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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม– มิถุนายน 2562

5

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาฉบับนี้ เป็นปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ซึ่งเรายังได้
รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้
คัดเลือกบทความที่น่าสนใจ ด้าน intervention ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ด้านการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบใหม่ ระบบการให้คำ� ปรึกษาของนักศึกษาพยาบาล รวมทัง้ ความรูข้ องนักศึกษาในการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล ฉบับนี้เรามีบทความวิจัยด้านการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนถึง 2
เรื่อง ส่วนบทความวิชาการที่น่าสนใจได้แก่ การพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความ
บกพร่องด้านการรู้คิด และการ บูรณาการพันธกิจของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
ขอเรียนให้ทราบว่า วารสารฯ ยังได้เพิ่มช่องทางในการรับ-ส่ง บทความ โดยนอกจากช่องทางปกติ คือ
Email: jobcnm@yahoo.com แล้ว ท่านยังสามารถเลือกส่งบทความทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับที่
สมบูรณ์ มาที่ URL: tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒสิ ามารถพิจารณาบทความออนไลน์
ได้ จึงขอให้ท่านเตรียมต้นฉบับตามค�ำแนะน�ำของวารสารฯ อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะส่งมา ซึ่งจะช่วยให้
กระบวนการพิจารณามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และขอแจ้งให้ทราบว่าในปี 2563 เป็นต้นไปรูปเล่มวารสาร
เราจะเป็นรูปแบบวารสารออนไลน์ ไม่ตีพิมพ์รูปเล่มแล้วท่านสามารถดาว์นโหลดจากฐานข้อมูล Thaijo
ได้เลย
เรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งให้ทราบคือ การครบวาระการท�ำงานที่ภาคภูมิใจในต�ำแหน่งบรรณาธิการ
วารสารของดิฉัน วารสารฉบับต่อไปจะมีบรรณาธิการท่านใหม่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เนื้ อ หาที่ ล งตี พิ ม พ์ ใ นวารสารของเราจะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพยาบาลและ
การสาธารณสุขต่อไป
ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
บรรณาธิการ
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ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต่อความวิตกกังวล
หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
นิพนธ์ วาตาดา, พย.ม.1
นรลักขณ์ เอื้อกิจ, ปร.ด.2
(Received: November 29, 2017; Revised: January 4, 2018; Accepted: March 19, 2018)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน
ร่วมกับการฟังดนตรีตอ่ ความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันกลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก (STEMI)
ทีไ่ ด้รบั การสวนหลอดเลือดหัวใจแบบฉุกเฉินครัง้ แรก  ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คัดเลือกแบบ
เจาะจงคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ 22 คน กลุม่ ควบคุม
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ และกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟัง
ดนตรีเป็นเวลา 2 วันหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล,แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ(STAI form
Y-1) ของ Spielberger (1983), แบบวัดความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือดของส�ำนักการพยาบาล (2549)
และแบบประเมินความพึงพอใจในการฟังดนตรี ค่าความตรงตามเนือ้ หาของแบบประเมินความวิตกกังวล
ขณะเผชิญ (STAI form Y-1) และแบบวัดความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ .75 และ .93 ส่วนค่า
ความเที่ยง เท่ากับ .82 และ .90 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ dependent และ independent t-test
ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลีย่ ความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูล
อย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ความพึงพอใจในการฟังดนตรีพบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม
กับการฟังดนตรีทั้งหมด ร้อยละ 100 พึงพอใจต่อการฟังดนตรีในครั้งนี้   และ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ไม่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.18
ค�ำส�ำคัญ : การให้ข้อมูล, ดนตรี, ความวิตกกังวล, การสวนหลอดเลือดหัวใจ
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Effects of Giving Planned Information Combined with Music Listening Program on
Anxiety After Cardiac Catheterization Among Acute Myocardial Infarction Patients
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Abstract

