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บทคัดย่อ

การประเมิ น สภาพการฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างการพยาบาล จะช่ ว ยการจั ด การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาภาค
ปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลพี่เลี้ยง จำ�นวน 40 คน และ นักศึกษา
พยาบาล จำ�นวน 34 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติในการ
พัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา 2) แบบรายการประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเกี่ยว
กับปัญหาและความต้องการในการศึกษาภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม
ผลวิจัยพบว่าความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.18, SD = 0.61) และข้อที่มีความต้องการมากที่สุดคือ การเขียนรายงานผู้ป่วย ( = 4.48,
SD = 0.59) รองลงมาคือ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ( = 4.46, SD = 0.58) ส่วนข้อที่มีความต้องการน้อยที่สุด
คือ การช่วยเหลือและส่งต่อผูป้ ว่ ย ( = 3.49, SD = 0.84) จากการสนทนากลุม่ เกีย่ วกับปัญหาและความต้องการ
ในการศึกษาภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติในการรักษา
พยาบาลเบือ้ งต้นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะทักษะการตรวจร่างกาย การเขียนรายงานผูป้ ว่ ย การวินจิ ฉัยแยกโรค การ
ให้ยา และการช่วยฟื้นคืนชีพ และมีความต้องการให้มีการพัฒนาสมรรถนะในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นควรเน้นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิก ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด
วิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ:

สภาพการปฏิบัติการพยาบาล สมรรถนะ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
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Conditions of Nursing Practice of the Primary Medical Care Practicum:
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Abstract

