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บทคัดย่อ
 การประเมินสภาพการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล จะช่วยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาภาค

ปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลพี่เลี้ยง จำานวน 40 คน และ   นักศึกษา

พยาบาล จำานวน 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 

คอื การชว่ยเหลอืและสง่ตอ่ผูป้ว่ย  (  = 3.49, SD = 0.84)  จากการสนทนากลุม่เกีย่วกบัปญัหาและความตอ้งการ

ในการศึกษาภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติในการรักษา

พยาบาลเบือ้งตน้ไมเ่พยีงพอ  โดยเฉพาะทกัษะการตรวจรา่งกาย  การเขยีนรายงานผูป้ว่ย การวนิจิฉยัแยกโรค  การ

ให้ยา และการช่วยฟื้นคืนชีพ   และมีความต้องการให้มีการพัฒนาสมรรถนะในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นควรเน้นการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิก ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน

ห้องฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด

วิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ: สภาพการปฏิบัติการพยาบาล สมรรถนะ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
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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 compe-

tency 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 



72
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  มีความมุ่งหมายเพื่อให้บัณฑิตผู้สำาเร็จการ

ศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถตามลักษณะวิชาชีพที่

กำาหนดไว้ในหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม สามารถนำาความรู้จากศาสตร์หลายๆ ด้านมา

ประกอบกัน  เพื่อให้การพยาบาลบังเกิดผลตามความ

มุ่งหมาย และนำาความรู้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในทาง

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ การเรียนการ

สอนภาคปฏบิตั ิเปน็หวัใจสำาคญัของการศกึษาพยาบาล

ทีมุ่ง่เนน้ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตัทิาง

วิชาชีพพยาบาล การดำาเนินการฝึกปฏิบัติในคลินิก

แต่ละสาขาการพยาบาลจะใช้ช่วงระยะเวลาที่แตกต่าง

กัน  นักศึกษาพยาบาลแต่ละคนจะต้องฝึกปฏิบัติใน

คลินิกให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำาหนดจึงจะถือว่า

เป็นผู้มีสมรรถนะที่ยอมรับได้ในสาขาการพยาบาล

นั้นๆ (สำานักการพยาบาล, 2553) จากการสัมมนา

พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 3  พ.ศ 2544  

สภาการพยาบาล ได้กำาหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์

ของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 14 ด้าน ซึ่งสมรรถนะ

ด้านการรักษารักษาโรคเบื้องต้น  ตามข้อบังคับของ

สภาการพยาบาล  เป็นสมรรถนะหนึ่งที่มีความสำาคัญ

สำาหรบัพยาบาลวชิาชพี ประกอบดว้ย การคดักรองโรค

เบือ้งตน้ การวนิจิฉยัโรคเบือ้งตน้ การรกัษาโรคเบือ้งตน้ 

และให้การผดุงครรภ์และวางแผนครอบครัว  ดังนั้น

สถาบนัการศกึษาพยาบาลจงึจำาเปน็ตอ้งจดัทำาหลกัสตูร

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกั เพือ่ใหบ้ณัฑติพยาบาล

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (สภาการ

พยาบาล, 2554)  

 วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้ องต้น  

เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึก

ปฏบิตักิารพยาบาลโดยนำาความรูแ้ละทกัษะในรายวชิา

ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย โดยการซัก

ประวัติ  ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ การวินิจฉัยและให้การรักษาโรคง่ายๆ ที่พบบ่อย

ในชุมชน รวมทั้งการพิจารณาแยกผู้ป่วยที่มีอาการ

รุนแรงที่เกินความสามารถและขอบเขตในการให้การ

รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่การสง่ตอ่ผูป้ว่ยหรอืแนะนำา

ให้ไปรับการรักษาต่ออย่างถูกต้อง โดยคำานึงถึงสิทธิ

มนุษยชน หลักจริยธรรม และกฏหมายวิชาชีพ (กลุ่ม

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, 2554) เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะที่พึง

ประสงค์ของพยาบาลวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาล

กำาหนด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงจัดให้

นกัศกึษาฝกึปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลชมุชนในพืน้ทีเ่ขต

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรง

พยาบาลบรบอื  โรงพยาบาลวาปปีทมุ และโรงพยาบาล

พยัคฆภูมิพิสัย เป็นเวลา 1 เดือน โดยมอบหมายให้

นักศึกษา ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นผู้รับบริการ

จำานวน 5 ราย  ทำาหัตถการ จำานวน 5 ราย  ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยฉุกเฉิน จำานวน 4 ราย ช่วยฟื้นคืนชีพ จำานวน 1 