This quasi - experimental pre - posttest study using a control group aimed to study the effects of
giving planned information combined with a music listening program on anxiety after cardiac catheterization among acute myocardial infarction patients. The participants were acute myocardial infarction
patients who received their first emergency cardiac catheterization at Maharat Nakhon Ratchasima
hospital. The participants were assigned to a control and experimental groups (22 for each group). The
control group received conventional nursing care, while the experimental group received the planned
information combined with the music listening program. The program was conducted for 2 days
after cardiac catheterization at the Cardiac Care Unit. Data were collected by using the demographic
questionnaire, The State - Trait Anxiety Inventory Form Y-1 (Spielberger, 1983), a knowledge questionnaire related to coronary heart disease and one item of musical satisfaction. The content validity
index of The State - Trait Anxiety Inventory Form Y-1 and the knowledge questionnaire related to
coronary heart disease were .75 and .93, respectively. There reliabilities were .82 and .90, respectively.
Dependent and independent t-test statistics were used to analyze the data.
The results revealed that the mean score of anxiety after receiving the giving of planned
information combined with the music listening program was significantly lower than that before
receiving the program (p<.05). The mean score of anxiety after receiving the giving of planned
information combined with the music listening program in the experimental group was significantly
lower than that in the control group (p<.05).
All of the participants who received the giving of planned information combined with the music
listening program satisfied a music listening. Knowledge related to coronary heart disease revealed
that 18 persons or 81.82 % of the participants passed 80 % criterion and 4 persons or 19.18 % did not
pass.    
Keywords : giving information, music, anxiety, cardiac catheterization
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โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญโลกจากสถิติใน
ปี ค.ศ. 2012 พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคดัง
กล่าวถึง 7.4 ล้านคน หรือร้อยละ 13.1 (World
Health Organization [WHO], 2015) ส�ำหรับ
ประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ทุกปีโดยทีอ่ ตั ราการเสียชีวติ ในปี พ.ศ. 2555 - 2558
เท่ากับ ร้อยละ 23.45, 26.91, 27.83และ 28.92 ตาม
ล�ำดับ หรือคิดเป็นเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน
(ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และพบว่าส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดเอสทียก ST-segment elevate myocardial
infarction (STEMI) ร้อยละ55เป็นชนิด Non
ST-segment elevate myocardial infarction
(NSTEMI) ร้อยละ 33 และชนิด Unstable angina
ร้อยละ 12 (Srimahachota et al., 2012)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจได้รับความเสียหาย
หรือถูกท�ำลายจากการขาดเลือดและออกซิเจน
ไปเลี้ ย งซึ่ ง เกิ ด จากการตี บ แคบหรื อ การอุ ด ตั น
ของเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้น
อย่างเฉียบพลัน (สุรพันธ์ สิทธิสุข, 2557) อาการ
ส�ำคัญที่พบได้บ่อย ได้แก่ เจ็บเค้นหน้าอกอย่าง
เฉียบพลัน เหงื่อออก ใจสั่น หมดสติ และเสียชีวิต
เฉียบพลัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) กล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก (STEMI)
และ 2) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด
NSTEMI(สมาคมแพทย์ โ รคหั ว ใจแห่ ง ประเท
ศไทย, 2553) ซึ่งอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันดังกล่าวข้างต้นยังก่อให้เกิด
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ผลกระทบทางด้านจิตใจ คือ ความวิตกกังวลทีเ่ ริม่
เกิดขึ้นตั้งแต่มีอาการของโรคที่เกิดขึ้นกะทันหัน
ต่อเนือ่ งมายังการวินจิ ฉัยและการรักษา จนกระทัง่
อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งสาเหตุของความวิตก
กังวลนัน้ มีความแตกต่างกันออกไปตามอาการ การ
วินิจฉัย และการรักษาที่ได้รับ
ความวิตกกังวลเริ่มต้นเมื่อมีอาการของ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนื่องจาก
เป็นการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ปัจจุบนั ทัน
ด่วน เป็นภาวะวิกฤตที่เป็นอันตรายต่อชีวิต (กรร
ทิมา ศรีจันทร์, 2552; เอื้อมเดือน นิลพฤกษ์, 2559
ในส่ ว นของการวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา
เนื่องจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
จ�ำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทัน
ท่ ว งที และการรั ก ษาโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาด
เลื อ ดเฉี ย บพลั น ชนิ ด เอสที ย ก (STEMI) นั้ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อ
หัวใจจากการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ด้วยการเปิด
หลอดเลือดหัวใจที่อุดตันโดยเร็วที่สุดภายใน 12
ชั่วโมงหลังเกิดอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งการสวน
หลอดเลื อ ดหั ว ใจเพื่ อ ท� ำ การขยายหลอดเลื อ ด
หัวใจโดยการท�ำบอลลูนหรือใส่ขดลวดตาข่าย
(Primary percutaneous coronary intervention :
PPCI) ภายในเวลา 90 นาทีหลังจากผูป้ ว่ ยมาถึงโรง
พยาบาล (เกรียงไกร เฮงรัศมี, 2555) เป็นวิธีรักษา
ที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับว่าสามารถ
ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและการเสีย
ชีวิตได้ (สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย,
2553) ซึ่งการรักษาดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตก
กังวล เนื่องด้วยผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย
ตามช่องทางด่วนของโรค (fast track) ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเมื่อผู้ป่วยได้รับฟังการวินิจฉัย
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โรคย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวลจากการรับรู้ถึง
อันตรายของโรค ผลกระทบของโรค (เป็น รักเกิด,
2550; กรรทิมา ศรีจันทร์, 2552; เอื้อมเดือน นิล
พฤกษ์, 2559) ในส่วนของการรักษากรณีกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษา
ด้วยการเปิดหลอดเลือดอย่างเร่งด่วนด้วยการสวน
หลอดเลือดหัวใจเพือ่ ท�ำการขยายหลอดเลือดหัวใจ
โดยการท�ำบอลลูนหรือใส่ขดลวดตาข่ายภายใน 90
นาทีหลังผูป้ ว่ ยมาถึงโรงพยาบาล นัน้ ย่อมส่งผลให้
เกิดความวิตกกังวลขึน้ กับผูป้ ว่ ยได้ ซึง่ แตกต่างจาก
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไม่
ต้องได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจอย่างเร่งด่วน
ฉุกเฉิน ท�ำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเตรียมใจที่จะเข้า
รับการสวนหลอดเลือดหัวใจในวันข้างหน้า
ภายหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉินผู้ป่วย
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (Cardiac
Care Unit:CCU) เพื่อติดตามสัญญาณชีพ และ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้
ชิด ซึ่งในระยะนี้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเนื่องจาก
ผู้ป่วยต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยวิกฤต
ต้ อ งถู ก จ� ำ กั ด การเคลื่ อ นไหวและวิ ต กกั ง วลว่ า
อาการจะก�ำเริบได้ตลอดเวลา กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
และกังวลที่ท�ำให้ครอบครัวต้องเป็นห่วง (กรร
ทิมา ศรีจันทร์, 2552) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Trotter, Gallagher, & Donoghue (2011)
พบว่า สาเหตุที่ผู้ป่วยวิตกกังวลนั้นเกี่ยวกับความ
ต้องการทราบผลของการสวนหลอดเลือดหัวใจ
และต้องการทราบโอกาสที่ต้องเข้ารับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดเพื่อท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละ 37 ต้องการทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เมือ่ ออกจากโรงพยาบาลร้อยละ 31 และวิตกกังวล
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จากการถูกจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว ความไม่สขุ สบาย
จากบริเวณแผลที่ท�ำการสวนหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการ
สวนหลอดเลือดหัวใจของตนเองและการนัดมาส
วนหลอดเลือดหัวใจอีกครั้งด้วย และประกอบกับ
สภาพแวดล้อมไม่คุ้นเคยในหอผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่
แสง เสียง สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการพยาบาล
ในหอผู้ป่วยวิกฤตยังส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล
หลังสวนหลอดเลือดหัวใจและเข้าพักรักษาใน
หอผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย (Eillott, 1994) และจาก
ทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยจะมี
ความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ 24
ชั่วโมงแรก ถึงร้อยละ 26.1 - 32 (Lane, Carroll,
Ring, Beevers, & Lip, 2002; Trotter et al., 2011)
โดยส่วนใหญ่จะวิตกกังวลในระดับปานกลางถึง
ระดับสูง (O Brien, Moser, Riegel, Frazier, Garvin,
& Kim, 2001) และหากความวิตกกังวลหลังการ
สวนหลอดเลือดหัวใจไม่ได้รบั การแก้ไขอาจก่อให้
เกิดการกลับมาตีบซ�ำ้ ของหลอดเลือดหัวใจ หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจวาย อัตราตายที่สูงขึ้น
การฟื้นตัวที่ไม่ดี และเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
ได้แก่ โรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าตามมาได้
(Guzzetta, 1989; Hoffman, Smith, Blais, Januzzi,
& Fricchione, 2008; Roest, Martens, de Jonge ,
& Denollet, 2010)
การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนใช้ทฤษฎี
การปรับตัวของตนเอง (Self - regulatory models)
ของ Laventhal & Johnson (1983) ที่กล่าวว่า เป็น
กิจกรรมการพยาบาลที่จัดให้ผู้ป่วย ใช้หลักการให้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการ ข้อมูลที่บ่ง
บอกความรู้สึก ค�ำแนะน�ำและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
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โดยใช้วิธีการสอนผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะ
เผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้ผู้ป่วยเกิด
แบบแผนความรู้ความเข้าใจ (schema) ที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นโครงสร้างความรูความเข้าใจ (Cognitive
structure) จากการได้รับข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายต่อสิ่งที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง
จะท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุม
เหตุการณ์ที่คุกคามหรือสิ่งที่เผชิญได้ จึงส่งผลให้
ความวิตกกังวลลดลง ยุพนิ สังฆะมณี (2555) ศึกษา
ผลของการให้ข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนจ�ำหน่าย
ต่อความรู้ ความวิตกกังวล และการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองหลัง
ให้ข้อมูลเตรียมพร้อมน้อยกว่าก่อนการให้ข้อมูล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Bradt,
Dileo, & Potvin (2013) เกีย่ วกับการใช้ดนตรีบำ� บัด
เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการผ่าตัดหรือสวน
หลอดเลือดหัวใจ ก่อน ระหว่างและหลังการได้
รับหัตถการ พบว่า ดนตรีบ�ำบัดสามารถลดความ
วิตกกังวลลงได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = .004)
และจะลดได้ ดี ถ ้ า ผู ้ ป ่ ว ยเลื อ กเพลงฟั ง ได้ เ อง
(p = .001)
ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับ
การให้ข้อมูลก่อนการสวนหลอดเลือดหัวใจใน
ผู้ป่วย STEMI ยังมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากอาจส่งผล
ระยะเวลา door to balloon time และอาการเจ็บ
หน้าอกที่รบกวนผู้ป่วย และหลังการสวนหลอด
เลือดผู้ป่วยจะวิตกกังวลจากเหตุผลที่กล่าวมาข้าง
ต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผสมผสานการ
ให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีเพือ่
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ลดความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ
ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ
การฟังดนตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระหว่างกลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม
กับการฟังดนตรีและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
ปกติ