The evaluation of conditional nursing practice is an instructional process for improving the efficiency
of practical courses. This descriptive cross-sectional research aimed to explore the conditions of nursing
practice of the Primary Medical Care Practicum. The sample consisted of 40 preceptor nurses and 34 nursing
students. The instruments for data collection were a questionnaire on needs of practice sources in developing
competency of nursing students and a focus group discussion form. Percentage, mean, standard deviation, and
content analysis were used to analyze data.
Results showed that the overall mean score of the needs of practice sources in developing competency of nursing students was at the high level ( = 4.18, SD = 0.61). The aspect of the enhancement of case
report writing had the highest mean score ( =4.48, SD = 0.59), while the enhancement of cardiopulmonary
resuscitation skill accounted for the second highest ( = 4.46, SD = 0.58). The aspect of caring and referral
clients had the lowest mean score ( = 3.49, SD = 0.84). The focus group among preceptor nurses and nursing
students revealed that the practical problem of nursing students was lack of knowledge and skills of primary
medical care, especially skills about physical examination, case report writing, differential diagnosis, medication
prescription, and cardiopulmonary resuscitation. In addition, the enhancement of these skills of the nursing
students was needed for this course. Therefore, clinical learning experience should be more emphasized before
the practicum such as practice with medical model, scenario simulation and arrangement of the surrounding and
atmosphere in the laboratory in such a way that they are most close to the setting of practice in the community
hospitals, and the instruction that emphasized critical thinking should be organized in order to promote learning
efficiency.
Keywords : Conditions of nursing practice, Competency, Primary Medical Care Practicum
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีความมุ่งหมายเพื่อให้บัณฑิตผู้สําเร็จการ
ศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถตามลักษณะวิชาชีพที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม สามารถนําความรู้จากศาสตร์หลายๆ ด้านมา
ประกอบกัน เพื่อให้การพยาบาลบังเกิดผลตามความ
มุ่งหมาย และนําความรู้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในทาง
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ การเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั ิ เป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาพยาบาล
ทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบตั ทิ าง
วิชาชีพพยาบาล การดําเนินการฝึกปฏิบัติในคลินิก
แต่ละสาขาการพยาบาลจะใช้ช่วงระยะเวลาที่แตกต่าง
กัน นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนจะต้องฝึกปฏิบัติใน
คลินิกให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดจึงจะถือว่า
เป็นผู้มีสมรรถนะที่ยอมรับได้ในสาขาการพยาบาล
นั้นๆ (สำ �นักการพยาบาล, 2553) จากการสัมมนา
พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ 2544
สภาการพยาบาล ได้กำ�หนดสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 14 ด้าน ซึ่งสมรรถนะ
ด้านการรักษารักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของ
สภาการพยาบาล เป็นสมรรถนะหนึ่งที่มีความสำ�คัญ
สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย การคัดกรองโรค
เบือ้ งต้น การวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น การรักษาโรคเบือ้ งต้น
และให้การผดุงครรภ์และวางแผนครอบครัว ดังนั้น
สถาบันการศึกษาพยาบาลจึงจำ�เป็นต้องจัดทำ�หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตพยาบาล
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สภาการ
พยาบาล, 2554)
วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น
เป็ น การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยนำ�ความรูแ้ ละทักษะในรายวิชา
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย โดยการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ การวินิจฉัยและให้การรักษาโรคง่ายๆ ที่พบบ่อย
ในชุมชน รวมทั้งการพิจารณาแยกผู้ป่วยที่มีอาการ
รุนแรงที่เกินความสามารถและขอบเขตในการให้การ
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น เพือ่ การส่งต่อผูป้ ว่ ยหรือแนะนำ�
ให้ไปรับการรักษาต่ออย่างถูกต้อง โดยคำ�นึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม และกฏหมายวิชาชีพ (กลุ่ม
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, 2554) เพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละสมรรถนะที่ พึ ง
ประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาล
กำ � หนด วิ ท ยาลั ย พยาบาลศรี ม หาสารคามจึ ง จั ด ให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลชุมชนในพืน้ ทีเ่ ขต
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรง
พยาบาลบรบือ โรงพยาบาลวาปีปทุม และโรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย เป็นเวลา 1 เดือน โดยมอบหมายให้
นักศึกษา ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นผู้รับบริการ
จำ�นวน 5 ราย ทำ�หัตถการ จำ�นวน 5 ราย ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำ�นวน 4 ราย ช่วยฟื้นคืนชีพ จำ�นวน 1
ราย และทำ� case conference จำ�นวน 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลจะมีการประเมิน
ผลและทดสอบความรู้เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความ
รู้มากน้อยเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
หรือไม่ อย่างไร (กลุม่ วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู
อายุ, 2554)
จากผลการประเมินของนักศึกษาภายหลังการ
ฝึกปฏิบัติงานในช่วงปีการศึกษา 2551-2553 ที่ผ่านมา
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ
อยู่ในระดับดี บรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา ซึ่งจาก
ผลการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงปริมาณ
โดยภาพรวมเฉพาะจากนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูลการ
ประเมินที่มาจากพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับแหล่งฝึกปฏิบัติ
ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนในการศึกษานี้มีความหลาก
หลายและแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะส่งผลต่อการฝึกปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาได้ โดยในการประเมินการจัดการเรียนการ
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สอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจำ�เป็นต้องประเมินปัจจัยนำ�
เข้า (Input) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอนและแหล่ง
เรียนรู้ ไปพร้อมๆกัน (มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ, 2543) ดัง
นั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์
นิเทศ จึงได้สนใจศึกษาสภาพการศึกษาภาคปฏิบัติใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น โดยศึกษาใน
กลุม่ พยาบาลพีเ่ ลีย้ งในแหล่งฝึกปฏิบตั แิ ละนักศึกษาไป
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับสมรรถนะด้านการรักษารักษาโรคเบื้องต้นตามข้อ
บังคับของสภาการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการของแหล่ ง ฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบือ้ ง
ต้นของนักศึกษา รายวิชาปฏิบตั กิ ารรักษาพยาบาลเบือ้ ง
ต้น
2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการใน
การศึกษาภาคปฏิบตั จิ ากการสนทนากลุม่ ของพยาบาล
พี่เลี้ยงและนักศึกษา