ราย และทำา case conference จำานวน 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุด

การปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลจะมีการประเมิน

ผลและทดสอบความรู้เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความ

รู้มากน้อยเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

หรอืไม ่ อยา่งไร  (กลุม่วชิาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งู

อายุ, 2554)  

 จากผลการประเมนิของนกัศกึษาภายหลงัการ

ฝึกปฏิบัติงานในช่วงปีการศึกษา 2551-2553 ที่ผ่านมา  

พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ

อยู่ในระดับดี บรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา ซึ่งจาก

ผลการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงปริมาณ

โดยภาพรวมเฉพาะจากนักศึกษา  ยังไม่มีข้อมูลการ

ประเมินที่มาจากพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกปฏิบัติทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับแหล่งฝึกปฏิบัติ

ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนในการศึกษานี้มีความหลาก

หลายและแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่การฝกึปฏบิตัิ

ของนกัศกึษาได ้โดยในการประเมนิการจดัการเรยีนการ
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สอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจำาเป็นต้องประเมินปัจจัยนำา

เข้า (Input) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เรียน  ผู้สอนและแหล่ง

เรียนรู้ ไปพร้อมๆกัน (มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ, 2543) ดัง

นั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์

นิเทศ  จึงได้สนใจศึกษาสภาพการศึกษาภาคปฏิบัติใน

รายวชิาปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ โดยศกึษาใน

กลุม่พยาบาลพีเ่ลีย้งในแหลง่ฝกึปฏบิตัแิละนกัศกึษาไป 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง

กับสมรรถนะด้านการรักษารักษาโรคเบื้องต้นตามข้อ

บังคับของสภาการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของแหล่งฝึก

ปฏบิตัใินการพฒันาสมรรถนะการรกัษาพยาบาลเบือ้ง

ตน้ของนกัศกึษา รายวชิาปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบือ้ง

ต้น

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการใน

การศกึษาภาคปฏบิตัจิากการสนทนากลุม่ของพยาบาล       

พี่เลี้ยงและนักศึกษา

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ประชากร 

 1) พยาบาลพี่ เลี้ยงที่นิเทศการฝึกปฏิบัติ

รายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จำานวน 

40 คน

 2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 

4 รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554 จำานวน  86   คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 1) พยาบาลพี่ เลี้ยงที่นิเทศการฝึกปฏิบัติ

รายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จำานวน  

40 คน  โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 2) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 

4 รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554 จำานวน  34 คน โดยการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วย

วิธีการจับสลาก จำานวน 34 คน 

 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพยาบาลพี่

เลีย้ง ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม G* Power 3.0 และ

กำาหนดกลุม่ตวัอยา่งพยาบาลพีเ่ลีย้งดว้ยคา่พารามเิตอร ์  

ผู้วิจัยเลือกใช้ค่าอำานาจทดสอบ  (power) ที่ .90, ค่า

ขนาดอิทธิพลกลาง (medium effect size index,  f2) ที่ 

0.5 (Cohen, 1988) ค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติ (alpha) 

ที ่.05 (Cohen, 1988) และไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จำานวนทัง้สิน้ 

34 คน  และกำาหนดจำานวนการขาดหายของขอ้มลูหรอื

ข้อมูลไม่ครบถ้วน (Attrition rate )  ของกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 20 (Polit & Hungler, 1999 ) ดังนั้น ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยง คือ 40 คน โดย

กำาหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1) ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการสอนสำาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

 2) มีประสบการณ์นิ เทศการฝึกปฏิบัติ

งานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ใน

รายวชิาปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ มาอยา่งนอ้ย 

2 ปี

 3) ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย

 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ใช้

การวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม G* Power 3.0 และกำาหนด

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาด้วยค่าพารามิเตอร์ ผู้วิจัยเลือก

ใช้ค่าอำานาจทดสอบ  (power) ที่  .90, ค่าขนาดอิทธิพล

กลาง (medium effect size index,  f2) ที ่0.5 คา่ระดบันยั

สำาคัญทางสถิติ (alpha) ที่ .05 (Cohen, 1988)  และได้

กลุม่ตวัอยา่งจำานวนทัง้สิน้ 34 คนโดยกำาหนดคณุสมบตัิ

กลุ่มตัวอย่างคือ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น และยินดีเข้าร่วมวิจัย

      การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล 

 งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย

จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เลขที่ IRB SNC 
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7.1 ในการดำาเนินการวิจัย ผู้วิจัยคำานึงถึงจริยธรรมการ

วิจัยทุกขั้นตอนที่ทำาการศึกษา โดยทำาการขออนุญาต

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนทำาการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ให้อิสระในการยินยอมเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย  ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิในการปกปิดข้อมูล

บางอย่าง หรือสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุก

เมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด การเข้าร่วมหรือการถอน

ตัวจากการวิจัยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 

คำาตอบหรือข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ การนำา

เสนอผลการวิจัยผู้วิจัยเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุ

ชื่อหรือข้อมูลที่สอบกลับถึงผู้เข้าร่วมวิจัยได้ และ

ทำาลายแบบสอบถามเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย   

 1) แบบสอบถามความต้องการของแหล่ง

ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นของนักศึกษา ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา

เอกสาร ตำารา รวมทั้งการวิเคราะห์หลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ในรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้อง

ต้น แบบสอบถามมีจำานวน 32 ข้อ ลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำาหนดค่านำ้า

หนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

 5  หมายถึง มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะ

ในระดับมากที่สุด

 4  หมายถึง มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะ

ในระดับมาก

 3 หมายถึง มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะ

ในระดับปานกลาง

 2  หมายถึง มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะ

ในระดับน้อย

 1  หมายถึง มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะ

ในระดับน้อยที่สุด

 การแปลผลคะแนน ความต้องการของแหล่ง

ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษาพยาบาล

เบือ้งตน้ของนกัศกึษา มเีกณฑด์งันี ้(บญุชม  ศรสีะอาด, 

2535)  

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

4.51  -  5.00 มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน

  ระดับมากที่สุด

3.51  -  4.50 มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน

  ระดับมาก

2.51  -  3.50 มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน

  ระดับปานกลาง

1.51  -  2.50 มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน

  ระดับน้อย

1.00  -  1.50 มคีวามตอ้งการพฒันาสมรรถนะใน

  ระดับน้อยที่สุด

 2) แบบรายการประเดน็ทีใ่ชใ้นการสนทนา

กลุม่เกีย่วกบัปญัหาและความตอ้งการในการศกึษาภาค

ปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา ผู้วิจัยสร้าง

ประเดน็คำาถามในการสนทนากลุม่ เปน็ลกัษณะคำาถาม

ปลายเปดิและมคีวามยดืหยุน่ตามการสนทนา เพือ่ใหไ้ด้

ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1) เครื่องมือแบบสอบถามความต้องการ

ของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะการรักษา

พยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน 

(CVI= 1.00)  โดยเปน็อาจารยพ์ยาบาลทีผ่า่นการอบรม

หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป 

(การรักษาโรคเบื้องต้น) และมีประสบการณ์ในการ

นิเทศรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่าง

นอ้ย 5 ป ีนำาไปทดลองกบัพยาบาลพีเ่ลีย้งทีเ่ขา้อบรมใน

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนสำาหรบัพยาบาล

พี่เลี้ยง จำานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหา

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Alpha Chronbach 

Coefficient) ได้ระดับความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .86   

 2) แบบรายการประเดน็ทีใ่ชใ้นการสนทนา

กลุ่มเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการศึกษา
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ภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษา ได้ผ่าน

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำานวน 3 คน (CVI= 1.00) โดยเป็นอาจารย์พยาบาลที่

มีประสบการณ์ในการทำาวิจัยเชิงคุณภาพ 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ทำาหนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ชี้แจงถึง

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการเข้าร่วมวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ให้กลุ่ม

ตัวอย่างเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยก่อนเก็บข้อมูลวิจัย

 ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1) ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

แจกแบบสอบถามด้วยตนเองแก่กลุ่มตัวอย่างพยาบาล   

พี่เลี้ยงจำานวน 40 คน  ภายหลังสิ้นสุดการนิเทศการ

ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ในเดือนมีนาคม 2555 โดยให้

เวลาทำาแบบสอบถามประมาณ 15 นาที และได้เก็บ

แบบสอบถามมาเลย ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน 

จำานวน  40  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 1) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดทำาการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) โดยดำาเนินการสนทนาตามแนว 

คำาถามทีไ่ดอ้อกแบบไวล้ว่งหนา้ทกุครัง้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู

