracheotomy, upper airway obstruction. 
 

*  Registered nurse, senior professional level. 
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บทน า 
 โรงพยาบาล  เป็นสถานที่เปิดให้บริการที่มี
ความหลากหลายแก่ประชาชน  ไม่สามารถก าหนด
ความต้องการหรือความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการสญูเสีย
เกิดขึน้ได้  ความหลากหลายของการให้บริการใน
โรงพยาบาล  จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้จากการ
ให้บริการ  ความผิดพลาดในการท างาน  เช่น  การให้
ยาผิด  ผู้ ป่วยพลดัตกหกล้ม  การติดเชือ้  การลืมวสัดุ
ไว้ในร่างกายผู้ ป่วย  การเฝ้าระวงัติดตามการรักษาที่
ไม่เหมาะสม  ผู้ ป่วยได้รับบาดเจ็บและอันตรายจาก
อปุกรณ์ทางการแพทย์  สาเหตทุี่ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากการให้บริการเนื่องจากความประมาท  การท างาน
ร่วมกนั  ลกัษณะของงาน  นิสยัสว่นบคุคล  ธรรมชาติ
ของงาน  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนนโยบายของ
องค์กร 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  25401  ได้ก าหนดสทิธิให้ผู้ ป่วยได้รับการบริการ
ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ  ปัจจุบันนโยบายหลัก
ของหน่วยบริการสาธารณสุข  คือ  ผู้ ป่วยปลอดภัย  
โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การมี
มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบตัิการดูแลผู้ ป่วยเพื่อ
เป็นการก าหนดการบริการให้กบัผู้ ป่วย 
 งานการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตดั  โรงพยาบาล
ราชวิถี  ก็เช่นเดียวกันและให้บริการผ่าตัดผู้ ป่วยที่มี
ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้  ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อระบบหายใจ  จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสงู  จาก
ข้อมูลทางสถิติการเข้ารับบริการจากแผนกโสต  ศอ  
นาสกิ  และลาริงซ์  ปีงบประมาณ  2550,  2551  และ  

2552  ผู้ ป่วยเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินของระบบ
ทางเดินหายใจ  คิดเป็นร้อยละ  30.99,  37.73  และ  
50.99  ตามล าดับ  จะเห็นว่ามีจ านวนเพิ่มากขึน้  
ความเสี่ยงของระบบทางเดินทางหายใจ  เป็นความ
เสี่ยงสงูถึงขัน้เสียชีวิต  ห้องผ่าตดัโรงพยาบาลราชวิถี  
มีผู้ เสียชีวิต  1  ราย  ในวันที่  8  มกราคม  2552  
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการจัดการความเสี่ยงของผู้ ป่วย
หยดุหายใจในห้องผา่ตดั  กรณีเจาะคอช่วยหายใจที่มี
ทางเดินหายในสว่นบนอดุกัน้  เพื่อจดัหาแนวทางการ
ดูแลผู้ ป่วยเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็น
หลกัการและยัง่ยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาแนวทางในการจดัการความเสี่ยง
ของผู้ ป่วยหยดุหายใจในห้องผา่ตดั  โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา  
(research and development)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
พัฒนาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของผู้ ป่วย
หยุดหายในในห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่ง
ด าเนินการวิจยัระหวา่งพฤษภาคม – ตลุาคม  2552 
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กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง2  (risk  management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจัยแบบพัฒนา 
(research and development) ภายใต้กรอบแนวคิด
กระบวนการบริหารความเสีย่ง2  (risk  management) 
 กลุ่มประชากร 
 กลุ่มที่  1  พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องผา่ตดั  จ านวน  86  คน 
 กลุม่ที่  2  ทีมผา่ตดั  จ านวน  53  คน  ได้แก่  
ศลัยแพทย์  จ านวน  12  คน  พยาบาลผู้ปฏิบตัิงานใน
ห้องผ่าตัด  จ านวน  24  คน  และวิสัญญีพยาบาล  
จ านวน  17  คน 
 กลุ่มที่  3  ผู้ ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจ
สว่นบนอดุกัน้  ซึ่งต้องได้รับการผ่าตดัเจาะคอฉุกเฉิน  
จ านวน  16  คน 
 

 

 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยมี
โครงสร้างเพื่อใช้ในการสนทนากลุ่ม  (focus group 
discussion) 
 2. แบบวัดความพึงพอใจของทีมผ่าตัด  
โดยประยุกต์แนวคิดของ  Aday และ Anderson3    
ประกอบด้วย  4  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความสะดวกใน
สถานท่ี 2) ด้านการประสานงาน 3) ด้านการจดัเตรียม
ความพร้อม  และ 4)  ด้านความพึงพอใจคุณภาพ
บริการ  และหาค่าสัมประสิทธิความเที่ยง  โดยใช้
สตูรสมัประสิทธิอลัฟาของครอนบาค4  (cronbach’s 
alpha coefficients)  ได้ค่าสมัประสิทธิความเที่ยง  
.82 
 

 

1. การค้นหาความเสีย่ง 
2. การวเิคราะห์และ

ประเมินความเสีย่ง 

3. การจดัการความ
เสีย่ง : การพฒันา
แนวทางการปฏิบตักิาร
ดแูลผู้ ป่วยผา่ตดัเจาะ
คอช่วยหายใจทีม่ี
ทางเดินหายใจ
สว่นบนอดุกัน้ 

4. การประเมินผล 
 - ผู้ ป่วยผา่ตดัเจาะคอช่วยหายใจ

ที่มีทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้
ไมม่ีภาวะขาดออกซิเจน 

 - ความพงึพอใจของทีมผา่ตดัตอ่
แนวทางการปฏิบตักิารดแูล
ผู้ ป่วยผา่ตดัเจาะคอช่วยหายใจ
สว่นบนอดุกัน้ 