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ประชากร
1) พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งที่ นิ เ ทศการฝึ ก ปฏิ บั ติ
รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น จำ � นวน
40 คน
2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่
4 รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 86 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1) พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งที่ นิ เ ทศการฝึ ก ปฏิ บั ติ
รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น จำ � นวน
40 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่
4 รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 34 คน โดยการ
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สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วย
วิธีการจับสลาก จำ�นวน 34 คน
การกำ � หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพยาบาลพี่
เลีย้ ง ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม G* Power 3.0 และ
กำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างพยาบาลพีเ่ ลีย้ งด้วยค่าพารามิเตอร์
ผู้วิจัยเลือกใช้ค่าอำ�นาจทดสอบ (power) ที่ .90, ค่า
ขนาดอิทธิพลกลาง (medium effect size index, f2) ที่
0.5 (Cohen, 1988) ค่าระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (alpha)
ที่ .05 (Cohen, 1988) และได้กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวนทัง้ สิน้
34 คน และกำ�หนดจำ�นวนการขาดหายของข้อมูลหรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน (Attrition rate ) ของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 20 (Polit & Hungler, 1999 ) ดังนั้น ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยง คือ 40 คน โดย
กำ�หนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสำ�หรับพยาบาลพี่เลี้ยง
2) มี ป ระสบการณ์ นิ เ ทศการฝึ ก ปฏิ บั ติ
งานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น มาอย่างน้อย
2 ปี
3) ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ใช้
การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม G* Power 3.0 และกำ�หนด
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาด้วยค่าพารามิเตอร์ ผู้วิจัยเลือก
ใช้ค่าอำ�นาจทดสอบ (power) ที่ .90, ค่าขนาดอิทธิพล
กลาง (medium effect size index, f2) ที่ 0.5 ค่าระดับนัย
สำ�คัญทางสถิติ (alpha) ที่ .05 (Cohen, 1988) และได้
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวนทัง้ สิน้ 34 คนโดยกำ�หนดคุณสมบัติ
กลุ่มตัวอย่างคือ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และยินดีเข้าร่วมวิจัย
การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล
งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย
จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เลขที่ IRB SNC
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7.1 ในการดำ�เนินการวิจัย ผู้วิจัยคำ�นึงถึงจริยธรรมการ
วิจัยทุกขั้นตอนที่ทำ�การศึกษา โดยทำ�การขออนุญาต
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนทำ�การเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ให้ อิ ส ระในการยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มใน
โครงการวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิในการปกปิดข้อมูล
บางอย่าง หรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุก
เมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด การเข้าร่วมหรือการถอน
ตัวจากการวิจัยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย
คำ�ตอบหรือข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ การนำ�
เสนอผลการวิจัยผู้วิจัยเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุ
ชื่ อ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ส อบกลั บ ถึ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ และ
ทำ�ลายแบบสอบถามเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) แบบสอบถามความต้องการของแหล่ง
ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นของนักศึกษา ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสาร ตำ � รา รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและ
วัตถุประสงค์ในรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้อง
ต้น แบบสอบถามมีจำ�นวน 32 ข้อ ลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำ�หนดค่านํ้า
หนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ในระดับน้อยที่สุด
การแปลผลคะแนน ความต้องการของแหล่ง
ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นของนักศึกษา มีเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด,

2535)
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
4.51 - 5.00
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
		
ระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
		
ระดับมาก
2.51 - 3.50
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
		
ระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
		
ระดับน้อย
1.00 - 1.50
มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน
		
ระดับน้อยที่สุด
2) แบบรายการประเด็นทีใ่ ช้ในการสนทนา
กลุม่ เกีย่ วกับปัญหาและความต้องการในการศึกษาภาค
ปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา ผู้วิจัยสร้าง
ประเด็นคำ�ถามในการสนทนากลุม่ เป็นลักษณะคำ�ถาม
ปลายเปิดและมีความยืดหยุน่ ตามการสนทนา เพือ่ ให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) เครื่องมือแบบสอบถามความต้องการ
ของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน
(CVI= 1.00) โดยเป็นอาจารย์พยาบาลทีผ่ า่ นการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) และมีประสบการณ์ในการ
นิเทศรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่าง
น้อย 5 ปี นำ�ไปทดลองกับพยาบาลพีเ่ ลีย้ งทีเ่ ข้าอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำ�หรับพยาบาล
พี่เลี้ยง จำ�นวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Alpha Chronbach
Coefficient) ได้ระดับความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .86
2) แบบรายการประเด็นทีใ่ ช้ในการสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการศึกษา
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ภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา ได้ผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 3 คน (CVI= 1.00) โดยเป็นอาจารย์พยาบาลที่
มีประสบการณ์ในการทำ�วิจัยเชิงคุณภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย
ทำ�หนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งก่ อ นเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และได้ ชี้ แ จงถึ ง
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ให้กลุ่ม
ตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยก่อนเก็บข้อมูลวิจัย
ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองแก่กลุ่มตัวอย่างพยาบาล
พี่เลี้ยงจำ�นวน 40 คน ภายหลังสิ้นสุดการนิเทศการ
ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ในเดือนมีนาคม 2555 โดยให้
เวลาทำ�แบบสอบถามประมาณ 15 นาที และได้เก็บ
แบบสอบถามมาเลย ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน
จำ�นวน 40 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) โดยดำ�เนินการสนทนาตามแนว
คำ�ถามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ลว่ งหน้าทุกครัง้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่ปราศจากอคติ ครอบคลุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ก่อน
ดำ�เนินการเก็บข้อมูลทุกครัง้ ผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึก
เสียงก่อนเริ่มการทำ�การสนทนากลุ่ม ในระหว่างเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยทำ�การบันทึกเสียงและจดประเด็นสำ�คัญ
และข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะท่าทาง นํ้าเสียง ของผู้
ให้ข้อมูลหลักตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ
ในขณะทำ�การสนทนากลุ่ม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในกลุ่มพยาบาลพี่เลี้ยง
จำ�นวน 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 10
คน และกลุม่ นักศึกษาพยาบาล จำ�นวน 4 กลุม่ ประกอบ
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ด้วยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 8-9 คน เพื่อค้นหาข้อมูลและ
ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ
การฝึกปฏิบัติตามความคิดเห็นของพยาบาลพี่เลี้ยง
และนักศึกษา จนเกิดความสมบูรณ์และความอิ่มตัว
ของข้อมูล (Saturation) กล่าวคือไม่พบข้อสงสัยและ
ไม่มขี อ้ มูลใหม่เกิดขึน้ ซึง่ ในการทำ�การสนทนากลุม่ ใน
แต่ละครั้งนั้น ใช้เวลาดำ�เนินการครั้งละ 60-90 นาที
2) นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าการสนทนากลุ่ ม มา
ทำ�การบันทึกและถอดเทปรายวันแบบคำ�ต่อคำ� (Verbatim) เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้
ให้ขอ้ มูลก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์
ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลจนสิ้นสุดการวิจัย โดย
ประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ตามแนวทางของโคไลซ์ซี่
(Colaizzi, 1978) โดย
1. ผู้วิจัย 2 คน นำ�เทปบันทึกการสนทนา
กลุ่ ม และการสั ม ภาษณ์ พ ร้ อ มทั้ ง แบบบั น ทึ ก การ
สนทนากลุ่ม
2. มาถอดความเป็นคำ�ต่อคำ� ออกมาเป็น
บทสนทนาที่เป็นตัวอักษร (Transcrip) และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งโดยการฟังเทปบันทึก
การสนทนาซํา้ ร่วมกับการอ่านบทสนทนาออกมาเป็น
ตัวอักษรหลังสิ้นสุดการสนทนากลุ่มทุกครั้ง ก่อนนำ�
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ได้ไปวิเคราะห์
ผู้วิจัย 3 คน แยกกันดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อิสระด้วยการอ่านบทสนทนาบรรทัดต่อบรรทัดซํ้าๆ
4-5รอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่ต้องการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั อย่างถ่องแท้ และจัดประเด็น
การสนทนาให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งดึงประโยคหรือ
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ข้อความสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยการขีดเส้นใต้และเขียนแยกข้อความสำ�คัญนั้นไว้
แล้วนำ�มากำ�หนดความหมาย เพื่อใช้ในการจัดหมวด
หมูข่ องข้อความหลังจากนัน้ ทำ�การจัดกลุม่ ข้อความตาม
ลักษณะความหมายที่เป็นไปในทำ�นองเดียวกัน ให้รหัส
ข้อความ (Coding) และนำ�มาจัดหมวดหมู่ (Category)
แล้วสรุปประเด็นย่อยทีม่ เี นือ้ หาอยูใ่ นกลุม่ เดียวกันไว้ดว้ ย
กันเป็นประเด็นหลัก (Theme)
3. ผู้วิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 คน นำ�ผล
การวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกันอภิปรายทั้ง
ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันจนได้ข้อ
สรุปร่วมกัน
ผูว้ จิ ยั ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลเช่นนีท้ กุ ครัง้ หลัง
จากเสร็จสิ้นการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม แล้วทำ�การ
วิเคราะห์รวบยอดทั้งหมดอีกครั้งตามลำ�ดับที่กล่าวมา
ข้างต้นเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลายและถูกต้อง
มากที่สุด