ที่ปราศจากอคติ ครอบคลุมและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ก่อน

ดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลูทกุครัง้ ผูว้จิยัอธบิายวตัถปุระสงค์

ของการวจิยัและขออนญุาตในการจดบนัทกึและบนัทกึ

เสียงก่อนเริ่มการทำาการสนทนากลุ่ม ในระหว่างเก็บ

ข้อมูล ผู้วิจัยทำาการบันทึกเสียงและจดประเด็นสำาคัญ

และข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะท่าทาง นำ้าเสียง ของผู้

ให้ข้อมูลหลักตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ

ในขณะทำาการสนทนากลุ่ม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย

เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในกลุ่มพยาบาลพี่เลี้ยง 

จำานวน 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 10 

คน และกลุม่นกัศกึษาพยาบาล จำานวน 4 กลุม่ ประกอบ

ด้วยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 8-9 คน เพื่อค้นหาข้อมูลและ

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ

การฝึกปฏิบัติตามความคิดเห็นของพยาบาลพี่เลี้ยง

และนักศึกษา จนเกิดความสมบูรณ์และความอิ่มตัว

ของข้อมูล (Saturation) กล่าวคือไม่พบข้อสงสัยและ

ไมม่ขีอ้มลูใหมเ่กดิขึน้ ซึง่ในการทำาการสนทนากลุม่ใน

แต่ละครั้งนั้น ใช้เวลาดำาเนินการครั้งละ 60-90 นาที 

 2) นำาข้อมูลที่ ได้จาการสนทนากลุ่มมา

ทำาการบันทึกและถอดเทปรายวันแบบคำาต่อคำา (Ver-

batim) เพือ่นำาขอ้มลูทีไ่ดไ้ปตรวจสอบความถกูตอ้งกบัผู้

ใหข้อ้มลูกอ่นนำาไปวเิคราะห ์เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์

ยิ่งขึ้น

      การวิเคราะห์ข้อมูล   

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลจนสิ้นสุดการวิจัย โดย

ประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis) ตามแนวทางของโคไลซ์ซี่

(Colaizzi, 1978) โดย

 1. ผู้วิจัย 2 คน นำาเทปบันทึกการสนทนา

กลุ่มและการสัมภาษณ์พร้อมทั้งแบบบันทึกการ

สนทนากลุ่ม

 2. มาถอดความเป็นคำาต่อคำา ออกมาเป็น

บทสนทนาที่เป็นตัวอักษร (Transcrip) และตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งโดยการฟังเทปบันทึก

การสนทนาซำา้ รว่มกบัการอา่นบทสนทนาออกมาเปน็

ตัวอักษรหลังสิ้นสุดการสนทนากลุ่มทุกครั้ง ก่อนนำา

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ได้ไปวิเคราะห์

ผู้วิจัย 3 คน แยกกันดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

อิสระด้วยการอ่านบทสนทนาบรรทัดต่อบรรทัดซำ้าๆ 

4-5รอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่ต้องการศึกษา

ตามวตัถปุระสงคก์ารวจิยัอยา่งถอ่งแท ้และจดัประเดน็

การสนทนาให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งดึงประโยคหรือ
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ข้อความสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยการขีดเส้นใต้และเขียนแยกข้อความสำาคัญนั้นไว้ 

แล้วนำามากำาหนดความหมาย เพื่อใช้ในการจัดหมวด

หมูข่องขอ้ความหลงัจากนัน้ทำาการจดักลุม่ขอ้ความตาม

ลักษณะความหมายที่เป็นไปในทำานองเดียวกัน ให้รหัส

ข้อความ (Coding)  และนำามาจัดหมวดหมู่ (Category) 

แลว้สรปุประเดน็ยอ่ยทีม่เีนือ้หาอยูใ่นกลุม่เดยีวกนัไวด้ว้ย

กันเป็นประเด็นหลัก (Theme)

 3. ผู้วิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 คน นำาผล

การวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษามาร่วมกันอภิปรายทั้ง

ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันจนได้ข้อ

สรุปร่วมกัน

 ผูว้จิยัทำาการวเิคราะหข์อ้มลูเชน่นีท้กุครัง้ หลงั

จากเสร็จสิ้นการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม แล้วทำาการ

วิเคราะห์รวบยอดทั้งหมดอีกครั้งตามลำาดับที่กล่าวมา

ขา้งตน้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามหลากหลายและถกูตอ้ง

มากที่สุด

ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลพี่เลี้ยงจำานวน 40 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (96.75%) มีอายุระหว่าง45-50 