สมมติฐานการวิจัย

1. ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับโปรแกรมการ
ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต�่ำ
กว่าก่อนได้รับโปรแกรม
2. ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจของผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูล
อย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีตำ�่ กว่ากลุม่ ที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิด

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ารให้ ข ้ อ มู ล อย่ า งมี
แบบแผนใช้ทฤษฎีการปรับตัวของตนเอง (Self
– regulatory models) ของ Laventhal & Johnson
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(1983) เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่จัดให้ผู้ป่วย
โดยใช้หลักการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
และจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย ได้แก่ 1)ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
วิธีการ 2)ข้อมูลที่บ่งบอกความรู้สึก 3)ค�ำแนะน�ำ
และสิ่ ง ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนผู ้ ป ่ ว ย
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยพร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และท�ำให้ผู้ป่วยเกิดแบบแผนความ
รู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นโครงสร้างความรู้
ความเข้าใจ จากการได้รับข้อมูลและสามารถแปล
ความหมายต่อสิ่งที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง
จะท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุม
เหตุการณ์ที่คุกคามหรือสิ่งที่เผชิญได้
ผสมผสานการฟั ง ดนตรี ซึ่ ง ใช้ แ นวคิ ด
ดนตรีบ�ำบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ Chlan & Tracy
(1999) โดยการเลือกดนตรีมาใช้ในการสนับสนุน
ภาวะสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นเสียง
ของเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นดนตรีบรรเลง
ไม่มีเนื้อร้อง มีอัตราความเร็วใกล้เคียงกับอัตรา
การเต้นของหัวใจที่ 60 – 80 ครัง้ ต่อนาที ในจังหวะ
เหมาะสม ซึง่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงการรับรูใ้ น
ระดับสมอง เป็นเทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ
และชักจูงให้ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลลดความ
สนใจไปสูด่ นตรีโดยใช้การฟังได้ นอกจากนีด้ นตรี
ยังท�ำให้เกิดความผ่อนคลาย ส่งผลให้เกิดความสุข
สบายต่อผู้ป่วยซึ่งท�ำให้ความวิตกกังวลลดลงด้วย
โดยได้พัฒนาเป็นโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี
แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี โดยมีรายละเอียด
ของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 หลังสวนหลอดเลือดหัวใจ 24
ชั่ ว โมงแรก ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเลื อ กฟั ง ดนตรี ต ามความ
ชอบก่อนเพื่อลดความวิตกกังวลและเปิดการรับรู้
ของผู้ป่วยให้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นดนตรีบรรเลงที่ไม่มี
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เนื้อร้อง มีจังหวะคงที่ 60-80 ครั้ง/นาที ประกอบ
ด้วย เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงสากล
เพลงพื้นบ้าน โดยใช้เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติผ่าน
ทางชุดหูฟัง จากนั้นให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนใน
ระยะที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับ
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสาเหตุและ
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรค อาการและอาการแสดง การ
รักษาที่ได้รับและการรักษาต่อเนื่อง ผลการสวน
หลอดเลือดหัวใจ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และการ
ปฏิบตั ติ วั หลังสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยูใ่ นหอ
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นรายบุคคล
ระยะที่ 2 หลังสวนหลอดเลือดหัวใจ 48
ชั่วโมงแรก ให้ผู้ป่วยฟังดนตรีเช่นเดียวกับระยะ
ที1่ จากนัน้ ให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนก่อนจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล โดยข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับค�ำ
แนะน�ำการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ได้แก่ ด้าน
โภชนาการ กิจกรรมและการออกก�ำลังกาย การ
รับประทานยา การลดปัจจัยเสี่ยง และการจัดการ
กับอาการผิดปกติเป็นรายบุคคล