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างพยาบาลพี่เลี้ยงจำ�นวน 40 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (96.75%) มีอายุระหว่าง45-50
ปี (37.50 %) ประสบการณ์ทำ�งานอยู่ระหว่าง 21-25
ปี (32.53%) ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึกระหว่าง 4-6 ปี (45%) ความต้องการของแหล่ง
ฝึกปฏิบตั ใิ นการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบื้
องต้นของนักศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.18,
SD = 0.61) และพบว่า สมรรถนะทีม่ คี วามต้องการมาก
ที่สุดคือ การเขียนรายงานผู้ป่วย ( = 4.48, SD = 0.59)
รองลงมาคือ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ( = 4.46, SD
= 0.58) ส่วนข้อที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ การ
ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วย ( = 3.48, SD = 0.84) ราย
ละเอียดดังตาราง

ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา (N=40)
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
SD
แปลผล
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา
1. การบูรณาการข้อความรูจ้ ากการเรียนภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั กิ ารพยาบาล 4.20
.54
มาก
2.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการ
4.43
.63
มาก
3.การรับฟังปัญหาและตัดสินใจบริการบนพื้นฐานของข้อมูลและสิทธิ
4.29
.64
มาก
ผู้รับบริการ
4.การสนับสนุนให้ผู้รับบริการตัดสินใจแก้ปัญหาสุขภาพของตนเอง
4.35
.64
มาก
5. ทักษะในการซักประวัติ
4.20
.54
มาก
6. ทักษะการตรวจร่างกาย
4.45
.63
มาก
7. ทักษะวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4.29
.64
มาก
8. การคัดกรองผู้รับบริการ
4.35
.64
มาก
9. การวินิจฉัยแยกโรค
4.29
.59
มาก
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ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา (N=40) (ต่อ)
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
SD
แปลผล
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา
10. การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
4.00
.66
มาก
11. การรักษาโรคเบื้องต้นด้านอายุรกรรม
3.93
.63
มาก
12. การรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรม
4.21
.66
มาก
13. การรักษาโรคเบื้องต้นด้านเด็ก
3.98
.68
มาก
14. การรักษาโรคเบื้องต้นด้านสูตินรีเวช
3.98
.72
มาก
15. การรักษาโรคเบื้องต้นด้านตาหู คอ จมูก
3.96
.69
มาก
16. การทำ�เย็บแผลที่ไม่สาหัส
3.99
.65
มาก
17. การผ่าฝีผ่าเอาสิ่งแปลกปลอม ที่อยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
3.91
.63
มาก
อวัยวะสำ�คัญของร่างกายออก
18. การถอดเล็บ
3.80
.69
มาก
19. การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
3.85
.65
มาก
20. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
4.46
.58
มาก
21. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นสูง
4.41
.64
มาก
22.ทักษะการเขียนรายงานการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4.48
.59
มาก
23 การช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุหมู่หรือสาธารณภัย
3.93
.88
มาก