ปี (37.50 %)  ประสบการณ์ทำางานอยู่ระหว่าง 21-25 

ปี (32.53%)  ประสบการณ์การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงใน

แหลง่ฝกึระหวา่ง  4-6 ป ี(45%) ความตอ้งการของแหลง่

ฝกึปฏบิตัใินการพฒันาสมรรถนะการรกัษาพยาบาลเบื้

องตน้ของนกัศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.18, 

SD = 0.61) และพบวา่ สมรรถนะทีม่คีวามตอ้งการมาก

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

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา

SD แปลผล

1. การบรูณาการขอ้ความรูจ้ากการเรยีนภาคทฤษฎสีูก่ารปฏบิตักิารพยาบาล 4.20 .54 มาก

2.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการ 4.43 .63 มาก

3.การรับฟังปัญหาและตัดสินใจบริการบนพื้นฐานของข้อมูลและสิทธิ

   ผู้รับบริการ

4.29 .64 มาก

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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ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา

SD แปลผล

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. การทำาเย็บแผลที่ไม่สาหัส 3.99 .65 มาก

17. การผ่าฝีผ่าเอาสิ่งแปลกปลอม ที่อยู่ในตำาแหน่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อ

      อวัยวะสำาคัญของร่างกายออก 

3.91 .63 มาก

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. การให้ความรู้ให้คำาแนะนำา และให้คำาปรึกษาแก่ผู้รับบริการและ

      ครอบครัว

3.61 .74 มาก

26. การส่งเสริมสุขภาพสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนและภาวะสุขภาพ 3.88 .72 มาก

27.การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการ 4.42 .61 มาก

28. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชและ

      จรรยาบรรณวิชาชีพ

4.38 .62 มาก

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

ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะ

 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษา (N=40) (ต่อ)
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

 เมื่อทำาการสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยง

และนักศึกษาพบว่า นักศึกษายังขาดทักษะปฏิบัติใน

การรกัษาโรคเบือ้งตน้ โดยทกัษะทีเ่ปน็ปญัหามากทีส่ดุ 

คือ 1) การเขียนรายงานผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ

การเขียนรายงานการตรวจร่างกายไม่คลอบคลุม เขียน

ศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 2) การตรวจร่างกายไม่

คลอบคลมุทกุระบบ  3) การวนิจิฉยัแยกโรค  4) การให้

ยา  และ 5) การช่วยฟื้นคืนชีพ  โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่

เกดิจากการทีไ่มม่ชีัว่โมงทดลองฝกึปฏบิตักิอ่นออกฝกึ

ปฏิบัติงานจริง ตัวอย่างคำาบอกเล่าของพยาบาลพี่เลี้ยง

 “นักศึกษาไม่ได้เตรียมความรู้ก่อนขึ้น word 

บางครั้งถามความรู้ไม่สามารถตอบได้  ต้องให้ไปค้น

หนังสือเพิ่มเติม  อีกทั้งปัญหาในด้านทักษะโดยเฉพาะ

การชว่ยฟืน้คนืชพี มปีระสบการณน์อ้ยมากหรอืไมเ่คย

ทำามากอ่นทำาใหเ้กดิปญัหาตามมา เชน่ ตำาแหนง่ทีก่ดหวั

ใจ ขัน้ตอนการชว่ยฟืน้คนืชพีไมถ่กูตอ้ง ทำาใหข้าดความ

มั่นใจ ไม่กล้าทำา เกิดความประหม่า ” 

(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 1)

 “นักศึกษายังมีประสบการณ์น้อยมาก โดย

เฉพาะการประเมินผู้ป่วยและการตรวจร่างกาย 

นกัศกึษาจะตรวจรา่งกายผูป้ว่ยไมค่รอบคลมุและตรวจ

ขา้มขัน้ตอนไป บางระบบตอ้งเนน้ตรวจมากเปน็พเิศษ

ก็ไม่ได้ตรวจให้ถูกต้อง อีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ การ

เขียนรายงานการตรวจร่างกายที่เขียนได้ไม่ครอบคลุม 

ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ไม่ถูกต้องการสะกดคำาบางครั้ง

มีการสะกดคำาผิด”

(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 2)