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
(quasi experimental research) ศึกษาแบบสองกลุม่
วัดก่อนและหลังการทดลอง (the pretest – posttest
control group design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรวิจัย คือ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอด
เลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจ
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ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก (ST-Elevate
Myocardial Infarction) เพศชายและหญิง อายุ 18 – 59
ปี ที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน
ครั้งแรก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจงตาม
เกณฑ์คดั เข้า ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี าร
เปิดตารางอ�ำนาจทดสอบ (Statistic Power Table)
โดยก�ำหนดอ�ำนาจทดสอบ (power of test) เท่ากับ
80% ก�ำหนดค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ก�ำหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ขนาด
กลาง .50 อ้างอิงจากงานวิจัยของ พิมพร ลีลาวัฒน
กุล (2546) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ใน
การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว (One-tailed
test) จากการเปิดตารางได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 22
คน (Burns & Grove, 2009) โดยมีเกณฑ์คัดเข้า
ได้แก่ 1) หลังได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจต้อง
เข้ารับรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU)
2) มีระดับความวิตกกังวลหลังการสวนหลอด
เลือดหัวใจอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 3)
หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจไม่มีอาการผิดปกติ
ได้แก่ อาการเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อย และหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ 4) ไม่มีปัญหาในการได้ยินและการ
มองเห็น สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาไทย
ได้ 5) ไม่มปี ระวัตกิ ารป่วยหรือมีความผิดปกติทาง
จิตและรับยาลดอาการวิตกกังวลและ 6) ยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย
เกณฑ์การคัดออกกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ขณะ
ท�ำการทดลองมีอาการผิดปกติที่ต้องรับการรักษา
เร่งด่วน ได้แก่ หอบเหนื่อย หัวใจเต้นเร็วมากกว่า
120 ครัง้ ต่อนาที หัวใจเต้นผิดจังหวะ, มีอาการปวด
รุนแรง และไม่ชอบฟังดนตรี
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3) ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยให้กลุม่
ตัวอย่าง 22 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ แ ละด� ำเนิ น การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลให้เสร็จสิน้ ก่อน เพือ่ ป้องกันการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง และเป็นอิสระจากกลุม่
ทดลอง จากนั้นท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดและท�ำการจับคูก่ ลุม่ ตัวอย่างที
ละคูใ่ ห้มคี วามคล้ายคลึงกันในเรือ่ งต่อไปนี้ 1) อายุ
ต่างกันไม่เกิน 5 ปี 2) ระดับการศึกษาเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ และ3) ระดับความวิตกกังวล
อยูใ่ นระดับเดียวกันคือ ความวิตกกังวลระดับปาน
กลางหรือระดับสูง จนได้กลุ่มตัวอย่าง 22 คน โดย
จัดให้เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้
ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
2560 เลขที่ใบรับรอง 021/2017
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฟังดนตรี
1.2 แบบประเมินความวิตกกังวลขณะ
เผชิญ (STAI Form Y-1)
แบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลขณะ
เผชิญ (STAI form Y-1) ของ Spielberger (1983)
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แปลโดย ธาตรี นนทศักดิ์, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
และดารา วรรณ ต๊ะปินตา (2534) มีข้อคําถาม 20
ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามทางบวก 10 ข้อ ได้แก่
ข้อที่ 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 และข้อค�ำถาม
ทางลบ 10 ข้อได้ แก่ ข้อที่ 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,
17, 18 ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตรวัด Rating scale 4
ระดับ จากไม่มคี วามรูส้ กึ เลยถึงมีมากทีส่ ดุ คะแนน
รวมต�่ำสุด 20 คะแนน สูงสุด 80 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้
20-40 คะแนนหมายถึงวิตกกังวลเล็กน้อย
41-60 คะแนนหมายถึงวิตกกังวลปาน
กลาง
61-70 คะแนนหมายถึงวิตกกังวลสูง
71-80 คะแนนหมายถึงวิตกกังวลรุนแรง
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
2.1 โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี
แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี ตามแนวคิด Laventhal & Johnson (1983) และ Chlan & Tracy (1999)
ประกอบไปด้วย
1) แผนการให้ความรู้เรื่องโรค
กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและการปฏิบตั ิ
ตัวหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้
ป่วยวิกฤตและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน โดยกิจกรรม
ประกอบไปด้วยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนการ
ดูแล, ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกที่ต้องประสบ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเผชิญต่อภาวะคุกคามซึ่งผู้
วิจยั ได้ทำ� สือ่ การสอนตามโปรแกรมครอบคลุมราย
ละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 หลัง สวนหลอดเลื อ ด
หัวใจ 24 ชัว่ โมงแรก การให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผน
ในระยะที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ข้อมูลที่ให้เกี่ยว
กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสาเหตุ
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และปัจจัยการเกิดโรค อาการและอาการแสดง
การรักษาที่ได้รับและการรักษาต่อเนื่อง ผลการ
สวนหลอดเลือดหัวใจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การปฏิบัติตัวหลังสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่
ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ระยะที่ 2 หลังการสวนหลอดเลือด
หัวใจ 48 ชัว่ โมงแรก การให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผน
ก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ข้อมูลทีใ่ ห้เกีย่ ว
กับค�ำแนะน�ำการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ได้แก่
ด้านโภชนาการ กิจกรรมและการออกก�ำลังกาย
การรับประทานยา การลดปัจจัยเสี่ยง และการ
จัดการกับอาการผิดปกติ
2) สือ่ คอมพิวเตอร์ สร้างขึน้ โดย
โปรแกรม power point ซึ่งเป็นเนื้อหาในแผนการ
สอน
3) คูม่ อื ความรูเ้ กีย่ วกับโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การปฏิบัติตัวหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต
และเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
4) เครื่ อ งเล่ น เพลงอั ต โนมั ติ
พร้อมดนตรี ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงที่มีความ
เหมาะสมและผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีเ่ ชีย่ วชาญด้านดนตรีบำ� บัด ซึง่ เป็นดนตรีบรรเลง
ที่ไม่มีเนื้อร้อง โดยเพลงแต่ละเพลงได้มีการตรวจ
นับจังหวะให้คงที่อยู่ระหว่าง60-80 ครั้งต่อนาที
ประกอบด้วยเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลง
ไทยลูกทุ่ง เพลงสากล และเพลงพื้นบ้าน
ส่วนที่ 3 เครื่องมือก�ำกับการทดลอง
ประกอบด้วย
3.1 แบบวั ด ความรู ้ โ รคหั ว ใจ
และหลอดเลือดเป็นส่วนหนึ่งของแบบสัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจของส�ำนักการพยาบาล
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กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (2549)
ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดถูกผิดลักษณะค�ำถาม
ให้ ค วามหมายทางบวกและทางลบประกอบ
ด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) ความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ
2) ด้ า นโภชนาการ 3) ด้ า นกิ จ กรรมและการ
ออกก�ำลังกาย 4) ด้านการรับประทานยา และ
5) ด้านการจัดการอาการผิดปกติจ�ำนวน 32 ข้อ
ใหญ่ 41 ข้อย่อยซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาโดยการปรับเพิม่
ข้อค�ำถามด้านการปฏิบัติตัวหลังสวนหลอดเลือด
หัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตและด้านการลด
ปัจจัยเสี่ยงรวมเป็นทั้งหมด 7 ด้านจ�ำนวน 45 ข้อ
คะแนนรวมเท่ากับ 45 คะแนนดังนี้
1) ด้านความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ
จ�ำนวน 13 ข้อ 2) ด้านการปฏิบตั ติ วั หลังสวนหลอด
เลือดหัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตจ�ำนวน 5 ข้อ
3) ด้านโภชนาการจ�ำนวน 6 ข้อ 4) ด้านกิจกรรม
และการออกก�ำลังกายจ�ำนวน 8 ข้อ 5) ด้านการ
รับประทานยาจ�ำนวน 4 ข้อ 6) ด้านการลดปัจจัย
เสี่ยง จ�ำนวน 4 ข้อ และ 7) ด้านการจัดการอาการ
ผิดปกติจ�ำนวน 5 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ข้อค�ำถาม
ที่มีความหมายทางบวกก�ำหนดการให้คะแนน
คือ ตอบ ใช่ (ถูก) ได้ 1 คะแนน ตอบ ไม่ใช่ (ผิด)
ได้ 0 คะแนน ข้อค�ำถามที่มีความหมายทางลบ
ก�ำหนดการให้คะแนนคะแนนคือ ตอบ ใช่ (ผิด)
ได้ 0 คะแนน ตอบ ไม่ใช่ (ถูก) ได้ 1 คะแนน
การแปลผลคะแนน โดยคะแนนตัง้ แต่
ร้อยละ 80 ของถือว่ามีความรูโ้ รคหลอดเลือดหัวใจ
(Bloom et al., 1971) ในระดับมาก และให้ซักถาม
ในข้อค�ำถามทีต่ อบไม่ถกู เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจทีถ่ กู
ต้อง กรณีที่คะแนนความรู้น้อยกว่าร้อยละ 80 จะ
ให้ความรู้ใหม่และวัดความรู้อีกรอบ