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่38 ฉบบัที ่2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 79 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  แบบมี
โครงสร้าง  โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม  (fccus  
group  discussion) 
 2. การตอบแบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนที่  1  การค้นหาความเสีย่ง  ประกอบด้วย 
 1) ทบทวนรายงานอุบตัิการณ์  (incident  
report) 
 2) ทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
 ขัน้ตอนที่   2  การวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง  วิเคราะห์โดยการแก้ปัญหารากเหง้า 5  
(root  cause  analysis) 
 ขัน้ตอนที่  3  การจดัการความเสีย่ง : การพฒันา
แนวทาง  โดยน าผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม  
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมาก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิการดูแลผู้ ป่วยเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดิน
หายใจสว่นบนอดุกัน้ 
 ขัน้ตอนที่  4  การประเมินผล  วดัผลการน า
แนวทางการปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยเจาะคอช่วยหายใจ
ที่มีทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้  ไปปฏิบตัิโดยวดัผล  
2  ประเด็น  ได้แก่  1)  การเกิดภาวะขาดออกซิเจน  
(hypoxia)  ในผู้ ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วยหายใจที่มี
ทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้  2)  ความพึงพอใจของ
ทีมผ่าตดัต่อแนวทางการปฏิบตัิการดูแลผู้ ป่วยผ่าตดั
เจาะคอทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้ 
 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีม้ี  2  ประเภท  ได้แก่ 
 ประเภทที่  1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้การ
วิเคราะห์และจดัหมวดหมูข้่อมลู (qualitative content 
analysis)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์  จาก
กระบวนการสนทนากลุม่ 
 ประเภทที่   2  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ    
เชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถ่ี  คา่เฉลีย่  และร้อยละ 
 

ผลการศึกษา 
 ขัน้ตอนที่   1  ทบทวนรายงานอุบตัิการณ์  
(incident  report)  พบผู้ ป่วยเสยีชีวิต  1  ราย (DOT : 
dead of table)  จากภาวะทางเดินหายใจสว่นบน อดุ
กัน้  โดยท าการเจาะคอช่วยหายใจ  และทบทวนเวช
ทะเบียนย้อนหลงั  (retrospective review of patient 
record)  ระหว่างปีงบประมาณ  2551 – 2552  พบว่า  
ผู้ ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจสว่นบนอุดกัน้ที่ต้องได้รับ
การเจาะคอมีจ านวน  213  คน,  212  คน  และ  189  คน  
ตามล าดบั 
 ขัน้ตอนที่   2  การวิเคาะห์และประเมิน
ความเสี่ยง  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  
วิเคราะห์โดยใช้การแก้ปัญหารากเหง้า5  (root  cause  
analysis)  มุง่เน้นที่ระบบ  เพื่อหาโอกาสปรับปรุงเป็น
การวิเคราะห์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  โดย
แบ่งออก  3  ด้าน  1)  ด้านบุคลากร  พบว่า  ปัญหา
เกิดจากพยาบาลวิชาชีพท่ีไมไ่ด้ประจ าห้องผา่ตดั  โสต  
ศอ  นาสิก  และลาริงซ์  ขาดความรู้และทักษะ  ขาด
แนวทางการปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยเจาะคอช่วยหายใจ
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ที่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้  2)  ด้านผู้ ป่วย  มี
ผู้ ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคมีก้อนท่ีคอ  และการมี
ภาวะคุกคามของโรคขัน้รุนแรง  แสดงออกต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  มีภาวะพร่องออกซิเจน  เข้ารับการ
รักษาในแผนกโสต  ศอ  นาสิก  และลาริงซ์จ านวน
มาก  และ  3)  ด้านอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ชุดเจาะคอมี
จ านวนเพียงพอ  ส่วนชุดกล้องส่องทางเดินหายใจมี
หลายชนิด  และมีจ านวนมาก  ไมไ่ด้จดัเตรียมเป็นชดุ 
 ขัน้ตอนที่  3  การจดัการความเสี่ยง : การ
พฒันาแนวทางการจดัการความเสี่ยง : ได้จดัสนทนา  
(focus group)  ได้แนวทางการปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วย
ผ่าตดัเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจส่วนบน
อดุกัน้  ประกอบด้วย  8  กระบวน  ได้แก่ 
 1. การรับนดัผา่ตดั 
 1.1 ลงข้อมลูผู้ ป่วยตามรายการโดยใช้
ปากกาหมกึแดงลงใน 
 1.1.1 ใบรับผู้ ป่วย  2  ใบ  (copy) 
 1.1.2 ใบรับรายการผา่ตดั 
 1.2 รายงานผู้จดัการผา่ตดั 
 2. การเตรียมห้องผา่ตดัฉกุเฉิน 
 2.1 จดัสรรห้องผา่ตดั เพื่อท าผา่ตดัฉกุเฉิน 
 2.2 จัดสรรทีมพยาบาลผ่าตัดและ
ประสานข้อมลูผู้ ป่วย  โดยให้ใบรับผู้ ป่วยฉบบั  copy 
 2.3 ประสานวิสญัญี 
 2.4 จัดเตรียมเคร่ืองมือเจาะคอช่วย
หายใจ 
 2.5 จัดชุดกล้องส่องระบบทางเดิน
หายใจ  (รถฉกุเฉินช่วยหายใจอยูใ่นสภาพพร้อมใช้) 

 3. การประเมินอาการผู้ ป่วย 
 3.1 การเตรียม  O2  ใน  tank  ไม่น้อย
กวา่  500  lite 
 4. การรับผู้ ป่วยเข้าห้องผา่ตดั 
 4.1 กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่แปลนอก  ให้
จดัเจ้าหน้าที่แปลในออกไปรับ 
 4.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่แปลพร้อมใบรับ
ผู้ ป่วยฉบบัตวัจริง 
 4.3 ประเมินสภาพผู้ ป่วยและตรวจทาน
ความถกูต้องอยา่งรวดเร็ว  เช่น  การหายใจ  นอนราบ
ได้หรือไม ่ ให้  O2 
 4.4 ตรวจทานช่ือ-สกุลให้ถูกต้องตาม
ใบรับผู้ ป่วยกบัตวัผู้ ป่วยและ  chart 
 4.5 ตรวจสอบใบยินยอม 
 5. การพยาบาลระยะก่อนผา่ตดั 
 5.1 ตรวจความพร้อมของผู้ ป่วย 
 5.2 เจ้าหน้าที่ทีมผา่ตดัพร้อม  ได้แก่ 
 - ศัลยแพทย์  โสต  ศอ  นาสิก  
และลาริงซ์ 
 - พยาบาลห้องผา่ตดั 
 - วิสญัญี 
 5.3 เคร่ืองมือผ่าตดัพร้อม  ได้แก่  ชุด
เจาะคอ,  ชุดกล้องส่องช่วยหายใจ,  ชุด  suction,  
เคร่ืองจีไ้ฟฟ้า  portex  tube  ขนาดตา่ง ๆ 
 5.4 เตรียมหมอนรองไหล ่
 5.5 ตอ่ระบบไฟกล้อง  จดัระดบัความสวา่ง 
 5.6 ตอ่  Suction 
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 6. การพยาบาลระยะผา่ตดั 
 6.1 จดั  position  หมอนรองไหล ่ สง่  
direct  laynx  ตามด้วย  bronchoscope  ปิดช่อง  
Glass  ให้  CO2 
 6.2 Observe  CO2  Sat  ตรวจวดั
สญัญาณชีพ 
 6.3 ชดุเจาะคอช่วยหายใจพร้อมใช้ 
 7. ดคูวามสะอาด  เรียบร้อยของทอ่  และ
ร่างกาย  ลงบนัทกึใน  OR. nurse  record 
 8. สง่ข้อมลูผู้ ป่วย,  ป้องกนัการตกเตียง,  
อบอุน่ร่างกาย 