 “เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยโรคได้ว่าป่วยเป็นโรค

อะไร อีกปัญหาหนึ่งที่ตามมา คือ การใช้ยาให้ถูกต้อง

และเหมาะสมในโรคที่เป็น โดยเฉพาะยาที่นักศึกษา

ใช้ผิดกลุ่มและผิดชนิดกับผู้ป่วย คือ ยากลุ่มปฏิชีวนะ

เพราะนักศึกษายังจำาแนกกลุ่มยาที่ใช้กับเชื้อโรคแต่ละ

ชนิดได้ไม่ถูกต้อง ” 

(พยาบาลพี่เลี้ยงคนที่ 3)

 จากการสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยงและ

นักศึกษาพบว่า  ต้องการให้มีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ

ในการรักษาโรคเบื้องต้นมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาควร

สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น มีทักษะการตรวจร่างกาย  

ทักษะการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินต่างๆ  ทักษะเขียน

รายงานการรักษาเบื้องต้นมากขึ้น  และนักศึกษาควรมี

การบูรณาการข้อความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น สามารถตัดสินใจบริการ

บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสทิธผิูร้บับรกิาร มคีณุธรรม

จรยิธรรมในวชิาชพี เขา้ใจถงึการบรกิารดว้ยหวัใจความ

เปน็มนษุยไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีโดยจดัการเรยีนการสอนตอ้งมี

ความสอดคล้องและควรเพิ่มชั่วโมงทดลองปฏิบัติการ

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น

ก่อนออกฝึกปฏิบัติตามโรงพยาบาลชุมชน ตัวอย่างคำา

บอกเล่าของนักศึกษา 

 “ปญัหาของนกัศกึษาในการฝกึภาคปฏบิตักิาร

รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้สาเหตนุา่จะเกดิจากตวันกัศกึษา

เองทีไ่มค่น้ควา้เพิม่เตมิ ปลอ่ยเลยตามเลยโดยเฉพาะงาน

ที่จะต้องทำาส่งก็มีจำานวนมากเกินไป ซึ่งในรายวิชานี้

ก็ไม่มีชั่วโมงฝึกทดลองทำาให้ไม่เกิดความชำานาญ เช่น 

การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจร่างกาย รวมถึงการเขียน

รายงานด้วย เป็นต้น”

(นักศึกษาคนที่ 1)

 “การเขียนใบประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่

คลอบคลุมเลย เพราะไม่เคยเขียนมาก่อน ซึ่งต้องเขียน

เปน็ภาษาองักฤษ ทำาใหไ้มม่คีวามชำานาญเปน็อปุสรรค

อย่างยิ่ง เพราะในชั่วโมงเรียนอาจารย์ไม่ได้สอนให้ฝึก

เขียน”

(นักศึกษาคนที่ 2)
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการสนทนากลุ่มของพยาบาลพี่เลี้ยงและ

นกัศกึษาพบวา่ ปญัหาทีส่ำาคญัในการฝกึปฏบิตังิานของ

นักศึกษา คือมีความรู้และทักษะในการรักษาพยาบาล

เบือ้งตน้ไมเ่พยีงพอ จากขอ้คน้พบดงักลา่วอาจเนือ่งจาก

การจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎขีองวชิา การรกัษา

พยาบาลเบื้องต้น มีเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

การบูรณาการความรู้จากหลากหลายรายวิชาไปสู่การ

ปฏิบัติ   ในการเรียนรู้ของนักศึกษามักใช้การจำาเป็น

ส่วนใหญ่ การพิจารณาความชัดเจนของข้อมูล การ

ทำาความเข้าใจกับข้อมูลที่ปรากฏและการเกิดประเด็น

ที่สงสัยจะลดลง ซึ่งหมายถึงว่าการคิดวิเคราะห์ก็อาจ

จะลดลงได้ด้วย (สมเกียรติ สุทธรัตน์, และ พัชนี  สม

กำาลัง, 2555)  ดังนั้นเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง  

การบรูณาการความรูจ้ากทฤษฎมีาสูก่ารปฏบิตัจิงึลดลง 

จากการศึกษาของ ดรุณี ชุณหะวัต, จริยา ตันติกรกุล, 

และยุวดี ฤาชา (2544) พบว่าการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

นำาความรู้ทางการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัยสภาพ

ปัญหาตลอดจนสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมี

คุณภาพ 

 ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ นกัศกึษาพยาบาล

ยังมีสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่เพียง

พอตามข้อกำาหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้

ภูมิคุ้มกันโรคสำาหรับพยาบาลวิชาชีพ  มาตรา 4 (3 ) 