25

1.indd 14

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจใน
การฟังดนตรี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วยค�ำถาม
จ�ำนวน 1 ข้อ คือ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจการฟัง
ดนตรีให้ผู้ป่วยเลือกตอบ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity)
ผู้วิจัยน�ำโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี
แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี, แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล,แบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
หลอดเลือดหัวใจ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการฟังดนตรีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ประกอบ
ด้วย
อายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและการสวนหลอด
เลือดหัวใจ 1 คน, อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
และได้ รั บ การสวนหลอดเลื อ ดหั ว ใจ 2 คน,
พยาบาลวิชาชีพและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ที่เชี่ยวชาญการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
และการสวนหลอดเลือดหัวใจ 1 คน, อาจารย์
พยาบาลที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นดนตรี บ� ำ บั ด ในผู ้ ป ่ ว ย
วิกฤต 1 คน
โดยผลตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลขณะเผชิ ญ
(STAI form Y-1) ค่า CVI = .75 และแบบวัดความ
รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่า CVI = .93
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
(Reliability)
ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วล

20/6/2562 8:28:52

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

ขณะเผชิญ (STAI Form Y-1) และแบบวัดความ
รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ไปทดลองใช้กับผู้
ป่วยผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจที่มีลักษณะใกล้
เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย ณ หอผู้
ป่วยหนักโรคหัวใจ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
หนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าความเทีย่ ง โดย
แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ (STAI
Form Y-1) ใช้สูตร Cronbach’Alpha Coefficient
โดยได้ค่า Reliability.82 ส่วนแบบวัดความรู้เกี่ยว
กับโรคหลอดเลือดหัวใจหาค่าความเที่ยงโดยใช้
สูตร KR-20 ได้ค่า Reliability .90