 ขัน้ตอนที่   4  การประเมินผล  จากการ
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยเจาะ
คอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้  พบวา่  
1)  ผู้ ป่วยผา่ตดัเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจ
สว่นบนอดุกัน้  ไม่มีภาวะขาดออกซิเจน  2)  จากการ
วดัความพึงพอใจของทีมผ่าตัดต่อแนวทางการดูแล
ผู้ ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจ
สว่นบนอดุกัน้  มีความพงึพอใจระดบัมากที่สดุ  ร้อยละ  
62.2  รองลงมามีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ  
33.9  ตามตารางที่  1 

 
ตารางที่  1 ระดบัความพึงพอใจของทีมผ่าตดัต่อแนวทางการปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยผ่าตดัเจาะคอช่วยหายใจ

สว่นอดุกัน้  (N = 53) 
ระดับความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากที่สดุ 33 62.2 
มาก 18 33.9 
ปานกลาง 2 3.9 
น้อย - - 
น้อยที่สดุ - - 

รวม 53 100 
 

อภปิรายผล 
 เป็นการพฒันาแนวทางการปฏิบตัิการดูแล
ผู้ ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจ
ส่วนบนอุดกัน้  ของงานการพยาบาลผู้ ป่วยผ่าตัด  
โรงพยาบาลราชวิถี  ซึง่ประกอบด้วย  1)  การหาความเสี่ยง  
2)  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  3)  การจดัการ

ความเสีย่ง : การพฒันาแนวทาง และ 4) การประเมินผล  
และได้พฒันาแนวทางการปฏิบตัิการพยาบาลผู้ ป่วย
เจาะคอช่วยหายใจที่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้  
เป็นแนวทางที่ได้จากการสนทนาของกลุ่มพยาบาล
ห้องผา่ตดั  เป็นแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงที่มีผล
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ท าให้ผู้ ป่วยเสยีชีวิต  เป็นการพยาบาลแบบมีสว่นร่วม
ของผู้ปฏิบตัิงาน  สง่ผลให้เกิดแนวทางปฏิบตัิการดแูล
ผู้ ป่วยที่ผู้ปฏิบตัิและทีมผ่าตดัมีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สดุ  ร้อยละ  96.1  หรืออีกนยัหนึ่งอาจกลา่วว่า
ผู้ ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัเจาะคอช่วยหายใจฉกุเฉินที่มี
ทางเดินหายใจสว่นบนอดุกัน้  จะได้รับความปลอดภยั
ไมม่ีภาวะขาดออกซิเจน  เมื่อทีมผา่ตดัปฏิบตัิตามแนว
ทางการปฏิบัติการดูแลผู้ ป่วยผ่าตัดเจาะคอช่วย
หายใจที่มีภาวะทางเดินหายใจสว่นบน อดุกัน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การพฒันาพยาบาลห้องผ่าตดัที่จะเข้า
ปฏิบตัิงานห้องผ่าตดัฉุกเฉินช่วยหายใจฯ  ควรมีการ

หา  training  need  เพื่อจัดหลกัสตูรได้เหมาะสม  
และสร้างการมีสว่นร่วมของพยาบาลผู้ปฏิบตัิงาน 
และถูกต้องมากขึน้  และสามารถน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงเปรียบเทียบของการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวิชาชีพระดบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยในรายบคุคล 
 2. ควรมีการก าหนดบทบาทให้ชัดเจนใน
ทีมผ่าตัด  รวมทัง้มีการฝึกซ้อมตามแนวทางฯ  ที่
ก าหนดเป็นระยะ ๆ  เช่น  ทกุ  3  เดือน 
 3. มีการก าหนดแผนงานเตรียมความ
พร้อมของสหวิชาชีพ  เพื่อให้เกิดการท างานที่ราบร่ืน  
ซึง่จะถกูก าหนดร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิได้ 
 4. พฒันาแนวทางการปฏิบตัิฯ  เป็นคู่มือ
การปฏิบตัิการดแูลผู้ ป่วยผา่ตดัเจาะคอช่วยหายใจที่มี
ทาง เดินหายใจส่วนบนอุดกั น้   เพื่ อความเ ป็น
มาตรฐานของการปฏิบตัิการ 
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ผลการประเมนิระดับคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ  2552 
 
อุไรพร  จันทะอุ่มเม้า* วท.ม. (จิตวิทยาชมุชน) 
ดนุลดา  จามจุรี* กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) 
ศิริมา  ลีละวงศ์* วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 
 
 ส านักการพยาบาลได้ด าเนินการศึกษาผล
การประเมินคณุภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ มาตัง้แต่ปี 2545  ซึ่งจาก
การศกึษาครัง้นัน้ได้ก าหนดคา่คะแนนมาตรฐาน  เพื่อ
ใช้ เ ป็นเกณฑ์กลางในการประเมินคุณภาพการ
พยาบาล  และได้ท าการประเมินซ า้ในปี 2550 ซึ่ง
พบว่าการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  และสามารถน าผลการ
พฒันาดงักลา่วมาปรับเกณฑ์คะแนนมาตรฐานในแต่
ละงานบริการพยาบาล  โดยคา่คะแนนการปรับเกณฑ์
คะแนนมาตรฐานแบบอิงกลุม่ (norm reference)  ซึ่ง
เกณฑ์มาตรฐานในแต่ละงานบริการมีการยกระดับ
คณุภาพขึน้  และได้น าเสนอผลการประเมินคณุภาพ
การพยาบาลในปี 2550  ตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของกระทรวง
สาธารณสขุ  เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงนโยบาย ผลการผลักดันท าให้ผู้ บริหารเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  
และได้ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบั 