ที่กำาหนดให้กระทำาตามวิธีการที่กำาหนดไว้เกี่ยวกับ  

การรักษาโรคเบื้องต้น  การให้ภูมิคุ้มกันโรค  และการ

วางแผนครอบครัว ดังนี้  สามารถตรวจ  ประเมิน

สภาพ  วินิจฉัยแยกโรคว่าอยู่ในกลุ่มใดแล้วให้การดูแล

ชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม  ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ สง่

ตอ่  การรกัษาโรคและอาการทีพ่บบอ่ยและทำาหตัถการ

ที่กำาหนดได้ ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ/รักษาโรคตาม

แนวทางที่กำาหนดไว้  ให้ภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานพื้นฐาน

และให้บริการวางแผนครอบครัว ติดตามผลให้การ

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 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจำานวนชั่วโมงการทดลอง

ในการฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอและกิจกรรมที่ส่งเสริม

การเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังมี

น้อย  จึงทำาให้นักศึกษายังขาดทักษะปฏิบัติในเรื่องดัง

กล่าว    ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 

นิสากร วิบูลชัยและมลฤดี  แสนจันทร์ (2551) ที่พบ

ว่าสมรรถนะที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยตำ่าอันดับสอง

คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน

การชว่ยฟืน้คนืชพีขัน้พืน้สงู ซึง่เปน็ปฏบิตักิารทีแ่ผนก

อบุตัเิหตฉุกุเฉนิ  ซึง่ผูป้ฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ คอืทมีแพทยแ์ละ

พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมมา  นักศึกษาเป็นเพียงผู้

สงัเกตการณห์รอืผูช้ว่ยเหลอืในบางขัน้ตอนการชว่ยฟืน้

คืนชีพ เช่น ช่วยบีบ Ambule bag หรือช่วยดูดเสมหะ 

เป็นต้น    ประกอบกับจำานวนผู้รับบริการที่มีภาวะเจ็บ

ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีจำานวนน้อย จากเหตุผลดังกล่าว

จึงทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์ดังกล่าวน้อย ทำาให้

ทักษะปฏิบัติดังกล่าวมีน้อย          

 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาในการศึกษา

ภาคปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของพยาบาลพี่เลี้ยงและนักศึกษาที่ต้องการพัฒนา

สมรรถนะในการเขียนรายงานผู้ป่วยมากที่สุด (

= 4.48, SD =  0.59) เนื่องจาก การเขียนรายงานผู้

ป่วยสะท้อนการปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การใช้

กระบวนการพยาบาลซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญของ

การปฏิบัติการพยาบาล (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2540)   

สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

พยาบาลเวชปฏิบัติที่พบว่าการบันทึกรายงานผู้ป่วย

อยู่ในระดับพอใช้ถึงดี แต่ในเรื่องการบันทึกการให้คำา

แนะนำาต้องมีการปรับปรุง (สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 

2555) ส่วนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสมรรถนะ

ที่ต้องการในลำาดับรองลงมา ( = 4.46, SD = 0.58)  

เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่สามารถลดและป้องกันการ

เสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยได้ เพราะภาวะวิกฤติของ

ผู้ป่วย เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ, 2554)  และมีความสอดคล้องกับข้อมูล

ทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุม่  กลา่วคอื พยาบาลพีเ่ลีย้งและ

นักศึกษาต้องการให้มีการพัฒนาสรรถนะในการรักษา

พยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการตรวจร่างกาย  การ

เขยีนรายงานผูป้ว่ย การวนิจิฉยัแยกโรค  การใหย้า และ

การช่วยฟื้นคืนชีพ

ข้อเสนอแนะ
 ด้านการจัดการเรียนการสอน

 1. ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทาง

คลินิก ก่อนการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกกับ

หุ่นจำาลอง สถานการณ์จำาลอง รวมถึงการจัดสภาพ

แวดล้อมและบรรยากาศในห้องฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียง

กับการฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด 

 2. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด

วิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม

ขึ้น

 ด้านการวิจัย

 เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะสภาพการ

ศึกษาภาคปฏิบัต ิ  เพื่อขยายและยืนยันผลการศึกษาให้

ชัดเจนขึ้น ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อทักษะปฏิบัติ

ในการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้  และศกึษาความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารตอ่การปฏบิตักิารพยาบาลของนกัศกึษา 
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