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กจากเวช
ระเบียนของผูป้ ว่ ยทีห่ อผูป้ ว่ ยหนักในทุกๆ วัน และ
เก็บข้อมูลเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2) เมือ่ ได้กลุม่ ตัวอย่างตรงตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ อธิบายการเข้า
ร่วมการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยและ
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย
3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมในการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้กลุม่ ตัวอย่าง 22 คนแรกเป็นก
ลุ่มควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน และจับคู่
กลุ่มตัวอย่างด้วย อายุ เพศ ระดับความวิตกกังวล
ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 22 คนหลังเป็นกลุ่มทดลอง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 44 คน
4) ภายหลังได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนแล้ว
ผู้วิจัยด�ำเนินกิจกรรมโดยมีรายละเอียดในกลุ่ม
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ควบคุมและกลุ่มทดลองดังนี้
กลุ่มควบคุม
1) ผูว้ จิ ยั เริม่ ด�ำเนินกิจกรรมหลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจ ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการรักษา
และการพยาบาลจากแพทย์และพยาบาล เริ่มจาก
สร้ า งสั ม พั น ธภาพและขอความร่ ว มมื อ ในการ
ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และประเมิน
ความวิตกกังวล (Pre-test) ด้วยแบบประเมินความ
วิตกกังวลขณะเผชิญ (STAI Form Y-1) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนให้การ
พยาบาลตามปกติ
2) ดูแลให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ ที่ ห อผู ้ ป ่ ว ยหนั ก โรคหั ว ใจ โดยได้ รั บ
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ
3) ประเมินความวิตกกังวล (Post-test)
ด้ ว ยแบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลขณะเผชิ ญ
(STAI Form Y-1) โดยให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองหลังให้การพยาบาลตาม
ปกติ 48 ชั่วโมง
4) ผู ้ วิ จั ย มอบคู ่ มื อ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การปฏิบัติตัว
หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วย
วิกฤตและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
กลุ่มทดลอง
โดยกลุ่มทดลองแบ่งการทดลองออกเป็น
2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ
24 ชั่วโมงแรก
1) ผู ้ วิ จั ย เริ่ ม ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมหลั ง การ
สวนหลอดเลือดหัวใจ ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการ
รักษาและการพยาบาลจากแพทย์และพยาบาล
เริ่ ม จากกสร้ า งสั ม พั น ธภาพกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
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และขอความร่ว มมือตอบแบบสอบถามข้อมู ล
ส่วนบุคคล ประเมินความวิตกกังวล (Pre-test)
ด้ ว ยแบบประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลขณะเผชิ ญ
(STAI form Y-1) ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดหัวใจด้วยแบบวัดความรู้โรคหลอด
เลือดหัวใจ โดยให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเองก่อนให้โปรแกรม
2) ผู ้ วิ จั ย ดู แ ลความสุ ข สบาย จั ด ท่ า ที่
เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนตัว ติดป้าย
ห้ า มรบกวน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การรบกวนขณะ
ฟังดนตรี สอนและสาธิตการใช้เครื่องเล่นเพลง
อัตโนมัติในการฟังดนตรี และให้กลุ่มตัวอย่าง
เลือกเพลงเองตามความชอบ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเวลาฟัง
ดนตรีกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 30 นาที และแนะน�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างนอนพักผ่อนต่ออีก 10 นาที รวมเวลา
ทั้งสิ้น 40 นาที
3) จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างฟังโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกเพลงเองตามความชอบ ซึง่ เป็นดนตรี
บรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง จังหวะ 60-80 ครั้ง/นาที
เป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงสากล เพลงพื้นบ้าน ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ผ่าน
เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติทางชุดหูฟัง โดยฟังอย่าง
ต่อเนื่องนาน 30 นาที และแนะน�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
หลับตาขณะที่ฟังดนตรี
4) เมื่อครบ 30 นาทีที่กลุ่มตัวอย่างฟัง
ดนตรี ให้ผู้ป่วยพักผ่อนต่ออีก 10 นาที
5) ผู้วิจัยจัดเตรียมผู้ป่วยในการให้ข้อมูล
6) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม
การให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี
หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ระยะที่ 1 หลังสวน
หลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมงแรกเริ่มด้วยการให้
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ข้อมูลอย่างมีแบบแผนในระยะที่อยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤต ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันสาเหตุและปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรค
อาการและอาการแสดง การรักษาที่ได้รับและ
การรักษาต่อเนื่อง ผลการสวนหลอดเลือดหัวใจ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตัวหลังสวน
หลอดเลือดหัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็น
รายบุคคล เวลาประมาณ 30 นาทีโดยการบรรยาย
ประกอบโปรแกรม power point ผ่านคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับแจกคู่มือความรู้เกี่ยวกับโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การปฏิบัติตัวหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต
และเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
7) ผูว้ จิ ยั สอบถามความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ฟงั ดนตรี
สรุปการเข้าร่วมวิจยั ครัง้ ที่ 1 ทีจ่ บลง และนัดหมาย
การเข้าร่วมวิจัยครั้งที่ 2 ในวันรุ่งขึ้น
ครั้งที่ 2 หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ
48 ชั่วโมงแรก
1) ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สอบถามอาการ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2) ผู ้ วิ จั ย ดู แ ลความสุ ข สบาย จั ด ท่ า ที่
เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนตัว ติดป้าย
ห้ามรบกวน เพื่อไม่ให้ได้รับการรบกวนขณะฟัง
ดนตรี ทบทวนการใช้เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติใน
การฟังดนตรี และให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเพลงเอง
ตามความชอบ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเวลาฟังดนตรีกบั กลุม่
ตัวอย่าง คือ 30 นาทีและแนะน�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
นอนพั ก ผ่ อ นต่ อ อี ก 10 นาที รวมเวลาทั้ ง สิ้ น
40 นาที
3) จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างฟังดนตรี โดย
กลุ่มตัวอย่างเลือกเพลงเองตามความชอบ ซึ่งเป็น
ดนตรีบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง จังหวะ 60-80 ครั้ง/
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นาที เป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงไทย
ลูกทุ่ง เพลงสากล เพลงพื้นบ้าน ที่ผู้วิจัยจัดเตรียม
ไว้ผ่านเครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติทางชุดหูฟัง โดย
ฟังอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที และแนะน�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างหลับตาขณะที่ฟังดนตรี
4) เมื่อครบ 30 นาทีที่ฟังดนตรี ให้กลุ่ม
ตัวอย่างพักผ่อนต่ออีก 10 นาที
5) ผู้วิจัยเตรียมกลุ่มตัวอย่างในการให้
ข้อมูล
6) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม
การให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี
หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระยะที่ 2 หลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจ 48 ชั่วโมงแรก การให้ข้อมูล
อย่างมีแบบแผนก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
ได้แก่ ด้านโภชนาการ กิจกรรมและการออกก�ำลัง
กาย การรับประทานยา การลดปัจจัยเสีย่ ง และการ
จัดการกับอาการผิดปกติเป็นรายบุคคล นาน 30
นาที เช่นเดียวกับระยะที่ 1
7) จากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างประเมินความรู้
ด้วยแบบวัดความรูโ้ รคหลอดเลือดหัวใจ, ประเมิน
ความพึงพอใจในการฟังดนตรีบำ� บัด และประเมิน
ความวิตกกังวล (Post-test) ด้วยแบบประเมินความ
วิตกกังวลขณะเผชิญ (STAI Form Y-1) ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองหลังได้รับ
โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ
การฟังดนตรีหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้
ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยใช้
เวลาประมาณ 15 นาที
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ
พรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐานและวิเคราะห์ด้วยสถิติ dependent
และ independent t-test