กระทรวงในปี 2551  โดยบรรจเุข้าในคณะที่ 6 “โครงการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสขุภาพในยาม
ปกติ และยามมีสถานการณ์ฉกุเฉิน”  ตวัชีว้ดัที่ 0602  
“ร้อยละของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมินคณุภาพบริการพยาบาลระดบั 3 ข้ึนไป อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของงานบริการพยาบาล”  ซึ่งจากการ
ก าหนดเป็นนโยบายในครัง้นัน้ท าให้เห็นการพัฒนา
คณุภาพอยา่งจริงจงั และขยายวงกว้างมากขึน้ จนกระทัง่ใน
ปี 2552  จึงยกระดบัเกณฑ์การวดัผลเป็น  “ร้อยละของ
โรงพยาบาลทีง่านบริการพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพบริการพยาบาลระดบั 3 ข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 
70”   และยงัเป็นตวัชีว้ดัในคณะที่ 6  ตวัชีว้ดัที่ 0603  ซึ่งมี
การก าหนดเกณฑ์อยู ่2 ระดบั  คือ   
 1) ระดับโรงพยาบาล   งานบริการพยาบาล 
ผา่นเกณฑ์การประเมินระดบั 3 ขึน้ไป  อยา่งน้อยร้อยละ 70   
 2) ระดับจังหวัด  โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์    
ในข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลทัง้หมด        
ในจงัหวดั 

บทความวิชาการ 

*  นกัวชิาการพยาบาล  ส านกัการพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ     
การพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ 
 

การด าเนินการ 
 เก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณจากรายงานผลการ
ประเมินคณุภาพการบริการพยาบาล ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล
ท าการประเมินตนเองโดยท าการประเมินไขว้ระหว่าง
หน่วยงานภายในโรงพยาบาลเดียวกัน  ตาม “แนวทางการ
ประเมินคณุภาพในโรงพยาบาล”  ทัง้  11  งานบริการพยาบาล
ได้แก่  1)  งานบริหารการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล     
2)  งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน     
3)  งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยนอก  4)  งานบริการ
ฝากครรภ์ 5) งานบริการผู้คลอด  6)  งานบริการผู้ ป่วยใน 
7) งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยหนัก  8) งานบริการให้
ค าปรึกษาด้านสขุภาพอนามยั   9)  งานบริการพยาบาล 
ห้องผ่าตดั  10)  งานบริการวิสญัญีพยาบาล  11) งาน
ป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล   เคร่ืองมือ
การประเมินคุณภาพการพยาบาลของแต่ละงานบริการ
พยาบาล เป็นแบบประเมินแบบ Rubric กล่าวคือ มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารการ
พยาบาลและมาตรฐานการปฏิบตัิการพยาบาลที่มากกวา่ 
1 มิติ  ด้วยการให้คะแนนที่มีคา่ตัง้แตน้่อย  คือ 1 คะแนน  ถึง
มากที่สุด คือ 4  คะแนน  แต่ละค่าคะแนนจะสะท้อนระดับ
คุณภาพของการด าเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล    และรวบรวมข้อมลู  เชิงคณุภาพจากการตรวจ
เยี่ยมของนักวิชาการพยาบาลที่ เป็นผู้ นิ เทศด้านการ

พยาบาลใน  18  เขตตรวจราชการ   และกรุงเทพมหานคร   
รวมทัง้สิน้ 19  เขต  ซึง่ร่วมทีมในการตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ  ระดบักระทรวง   กระทรวงสาธารณสขุ  ในแต่
ละพืน้ท่ีรับผิดชอบ  และรวบรวมรายงานส่งกลับมายัง
ส านกัการพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ผล 
 

ระยะเวลาการประเมิน 
 การประเมินแบง่เป็น 2 รอบ  ตามรอบการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสขุ  ดงันี ้
 รอบที่ 1  ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ –  เมษายน 2552 
 รอบที่ 2 ระหวา่งเดือนมิถนุายน  –  สงิหาคม 2552 
 

ผลการประเมิน 
 การประเมินผลในรอบที่ 1 พบว่ามีโรงพยาบาลที่
งานบริการพยาบาล  ผา่นเกณฑ์การประเมินคณุภาพบริการ
พยาบาลระดบั 3 ขึน้ไป อยา่งน้อยร้อยละ 70 ของงานบริการ
พยาบาลทัง้หมด  จ านวน 486  แหง่ จากจ านวนโรงพยาบาล
ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุที่เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 847  
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.38   เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า
ภาคกลาง  มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 
64.62  รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 
64.24  ภาคเหนือ ร้อยละ 53.80  และภาคใต้ ร้อยละ 35.53  
ตามล าดบั 
 การประเมินในรอบที่ 2 พบวา่มีโรงพยาบาลที่งาน
บริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการ
พยาบาล  เพิ่มขึน้เป็น  637  แหง่ คิดเป็นร้อยละ 75.21   เมื่อ
พิจารณารายภาค พบว่าภาคกลาง  ยงัคงมีโรงพยาบาลที่
ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 81.13  รองลงมาได้แก่
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ภาคเหนือ ร้อยละ 80.98   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 
73.26  และภาคใต้ ร้อยละ 61.84   ตามล าดบั   และเมื่อ
พิจารณารายเขตพบว่าทุกเขต  มีผลการประเมินคุณภาพ
การพยาบาลในรอบที่ 2 ผา่นเกณฑ์เพิ่มขึน้ 
 เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพในแต่ละงาน
บริการพยาบาล  ซึ่งได้รับข้อมูลรายงานการจ าแนก
ระดบัตามคะแนนการประเมินท่ีสมบรูณ์เพียง 586 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 69.2 ของโรงพยาบาลทัง้หมดที่เข้าร่วม
โครงการ  ซึ่งเป็นแบบรายงานจากโรงพยาบาลศูนย์ 
21 แห่ง  โรงพยาบาลทัว่ไป 48 แห่ง  โรงพยาบาล
ชมุชน  504  แหง่  และโรงพยาบาลในสงักดักรมอื่น ๆ 
13 แห่ง  จากข้อมูลที่รายงาน  พบว่า งานบริการ
พยาบาลที่ ต้องปรับปรุงกระบวนการให้บริการตาม
มาตรฐานการพยาบาลอย่างเร่งด่วน ได้แก่ งานบริการให้
ค าปรึกษาด้านสขุภาพอนามยัซึ่งมีจ านวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มากถึงร้อยละ  32.4   งานป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล ร้อยละ 29  งานบริหารการพยาบาลร้อยละ 
27.4   และงานบริการพยาบาลผู้ ป่วยหนกัร้อยละ  27.3  
ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณางานบริการพยาบาลที่ต้องปรับปรุง
คณุภาพอยา่งเร่งด่วนใน 4 งานบริการดงักลา่ว  พบว่าสว่น
ใหญ่เป็นงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  ยกเว้น
งานบริการพยาบาลผู้ ป่วยหนักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่
เป็นงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาลทัว่ไป 

 
ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในเชิงคุณภาพ 
 ข้อมลูในสว่นนีเ้ป็นข้อมลูที่ได้จากการสอบถาม/
สงัเกต และศกึษาข้อมลูรายงานของจงัหวดั โดยนกัวิชาการ