24. การช่วยเหลือและส่งต่อผู้รับบริการในขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ
3.48
.84 ปานกลาง
25. การให้ความรู้ให้คำ�แนะนำ� และให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้รับบริการและ
3.61
.74
มาก
ครอบครัว
26. การส่งเสริมสุขภาพสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนและภาวะสุขภาพ
3.88
.72
มาก
27.การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ
4.42
.61
มาก
28. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชและ 4.38
.62
มาก
จรรยาบรรณวิชาชีพ
29. การบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 4.23
.69
มาก
30. การใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น
4.08
.80
มาก
31. การประสานเครือข่ายให้บริการสุขภาพ
4.33
.59
มาก
32. การแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.34
.62
มาก
รวม
4.18
.61
มาก
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เมื่อทำ�การสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยง
และนักศึกษาพบว่า นักศึกษายังขาดทักษะปฏิบัติใน
การรักษาโรคเบือ้ งต้น โดยทักษะทีเ่ ป็นปัญหามากทีส่ ดุ
คือ 1) การเขียนรายงานผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
การเขียนรายงานการตรวจร่างกายไม่คลอบคลุม เขียน
ศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 2) การตรวจร่างกายไม่
คลอบคลุมทุกระบบ 3) การวินจิ ฉัยแยกโรค 4) การให้
ยา และ 5) การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากการทีไ่ ม่มชี วั่ โมงทดลองฝึกปฏิบตั กิ อ่ นออกฝึก
ปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างคำ�บอกเล่าของพยาบาลพี่เลี้ยง
“นักศึกษาไม่ได้เตรียมความรู้ก่อนขึ้น word
บางครั้งถามความรู้ไม่สามารถตอบได้ ต้องให้ไปค้น
หนังสือเพิ่มเติม อีกทั้งปัญหาในด้านทักษะโดยเฉพาะ
การช่วยฟืน้ คืนชีพ มีประสบการณ์นอ้ ยมากหรือไม่เคย
ทำ�มาก่อนทำ�ให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ตำ�แหน่งทีก่ ดหัว
ใจ ขัน้ ตอนการช่วยฟืน้ คืนชีพไม่ถกู ต้อง ทำ�ให้ขาดความ
มั่นใจ ไม่กล้าทำ� เกิดความประหม่า ”
(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 1)

ชนิดได้ไม่ถูกต้อง ”

“นักศึกษายังมีประสบการณ์น้อยมาก โดย
เฉพาะการประเมิ น ผู้ ป่ ว ยและการตรวจร่ า งกาย
นักศึกษาจะตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยไม่ครอบคลุมและตรวจ
ข้ามขัน้ ตอนไป บางระบบต้องเน้นตรวจมากเป็นพิเศษ
ก็ไม่ได้ตรวจให้ถูกต้อง อีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ การ
เขียนรายงานการตรวจร่างกายที่เขียนได้ไม่ครอบคลุม
ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ไม่ถูกต้องการสะกดคำ�บางครั้ง
มีการสะกดคำ�ผิด”
(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 2)

“ปัญหาของนักศึกษาในการฝึกภาคปฏิบตั กิ าร
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้นสาเหตุนา่ จะเกิดจากตัวนักศึกษา
เองทีไ่ ม่คน้ คว้าเพิม่ เติม ปล่อยเลยตามเลยโดยเฉพาะงาน
ที่จะต้องทำ�ส่งก็มีจำ�นวนมากเกินไป ซึ่งในรายวิชานี้
ก็ไม่มีชั่วโมงฝึกทดลองทำ�ให้ไม่เกิดความชำ�นาญ เช่น
การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจร่างกาย รวมถึงการเขียน
รายงานด้วย เป็นต้น”
(นักศึกษาคนที่ 1)

“เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยโรคได้ว่าป่วยเป็นโรค
อะไร อีกปัญหาหนึ่งที่ตามมา คือ การใช้ยาให้ถูกต้อง
และเหมาะสมในโรคที่เป็น โดยเฉพาะยาที่นักศึกษา
ใช้ผิดกลุ่มและผิดชนิดกับผู้ป่วย คือ ยากลุ่มปฏิชีวนะ
เพราะนักศึกษายังจำ�แนกกลุ่มยาที่ใช้กับเชื้อโรคแต่ละ

(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 3)

จากการสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยงและ
นักศึกษาพบว่า ต้องการให้มีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ในการรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น มากขึ้ น ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาควร
สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น มีทักษะการตรวจร่างกาย
ทักษะการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทักษะเขียน
รายงานการรักษาเบื้องต้นมากขึ้น และนักศึกษาควรมี
การบูรณาการข้อความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น สามารถตัดสินใจบริการ
บนพืน้ ฐานของข้อมูลและสิทธิผรู้ บั บริการ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ เข้าใจถึงการบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยจัดการเรียนการสอนต้องมี
ความสอดคล้องและควรเพิ่มชั่วโมงทดลองปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น
ก่อนออกฝึกปฏิบัติตามโรงพยาบาลชุมชน ตัวอย่างคำ�
บอกเล่าของนักศึกษา

“การเขียนใบประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่
คลอบคลุมเลย เพราะไม่เคยเขียนมาก่อน ซึ่งต้องเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ ทำ�ให้ไม่มคี วามชำ�นาญเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่ง เพราะในชั่วโมงเรียนอาจารย์ไม่ได้สอนให้ฝึก
เขียน”
(นักศึกษาคนที่ 2)
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จากการสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยงและ
นักศึกษาพบว่า ปัญหาทีส่ �ำ คัญในการฝึกปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษา คือมีความรู้และทักษะในการรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้นไม่เพียงพอ จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจเนือ่ งจาก
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีของวิชา การรักษา
พยาบาลเบื้องต้น มีเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการความรู้จากหลากหลายรายวิชาไปสู่การ
ปฏิบัติ ในการเรียนรู้ของนักศึกษามักใช้การจำ�เป็น
ส่วนใหญ่ การพิจารณาความชัดเจนของข้อมูล การ
ทำ�ความเข้าใจกับข้อมูลที่ปรากฏและการเกิดประเด็น
ที่สงสัยจะลดลง ซึ่งหมายถึงว่าการคิดวิเคราะห์ก็อาจ
จะลดลงได้ด้วย (สมเกียรติ สุทธรัตน์, และ พัชนี สม
กำ�ลัง, 2555) ดังนั้นเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง
การบูรณาการความรูจ้ ากทฤษฎีมาสูก่ ารปฏิบตั จิ งึ ลดลง
จากการศึกษาของ ดรุณี ชุณหะวัต, จริยา ตันติกรกุล,
และยุวดี ฤาชา (2544) พบว่าการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
นำ�ความรู้ทางการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัยสภาพ
ปัญหาตลอดจนสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี
คุณภาพ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาล
ยั ง มี ส มรรถนะการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ไม่ เ พี ย ง
พอตามข้อกำ�หนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้
ภูมิคุ้มกันโรคสำ�หรับพยาบาลวิชาชีพ มาตรา 4 (3 )
ที่กำ�หนดให้กระทำ�ตามวิธีการที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับ
การรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว ดังนี้ สามารถตรวจ ประเมิน
สภาพ วินิจฉัยแยกโรคว่าอยู่ในกลุ่มใดแล้วให้การดูแล
ช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม ให้การดูแลช่วยเหลือฉุกเฉิน ส่ง
ต่อ การรักษาโรคและอาการทีพ่ บบ่อยและทำ�หัตถการ
ที่กำ�หนดได้ ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ/รักษาโรคตาม
แนวทางที่กำ�หนดไว้ ให้ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานพื้นฐาน
และให้บริการวางแผนครอบครัว ติดตามผลให้การ
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ช่วยเหลือรักษา และรับดูแลผู้ป่วยต่อ เพื่อให้การดูแล
ที่ต่อเนื่อง (สภาการพยาบาล, 2554) โดยพบว่าทักษะ
ปฏิบัติในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่นักศึกษายังมี
ไม่เพียงพอได้แก่ 1) การเขียนรายงานผู้ป่วย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการตรวจร่างกายไม่
คลอบคลุม เขียนศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 2) การ
ตรวจร่างกายไม่คลอบคลุมทุกระบบ 3) การวินิจฉัย
แยกโรค 4) การให้ยา และ5) ทักษะในการช่วยฟื้น
คืนชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจำ�นวนชั่วโมงการทดลอง
ในการฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอและกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังมี
น้อย จึงทำ�ให้นักศึกษายังขาดทักษะปฏิบัติในเรื่องดัง
กล่าว ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
นิสากร วิบูลชัยและมลฤดี แสนจันทร์ (2551) ที่พบ
ว่าสมรรถนะที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยตํ่าอันดับสอง
คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน
การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ สูง ซึง่ เป็นปฏิบตั กิ ารทีแ่ ผนก
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ทิ แี่ ท้จริง คือทีมแพทย์และ
พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมา นักศึกษาเป็นเพียงผู้
สังเกตการณ์หรือผูช้ ว่ ยเหลือในบางขัน้ ตอนการช่วยฟืน้
คืนชีพ เช่น ช่วยบีบ Ambule bag หรือช่วยดูดเสมหะ
เป็นต้น ประกอบกับจำ�นวนผู้รับบริการที่มีภาวะเจ็บ
ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีจำ�นวนน้อย จากเหตุผลดังกล่าว
จึงทำ�ให้นักศึกษามีประสบการณ์ดังกล่าวน้อย ทำ�ให้
ทักษะปฏิบัติดังกล่าวมีน้อย
จากข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการศึ ก ษา
ภาคปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งและนั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการพั ฒ นา
สมรรถนะในการเขี ย นรายงานผู้ ป่ ว ยมากที่ สุ ด (
= 4.48, SD = 0.59) เนื่องจาก การเขียนรายงานผู้
ป่ ว ยสะท้ อ นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลภายใต้ ก ารใช้
กระบวนการพยาบาลซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ ของ
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล (สุ รี ย์ ธรรมิ ก บวร, 2540)
สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
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พยาบาลเวชปฏิบัติที่พบว่าการบันทึกรายงานผู้ป่วย
อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี แต่ในเรื่องการบันทึกการให้คำ�
แนะนำ�ต้องมีการปรับปรุง (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ,
2555) ส่วนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสมรรถนะ
ที่ต้องการในลำ�ดับรองลงมา ( = 4.46, SD = 0.58)
เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่สามารถลดและป้องกันการ
เสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยได้ เพราะภาวะวิกฤติของ
ผู้ป่วย เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไข
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ, 2554) และมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ กล่าวคือ พยาบาลพีเ่ ลีย้ งและ
นักศึกษาต้องการให้มีการพัฒนาสรรถนะในการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการตรวจร่างกาย การ
เขียนรายงานผูป้ ว่ ย การวินจิ ฉัยแยกโรค การให้ยา และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ

ข้อเสนอแนะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ควรจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ท าง
คลินิก ก่อนการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกกับ
หุ่นจำ�ลอง สถานการณ์จำ�ลอง รวมถึงการจัดสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศในห้องฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียง
กับการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด
2. ควรจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การคิ ด
วิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น
ด้านการวิจัย
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะสภาพการ
ศึกษาภาคปฏิบัติ เพื่อขยายและยืนยันผลการศึกษาให้
ชัดเจนขึ้น ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อทักษะปฏิบัติ
ในการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และศึกษาความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษา
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