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ 86.4 อายุเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 48.5(SD = 6.89) และ 49(SD= 7.39)
ตามล�ำดับระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ คิด
เป็น ร้อยละ 75 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อย
ละ 31.8 มีรายได้ตอ่ เดือนเฉลีย่ 5,000 – 10,000บาท
คิดเป็นร้อยละ 40. กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัวคิดเป็น
ร้อยละ 65.9 เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด
ร้อยละ 40 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 ชอบ
ฟังดนตรี ส่วนใหญ่ชอบฟังดนตรีขณะท�ำงานมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ54.5 ฟังดนตรีเมื่อรู้สึกเครียด/
กังวลรองลงมาร้อยละ 25 และส่วนใหญ่ชอบฟัง
แนวดนตรีประเภทลูกทุ่งเป็นร้อยละ 56.8
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความวิ ต กกั ง วล
หลั ง สวนหลอดเลื อ ดหั ว ใจก่ อ นและหลั ง การ
ทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
พบว่า กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติมคี า่ เฉลีย่ ความวิตกกังวลหลังสวนหลอด
เลือดหัวใจก่อนการทดลองเท่ากับ 47.05 (SD
= 3.23) และหลังการทดลองมีความวิตกกังวล
หลั ง สวนหลอดเลื อ ดหั ว ใจเท่ า กั บ 45.68 (SD
=3.82) ซึ่งลดลงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อน�ำค่า
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เฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจ
มาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ Dependent t-test พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือด
หัวใจหลังการทดลองต�ำ่ กว่าก่อนการทดลองอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รับโปรแกรมการให้
ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีมีค่า
เฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 46.27(SD = 3.58) และ

หลังการทดลองมีความวิตกกังวลหลังสวนหลอด
เลือดหัวใจเท่ากับ 33.23(SD = 4.84) ซึ่งลดลงกว่า
ก่อนการทดลอง เมื่อน�ำค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล
หลังสวนหลอดเลือดหัวใจมาเปรียบเทียบกันด้วย
สถิติ Dependent t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตก
กังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจหลังการทดลอง
ต�่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตารางที่ 1

ตารางที
กกังงวลหลั
วลหลังงสวนหลอดเลื
สวนหลอดเลืออดหั
ดหัววใจก่
ใจก่ออนและหลั
นและหลังงการทดลองของกลุ
การทดลองของ ่ม
ตารางที่ 1่ 1เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบค่
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ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย ความวิ ต กกัง วลหลัง สวนหลอด โปรแกรมการให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่ วมกับการ
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่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
=22)
ทดลองก่
อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Independent t-test(n1=n=22)
2
ทดลองก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Independent t-test(n1=n
2
M
ความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจ
SD
df
t
P
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
47.05
3.23
42
1.47
.074
กลุ่มทดลอง
46.27
3.58
42
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
45.68
3.82
42
9.58
.000*
กลุ่มทดลอง
33.23
4.84
42
* p< .05

ส่วนความพึงพอใจในการฟังดนตรีพบ
ว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี
แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีทงั้ หมด ร้อยละ 100
พึงพอใจต่อการฟังดนตรีในครั้งนี้ และให้ความ
เห็นว่าท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ เพลิดเพลิน
โดยส่วนใหญ่เลือกฟังเพลงลูกทุง่ มากทีส่ ดุ ในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80 จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.18 โดยผู้
วิจัยได้ตรวจสอบข้อค�ำถามในด้านที่ตอบผิดและ
ให้ความรูใ้ หม่ในด้านนัน้ อีกครัง้ และวัดผลใหม่จน
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