พยาบาลที่เป็นผู้นิเทศด้านการพยาบาล  ในการตรวจ
ราชการระดบักระทรวง  และนิเทศงานกรณีปกติ  และสรุป
ไว้ในรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ในแต่ละเขตตรวจ
ราชการที่รับผิดชอบ  ทัง้สองรอบการตรวจราชการ สรุปเป็น
ประเด็นได้ดงันี ้
 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
การพยาบาล 
 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลมีรูปแบบการ
พัฒนาในลักษณะเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลระดบัเขต  ซึง่มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการระดบัเขต/ 
ระดับจังหวดั/ โรงพยาบาล  ในการประเมินคุณภาพการ
พยาบาลใช้การประเมินแบบไขว้ระหว่างหน่วยงาน  ซึ่งยงัมี
ความหลากหลายในการไขว้หนว่ยงาน  เช่นในบางจงัหวดัใช้
การไขว้โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาลใน
แตล่ะหนว่ยงานในโรงพยาบาลเดียวกนั  บางจงัหวดัใช้การ
ไขว้ระหว่างคณะกรรมการประกันคณุภาพการพยาบาลใน
แต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันโดยแบ่งโซนการ
ประเมิน  บางจังหวดัใช้การประเมินโดยคณะกรรมการชุด
เดียวกนัประเมินทัง้จงัหวดั 
 การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 มี การวางแผนการพัฒนา ร่ วมกั นโดย
คณะกรรมการเครือข่ายพฒันาคณุภาพการพยาบาลระดบั
เขต   มีแผนปฏิบตัิการระดบัเขตที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
การบริการพยาบาลระดบัประเทศ พ.ศ. 2551-2555   และ
น าสูก่ารปฏิบตัิในระดบัจงัหวดัและระดบัโรงพยาบาล  โดย
มีทิศทางในการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน  แต่สามารถ
ก าหนด โครงการ/ กิจกรรม ที่แตกต่างกันได้ตามบริบท   
และปัญหาของจังหวดั/โรงพยาบาล  ก าหนดเกณฑ์  และ  
คา่เป้าหมายร่วมกนัในระดบัเขต 
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 การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 ระบบก ากับติดตาม  ใช้การก ากับติดตามโดย    
ผู้นิเทศด้านการพยาบาล  ที่แบ่งบทบาทหน้าที่เป็นระดับ
ดงันี ้ 1)  ผู้นิเทศระดบัเขตเป็นผู้นิเทศจากสว่นกลางซึ่งเป็น
นกัวิชาการพยาบาลร่วมนิเทศในคณะตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสขุในกรณีปกติตามรอบการตรวจราชการ  และใน
กรณีอื่น ๆ   ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การระดับเขต และนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริการ
สขุภาพและงานด้านการพยาบาลอื่นๆ  2)  ผู้นิเทศระดับ
จังหวัดเป็นคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลระดบัจงัหวดั  โดยมีหวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
ประจ าจังหวดั (โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทัว่ไป) เป็น
ประธานคณะกรรมการ ติดตามก ากับการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการระดบัจงัหวดั  3)  ผู้นิเทศระดบัโรงพยาบาล
เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนัน้ๆนิเทศงานบริการ
พยาบาลในโรงพยาบาลตนเอง  4)  ผู้นิเทศระดบัหน่วยงาน 
เป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วย/ หวัหน้างาน นิเทศก ากบัติดตามการ
ให้บริการในหนว่ยงานตนเอง 
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล 
 1. ภาระงานด้านการพยาบาลมาก จึงท าให้
แบง่เวลาเพื่อพฒันาคณุภาพการพยาบาลได้ไมเ่ต็มที่ 
 2. ขาดงบประมาณสนบัสนนุในการด าเนินงาน
พฒันาคณุภาพการพยาบาล 
 3. ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน  ระหว่าง  
ผู้ประเมิน  และผู้ รับการประเมินที่แตกต่างกัน  ท าให้เกิด
ปัญหาการยอมรับในผลการประเมิน 

 4. กลไก/ ระบบการก ากับ นิเทศ  ติดตาม
คุณภาพในแต่ละระดับยงัไม่ชัดเจน  ขาดการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ในบางจงัหวดัยงัไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน  
ไมเ่ข้าใจบทบาท ที่เก่ียวข้อง 
 5. การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล  
ประเด็นการใช้กระบวนการพยาบาล  การบันทึกทางการ
พยาบาลยงัไมไ่ด้คณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 6. งานบริการพยาบาลในบางงานที่ไมไ่ด้สงักดั
กลุ่มการพยาบาลในบางโรงพยาบาล  เช่น  งานบริการ
พยาบาลฝากครรภ์  งานบริการให้ค าปรึกษาด้านสขุภาพ
อนามัยบางแห่งไม่ได้เข้าร่วมในโครงการประเมินและ      
บางแหง่ยงัไมไ่ด้ระดบัคณุภาพที่ยอมรับได้ 
 

อภปิรายผล 
 ระดับคุณภาพการพยาบาลจากการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2552  เป็นการประเมินบนกรอบมาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล  พ.ศ. 2542   ซึง่เป็นมาตรฐานที่
ทกุโรงพยาบาลจะพึงมีในระดบั  3  ทกุงานบริการพยาบาล  
ซึง่เกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของส านกัตรวจราชการ
กระทรวง   กระทรวงสาธารณสขุ  ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ  70  
ของงานบริการทัง้หมด  และร้อยละ  50  ของโรงพยาบาลที่มี
ทัง้หมดในจังหวัด  จากผลการประเมินในครัง้นี  ้ พบว่า
โรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ที่งานบริการ
พยาบาลผา่นเกณฑ์ระดบั  3  ขึน้ไป  อยา่งน้อยร้อยละ70  มี 
ร้อยละ  75.21  (n  =  847)  จะเห็นว่ายงัมีช่องว่างที่เป็น
ความท้าทายในการพฒันาอีกมาก  ที่จะพฒันาให้ได้ระดบั
ที่ดีที่สุด  (ระดับ  4)  ทุกงานบริการพยาบาล  และ
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในจังหวัด  (ร้อยละ  100)   
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นอกจากนี ใ้นกระบวนการประเมินพบว่ายังมีความ
หลากหลายในการใช้วิธีการประเมินไขว้หน่วยงานในแต่ละ
จังหวัด  จึงไม่อาจเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่าง
โรงพยาบาลว่าที่ใดมีคุณภาพมากกว่ากัน  แต่ผลการ
ประเมินนีแ้สดงถึงกระบวนการประเมินตนเองเพื่อการ
พฒันาร่วมกันในลกัษณะเครือข่าย  และแสดงถึงทิศทาง
ของการพฒันาในแตล่ะเครือขา่ยจงัหวดั/เครือขา่ยเขต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาระบบการนิเทศก ากับติดตาม
การพฒันาคณุภาพการพยาบาลในระดบัโรงพยาบาล และ
ระดบัจงัหวดัให้มีความชดัเจนและตอ่เนื่อง 
 2. การสร้างเครือข่าย และการพัฒนางาน
บริการพยาบาลร่วมกันทัง้ในและนอกสังกัดกลุ่มการ
พยาบาล 
 3. ควรพัฒนาระบบการบันทึกทางการ
พยาบาล 
 4. กลุ่มการพยาบาล/ คณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพการพยาบาลระดบัจงัหวดั ควรมีการเสนอแผนงาน
พฒันาคุณภาพการพยาบาลล่วงหน้าเพื่อของบประมาณ

สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการพยาบาลในแต่ละจงัหวดั/ 
โรงพยาบาล 
 5. ควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ประเมิน
ระดับเขต และสร้างระบบการประเมินที่น่าที่เช่ือถือและ
ยอมรับจากทกุฝ่าย 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1. กระทรวงสาธารณสขุ/ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดั ควรให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณในการพฒันา
คณุภาพการพยาบาลทีช่ดัเจนและตอ่เนื่อง 
 2. ในโรงพยาบาลที่มีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลที่ชัดเจน และผ่านการประเมินตาม
เป้าหมายควรได้รับการเสริมแรง เพื่อการพัฒนาอย่าง
ตอ่เนื่อง  ซึง่จะเป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ  เพื่อลด
ความเหนื่อยล้าจากภาระงาน 
 3. การสนบัสนนุ/ สง่เสริมด้านวิชาการเพื่อการ
พฒันางานบริการพยาบาลของบคุลากรทางการพยาบาลใน
ระดบัจงัหวดั ตามส่วนขาดที่พบในแต่ละพืน้ที่  ตลอดจน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดบัจังหวัด/เขต  
จะช่วยให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
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พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบติังานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลมีโอกาสเป็นผูอ้ านวยการหรือไม่ และ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ทีไ่ดต้ามสายวิชาชีพยงัคงไดร้ับหรือไม่ อย่างไร 

 

(โดย ดร. กาญจนา  จนัทร์ไทย ผู้อ านวยการส านกัการพยาบาล)  
1.  ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีหวัหน้าสถานีอนามัยอยู่เดิมก็ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ต่อไป ซึ่งหมายถึงก็ให้สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลได้ 
2. ผู้จะขอเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเลยก็เปล่ียนสายงาน 

ซึง่ตอนนีใ้ช้นกัวชิาการสาธารณสขุ  ส าหรับพยาบาลวชิาชีพท่ีย้ายเข้ามาลงต าแหน่ง 
3. ค่าตอบแทนขณะนีย้ังอยู่ระหว่างการก าหนดต าแหน่งให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ซึง่ยงัไม่เคยมีไว้ก่อนนี ้จงึยงัไม่มีเงินประจ าต าแหน่งในขณะนี ้
4. ผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ยงัมีต าแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพก็

ยงัคงได้เงินวชิาชีพ 
 

ดิฉนัเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบติังานอยู่ในชมุชน แต่ไม่ได้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท แต่มีความสนใจใน
การวิจยั แต่ไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้อย่างไรจึงจะง่ายต่อการปฏิบติั 
 

 จากข้อค าถามแสดงให้เห็นว่าผู้ ถามมีความตัง้ใจท่ีจะแก้ปัญหาท่ีมีอยู่โดยการพัฒนางานให้ดีขึน้   
ความตัง้ใจดงักล่าวจะเป็นก้าวท่ีส าคญัท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายท่ีคาดไว้ และอาจสร้างองค์ความรู้  
ใหม่ ๆ ให้กบัองค์กรได้  ขัน้ตอนของการวิจยัไม่ยากจะเหมือนกบัการท างานปกติ จึงขอแนะน าการวิจยัใน
รูปแบบของ R2R  ซึง่ย่อมาจาก Routine to Research  ภาษาไทยใช้ค าว่า พฒันางานประจ าสู่งานวิจยั 
การเร่ิมต้นท างานวจิยั มีหลกัง่าย ๆ คือ เราต้องหาค าตอบหลกั ๆ 3 ข้อนีใ้ห้ได้ 1) ท าไมท าวิจยัเร่ืองนี ้ 2) ท า
วจิยัเร่ืองนีเ้พ่ืออะไร ท าแล้วน าไปใช้ประโยชน์อะไร และ 3) จะมีขัน้ตอนวิธีการท าอย่างไร เพ่ือให้ได้ค าตอบ 
ดงันัน้ขอสรุปเป็นขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1  ก าหนดโจทย์/ปัญหาการวจิยั (ตอบค าถาม “ท าไมถงึวจิยัเร่ืองนี”้)  เป็นการรวบรวมปัญหา/ข้อ
สงสยัท่ีต้องการหาค าตอบเลือก 1 ประเด็นปัญหา (ปัญหาการท าวิจัย)  ท่ีสนใจจากปัญหาของการบริการ 
คดิวา่จะท าส าเร็จและเกิดประโยชน์ 

 

* นกัวชิาการพยาบาล  ส านกัการพยาบาล 

ไขขอ้ขอ้งใจ 

ศิริมา  ลีละวงศ์*    วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 
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 ขัน้ตอนที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์ (ตอบค าถาม “ท าวิจยัเร่ืองนีเ้พ่ืออะไร”)  เป็นการน าปัญหาท่ีเรา
จะศึกษามาก าหนดวตัถุประสงค์ การก าหนดวตัถุประสงค์เพ่ือระบุว่าในงานวิจัยนัน้จะท าอะไรบ้าง  เช่น 
สร้างหรือพฒันา............, หาคุณภาพของ............, หาประสิทธิภาพของ............, ประเมินผล...........,  
ศกึษาหาความพงึพอใจของ...........ท่ีมีตอ่.............เป็นต้น 
 ขัน้ตอนที่   3  กระบวนการได้มาซึ่งค าตอบตามวัตถุประสงค์ (ตอบค าถาม “จะศึกษาหรือหา
ค าตอบมาได้อย่างไร”)   การหาค าตอบจะเร่ิมจากการตรวจสอบเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้ว
จ าแนกตวัแปร วางกรอบแนวคิด  และตัง้สมมุติฐาน (ซึง่อาจจะมีหรือไม่ก็ได้)  หลังจากนีเ้ราต้องเลือกวิธี
วิจยัโดยก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การเก็บข้อมลูอาจจะใช้แบบสอบถามหรือ focus group 
ซึ่งการจะเลือกเคร่ืองมือในการวิจัยอย่างไรต้องสอดคล้องตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ส่วนสถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมลูก็ต้องเลือกให้เหมาะสมและถกูต้อง 
 ขัน้ตอนที่   4  การรายงานผล เป็นการแปลผลโดยการน าผลท่ีได้มาจัดท าตารางน าเสนอให้
เหมาะสมกับข้อมูล ส าหรับการเขียนรายงานวิจัย เป็นการน าเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย กระชบัได้ใจความ การอธิบายข้อมลูท่ีได้ควรให้ตรงกบัผลท่ีได้จากการศกึษาในแต่
ละประเดน็ ไม่จ าเป็นต้องอ่านทกุคา่ในตารางแต่ควรอธิบายให้เห็นถึงข้อความส าคญัท่ีได้จากการวิจยั ส่วน
การจดัท าเอกสารอ้างอิง เป็นรายการแสดงรายช่ือหนงัสือท่ีใช้ค้นคว้าหรืออ้างอิง และภาคผนวกเป็นข้อมลู
อ่ืนๆ  ท่ีต้องการเพิ่มเตมิ  แตไ่ม่จ าเป็นต้องไว้ในเนือ้หา แต่ต้องการให้ผู้อ่านทราบเพ่ือความชดัเจนมากขึน้ 
 น่ีคือขัน้ตอนการท าวิจัยแบบสัน้ ๆ  ท่ีพอจะท าให้ช่วยจุดประกายความต้องการท่ีจะท างานวิจัยให้
ประสบความส าเร็จได้ 
 
การนบัยอดมารดา-ทารก ในงานหลงัคลอด นบัอย่างไร  

 
 ส าหรับพยาบาลนับยอดการพยาบาล ควรนบัทัง้แม่และลูกเสมอ  เพียงแต่การก าหนดชั่วโมงการ
พยาบาลนัน้ท่ีผ่านมาเราศกึษาเวลา เป็น "คู"่ แม่และลกู ท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ไม่นบัยอดทารก   
          นอกจากงานผู้ ป่วยในหลงัคลอดแล้ว ยงัมีงานห้องคลอดท่ีมีข้อถกเถียงกนัเร่ืองการค านวณเวลาการ
พยาบาล ซึง่ก าหนดให้มีหน่วยนบัเป็นจ านวนครัง้ของการคลอด  เน่ืองจากเป็นหน่วยนบัท่ีง่ายต่อการใช้งาน 
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รวมเวลาส าหรับงานอ่ืน ๆ ของห้องคลอดด้วย  เช่น  การเฝ้าระวงั และการดูแล
หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนดด้วย  ตวัเลขเวลาการพยาบาลท่ีใช้อยู่นัน้ เป็นค่าเฉล่ีย
จากทกุงานท่ีห้องคลอดรับผิดชอบ 
             อย่างไรก็ตามหากโรงพยาบาลวิเคราะห์พบว่า มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะผู้ ใช้บริการ  เช่น  มี
ความซบัซ้อนมากขึน้ ต้องการการดแูลมากขึน้  ต้องดแูลหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด
มากขึน้กว่าเดิม  ควรศึกษาเวลาการดูแลของตนเอง (ซึ่งจะดีกว่าใช้เวลาท่ีก าหนดเดิม)   แนวทางใน
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การศกึษาเวลาการพยาบาลอาจปรับจากเอกสาร “การศกึษาเวลามาตรฐาน ตามเกณฑ์การจ าแนกประเภท
ผู้ ป่วย (เกณฑ์การจ าแนกประเภทผู้ ป่วยปี 2547)” ของส านกัการพยาบาล ปี 2553 
 
การคดิ productivity ให้รวมหรือแยกออกจาก OT 
 
 การคดิ productivity เพ่ือดคูวามสมดลุของการจดัอตัราก าลงัในแตล่ะช่วงเวลา จงึรวม OT ด้วย 
          ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั productivity ในการพยาบาล จะเก่ียวข้องกบัชัว่โมงการพยาบาล เน่ืองจาก
เราใช้จ านวนชัว่โมงการพยาบาลในการค านวณ  productivity  (จ านวนชัว่โมงการพยาบาลท่ีต้องการ/
จ านวนชัว่โมงการท างานจริงของพยาบาล)  ตวัเลขท่ีใช้เป็นตวัตัง้มกัมาจากค่ามาตรฐาน หรือคา่กลาง หรือ
มาจากงานวิจยั ซึง่เรามกัอ้างอิงจากหน่วยงานกลางที่ก าหนด เช่น ส านกัการพยาบาล  สภาการพยาบาล 
เป็นต้น  
             พยาบาลเรามกัจะกลวัว่า productivity จะต ่า จงึตัง้ตวัเลขตวัตัง้ไว้สงู เช่น  ประเมินให้ผู้ ป่วยหนกั
เข้าไว้ จะได้มีชัว่โมงการพยาบาลสูง  จนกระทัง่มีผลท าให้ไม่คุ้มค่า  จดัอตัราก าลงัสงูกวา่ความจ าเป็น (พบ
มากในโรงพยาบาลชมุชน)  ต้องใช้ OT มากกว่าความจ าเป็น  
             การจดัอตัราก าลงัในโรงพยาบาลชมุชน จ าเป็นต้องจดัเป็นทีมรวมหลายหน่วยงาน เน่ืองจากภาระ
งานหลายแหง่ไม่มากพอส าหรับทีมย่อยทีมเดียว  เช่น  มีผู้ ป่วยในน้อย หรือผู้คลอดมีน้อยมาก  เป็นต้น  ท า
ให้ 1 ทีมของโรงพยาบาลชุมชน  ต้องรับผิดชอบหลายงาน  ซึง่มีความจ าเป็นให้เกิดความคุ้มค่า  และควร
พฒันาสมรรถนะให้พยาบาลทกุคนสามารถท างานตามความรับผิดชอบที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
              จากการศกึษาในต่างประเทศ พบว่าผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความสามารถสงู  สามารถปฏิบตังิานได้ใน
สถานการณ์ท่ี มีข้อจ ากดัของอตัราก าลงัได้ดีมากกว่า ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีความสามารถต ่ากว่า   productivity  
จงึใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานด้วย   
               จะเหน็ได้ว่า การจดัการอตัราก าลงัไม่จ าเป็นต้องจดัการให้ได้เตม็ 100%  ท่ีส าคญัอยู่ท่ีการบริหาร
จดัการให้พยาบาลสามารถท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ  กระจายก าลงัคนให้เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการ
ในแตล่ะพืน้ท่ีมากกว่า     
 
 เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน  หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้องใจเร่ืองใด ๆ  ก็ตาม  สามารถส่ง
ค าถามมาท่ี    กองบรรณาธิการวารสารกองการพยาบาลได้นะคะท่ี  e-mail : ndjournal@gmail.com  
เรายนิดีช่วยไขข้อข้องใจให้ท่านได้นะคะ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์   

         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือก าลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบับ  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามล าดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับส่งเรื่องเพ่ือลง

พิมพ์   
 

1. ประเภทของเรื่องที่ส่งพิมพ์ 

 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามล าดับต่อไปนี  ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  ค าส าคญั  บทน า  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือค าขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
ค าส าคญั  บทน า ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน ามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความท่ีน่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะน าสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  

ท่ีเกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 
2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 

 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ชื่อเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้เร่ือง ความยาว
ไม่ควรเกิน 15 ค า  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของหน้า   
 ชื่อผู้เขียน  คุณวุฒิและสถานที่ท างาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกุล  และคณุวฒุิทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงล าดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงล าดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒุิการศกึษาสูงสุด  ส่วนต าแหน่งหรือยศ  
และสถานท่ีท างานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก  โดยใส่ช่ือ
ผู้แตง่ได้ไม่เกิน  3  ช่ือ  หากเกินกวา่นัน้ให้ใช้ช่ือแรกและคณะ 
 บทคัดย่อ ก าหนดให้มีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  โดยให้ย่อเนือ้หาส าคญัท่ีจ าเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติท่ีส าคัญ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถุประสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถงึเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 ค าส าคัญ เป็นค าท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวจิยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 ค า 
 บทน า  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การท าวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
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ชีใ้ห้เห็นความส าคัญท่ีต้องท าเร่ืองนี  ้ และบอกให้รู้ว่า
ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีค้ืออะไร วตัถุประสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวจิยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุข้อ
สมมตุท่ีิใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวจิยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีส าคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมูิ 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้ อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจ ากดัหรือความไม่สมบูรณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถท าให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการด าเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิตมิาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
 อภิปรายผลการวิจัย ควรเขียนอภิปราย
ผลการวจิยัว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือวตัถุประสงค์ท่ีตัง้
ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกบัผลการ วิจยัในอดีตอย่างไร 
ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) อย่างไร ระมดัระวงั
การเขียน  รายละเอียดหรือแสดงความหมายของข้อมลูซ า้
กบัส่วนของผล   
 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่าน าผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร  หรือให้ข้อ    

เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจ ากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบตัไิด้ส าหรับการศกึษา/วจิยัตอ่ไป 
 เอกสารอ้างอิง 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามล าดบัและ 
ตรงกับท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซ า้ให้ใช้
หมายเลขเดมิ  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงล าดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาอังกฤษให้เรียงล าดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ท่ีตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 

 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) 
 ก. ภาษาอังกฤษ 
 ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีท่ีพิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
 ในกรณีท่ีผู้ แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้ แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใส่ช่ือ 3 คนแรก  แล้วเตมิ  et al. 
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 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 
 ใช้เช่นเดียวกบัภาษาองักฤษแตช่ื่อผู้แตง่ให้เขียน
ช่ือเตม็ตามด้วยนามสกลุและใช้ช่ือวารสารเป็นตวัเตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชุณหะวตั,   ยุวดี   ฤาชา, พิทยภูมิ  
ภัทรนุธาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือต ารา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ      
ผู้แต่ง 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้ แต่ง. ช่ือหนังสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองที่พิมพ์ : ส านกัพิมพ์,  ปีท่ีพิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
 ข. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   

 ล าดบัท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้รวบรวม. ช่ือหนงัสือ.  
พิมพ์ครัง้ท่ี.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์:  หน้า 
แรก – หน้าสดุท้าย 
 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ต ารา 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ท่ีพิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ี
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  หนเุจริญกุล.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉัยทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกุล
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ที่  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชุม/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชุม;  เมืองท่ีประชุม/
สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์ :      
ส านกัพิมพ์;  ปีท่ีพิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 
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  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. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีท่ีพิมพ์. 
  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. การพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด          
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2539. 
  ฉ. เอกสารที่ยงัไม่ได้พิมพ์หรือรอตีพิมพ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างอิงจากหนังสือ/สิ่งพิมพ์/สื่อ
อื่นๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สัมมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชุม; เมืองท่ี
ประชุม/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชุม/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  ส านกัพิมพ์;   ปีท่ีพิมพ์;   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. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีท่ีพิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 
  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 
  ค. สื่ออื่น ๆ 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตส่ือ;  ปีท่ีผลิต. 
  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 การอ้างอิงจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

ก. CD-ROM 
  1. ล าดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีท่ีพิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหล่งท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
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  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. ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ที่ผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหล่งท่ีผลิต;  ปีท่ีผลิต. 
  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  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหล่งท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
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4. การส่งต้นฉบับ 

  4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสัน้  
ขนาด A4 (21.6x27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาด
ตวัอักษร 14  ไม่ต้องแบ่งคอมลัมภ์  และส่งเอกสารมา
พร้อมกบัแผ่น  diskette  ซึง่พิมพ์ต้นฉบบัเอกสาร พร้อม
กบัส่ง E-mail ถงึ  ndjournal@gmail.com 
  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกด าบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวด าขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนค าอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
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  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบับ 3 ชุด  
พร้อมอิเล็กคอทรินิกส์ไฟล์  และระบุสถานท่ีอยู่  หมายเลข
โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้สะดวก ถงึบรรณาธิการวชิาการวารสาร
กองการพยาบาล  อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติ
วานนท์  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การส่งต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 
   ฉบบัท่ี 1 ภายในวนัท่ี 1 ธ.ค ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 2 ภายในวนัท่ี 1 มี.ค ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 3 ภายในวนัท่ี 1 ส.ค ของทกุปี 
 

  หากพ้นก าหนดในระยะเวลาดงักล่าว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 
5. การรับเรื่องต้นฉบับ 

  5.1 เร่ืองท่ีรับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้ง   
ตอบรับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า ร ณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไม่ส่งต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณ าล งพิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เล่ม 

 

ตัวอย่างช่ือย่อวารสารมาตรฐาน 
 
  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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