การอภิปรายผลการวิจัย

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1ค่าเฉลี่ยความ
วิตกกังวลหลังได้รบั การสวนหลอดเลือดในผูป้ ว่ ย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังได้
รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม
กับการฟังดนตรีต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมผล
การวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ดังนี้
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ผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจหลังได้รบั โปรแกรมการ
ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีมี
ความวิตกกังวลต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ทั้งนี้
เนื่องจากความวิตกกังวลขณะเผชิญดังกล่าวนี้
เกิดจากความต้องการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจ็บ
ป่วยขั้นตอนการดูแลและการปฏิบัติตัว นอกจาก
นี้สิ่งแวดล้อมขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่
แสง เสียงในหอผู้ป่วยวิกฤต การเจ็บป่วยที่วิกฤต
ฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต การรักษา
ที่เร่งด่วน หัตถการรักษาที่ได้รับ หรือข้อจ�ำกัด
บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาที่ได้
รับ เช่น การถูกจ�ำกัดการเคลื่อนไหว ความไม่สุข
สบายบริเวณทีส่ วนหลอดเลือดหัวใจนัน้ เป็นสิง่ เร้า
หรือสิ่งกระตุ้นผู้ป่วยว่าคุกคามและเป็นอันตราย
ไม่สามารถควบคุมสิ่งเร้านั้นได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดความวิตกกังวลขณะเผชิญ (state anxiety)
ของ Spielberger (1983) เมื่อได้รับโปรแกรมการ
ให้ขอ้ มูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี ซึง่
การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนใช้ทฤษฎีการปรับ
ตัวของตนเอง (Self – regulatory models) ของ
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Laventhal & Johnson (1983) ที่เป็นการให้ข้อมูล
ที่ตรงกับความเป็นจริงและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย
ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการ ข้อมูลที่บ่งบอก
ความรู้สึก ค�ำแนะน�ำและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ โดยใช้
วิธีการสอนผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะเผชิญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดแบบแผน
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive structure) จากการ
ได้รับข้อมูลและสามารถแปลความหมายต่อสิ่ง
ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่คุกคาม
หรือสิ่งที่เผชิญได้จึงส่งผลให้ความวิตกกังวลลด
ลงนอกจากนีด้ นตรีเป็นเทคนิคการเบีย่ งเบนความ
สนใจและชักจูงให้ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลทั้ง
จากความต้องการข้อมูลและสิ่งกระตุ้นต่างในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตนั้นลดความสนใจไปสู่ดนตรีโดยใช้
การฟัง เกิดการหลั่งสารสื่อสัญญาณประสาทที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้รู้สึกมีความ
สุขจึงมีผลต่อการช่วยลดความวิตกกังวล ตาม
แนวคิดดนตรีบ�ำบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ Chlan &
Tracy (1999)
สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพิน สังฆ
ะมณี (2555) ศึกษาผลของการให้ข้อมูลเตรียม
พร้อมก่อนจ�ำหน่ายต่อความรู้ ความวิตกกังวล
และการปฏิ บั ติ ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ผ่ า ตั ด ท� ำ ทาง
เบี่ยงเส้นเลือดหัวใจโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
ปรับตนเองของ Leventhal & Johnson (1983) พบ
ว่า ความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองหลังให้ข้อมูล
เตรียมพร้อมน้อยกว่าก่อนการให้ข้อมูลอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุมลชาติ ดวง
บุบผา, สมจิต หนุเจริญกุล, และ ชาญ เกียรติบุญ
ศรี(2551) ศึกษาผลของประสิทธิภาพของดนตรี
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บ�ำบัดต่อความวิตกกังวล การตอบสนองทางสรีระ
ความจุปอดและความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้
ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ พบว่า ระยะที่ผู้ป่วยได้
ฟังดนตรีบ�ำบัด มีระดับความวิตกกังวล อัตราการ
เต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันเลือดซีส
โทลิก และความดันเลือดแดงเฉลี่ยลดลงมากกว่า
ระยะควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ค่าเฉลี่ยความ
วิ ต กกั ง วลหลั ง การสวนหลอดเลื อ ดของผู ้ ป ่ ว ย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับ
โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ
การฟังดนตรีต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2 ดังนี้ ภายหลังการทดลองผู้ป่วยโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังการสวนหลอด
เลือดหัวใจกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้
ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีมคี วาม
วิตกกังวลต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ สามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมการให้
ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีการปรับตัวของตนเอง
(Self – regulatory models) ของ Laventhal &
Johnson (1983) สร้างแบบแผนความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องของผู้ป่วยท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกว่า
สามารถควบคุมเหตุการณ์ทคี่ กุ คามหรือสิง่ ทีเ่ ผชิญ
ได้มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ความวิตกกังวลลด
ลง นอกจากนี้ ก ารฟั ง ดนตรี ต ามแนวคิ ด ดนตรี
บ�ำบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ Chlan & Tracy (1999)
เป็นเทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ (distraction)
และชักจูงให้ผปู้ ว่ ยทีม่ คี วามวิตกกังวลทัง้ จากความ
ต้องการข้อมูลและสิ่งกระตุ้นต่างในหอผู้ป่วย
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วิกฤตนั้นลดความสนใจไปสู่ดนตรีโดยใช้การฟัง
ท�ำให้ความวิตกกังวลลดลงอีกทางหนึ่ง
เมื่ อ พิ จ ารณากลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
พยาบาลตามปกติจากการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลประจ�ำการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หลังการสวนหลอดเลือดเป็นการให้ข้อมูลราย
บุคคลเสร็จสิ้นที่โรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ บุคคลอาจยังไม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้อง และจากการที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับข้อมูล
ตามสาเหตุของความวิตกกังวลอื่นๆ หรือได้รับ
การจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมในหอผู้
ป่วยวิกฤตภายหลังการทดลองความวิตกกังวลถึง
แม้จะลดลงจากเดิมแต่ไม่มากนัก
ดังการศึกษาของ Bradt, Dileo, & Potvin (2013)
เกีย่ วกับการใช้ดนตรีบำ� บัดเพือ่ ลดความเครียดและ
ความวิตกกังวลในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ พบ
ว่า ดนตรีบ�ำบัดสามารถลดความวิตกกังวลลงได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .004) โดยส่งผลใน
ระดับปานกลางและคะแนนความวิตกกังวลลดลง
เฉลีย่ 5.87 คะแนน และจะลดได้ดถี า้ ผูป้ ว่ ยสามารถ
เลือกเพลงฟังได้เอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. น� ำ โปรแกรมการให้ ข ้ อ มู ล อย่ า งมี
แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีไปใช้ในการดูแลผู้
ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลัง
การสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อลดความวิตกกังวล
และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
2. จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลที่ดูแลผู้
ป่วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพือ่ ให้
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มีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เกีย่ วกับการให้ขอ้ มูล
และการฟังดนตรี
3. น� ำ การบ� ำ บั ด ด้ ว ยดนตรี ซึ่ ง มี ค วาม
สะดวก และเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลไปใช้
ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อลด
ความวิตกกังวล
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ข้อมูล
อย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีอยูใ่ นรูปแอพ
พลิเคชัน่ ในมือถือเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ คี วามสามารถใช้
เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ง่าย
2. ควรมีการน�ำโปรแกรมให้ข้อมูลอย่าง
มีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีไปใช้ในการวัดผล
กั บ ตั ว แปรอื่ นๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคกล้ า ม
เนื้อหัวใจขาดเลือด เช่น ความปวด ภาวะซึมเศร้า
เป็นต้น
3. ควรมีการน�ำโปรแกรมให้ข้อมูลอย่าง
มีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีไปศึกษาวิจัยใน
ผู้ป่วยวิกฤติโรคอื่น เช่น โรคหลอดเลือดสมองที่
ไม่มีการรับรู้หรือการเรียนรู้ผิดปกติ เป็นต้น
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม
เบญจมาศ ท�ำเจริญตระกูล, พย.ม.1
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, Ph.D.2
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั กึง่ ทดลองแบบ 2  กลุม่   วดั ผลหลังทดลองมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของ
การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ  (supra-WHAPO  
CNPG)  ต่ออุบัติการณ์การเกิด  early-onset  VAP  (EVAP)  และความพึงพอใจและความมีวินัยปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั ฯิ กลุม่ ตัวอย่าง 120 คน เป็นผูป้ ว่ ยใส่เครือ่ งช่วยหายใจใน 4 วันแรกทีต่ กึ อายุรกรรม    เป็นก
ลุ่มควบคุม  63 คน รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลมาตรฐานของโรงพยาบาล กลุ่มทดลอง 57
คนได้รับการดูแลโดยใช้   supra- WHAPO  CNPG  โดยพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน  24 คน  ระหว่าง
เดือนตุลาคม  2560  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   chi-square, Relative  Risk  
Ratioความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มควบคุมเกิด  EVAP  14  ครั้ง  คิดเป็น  56.45  ครั้ง/1,000  วันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ  (95% CI = 0.0605,0.0974)  กลุ่มทดลองเกิด  EVAP  3  ครั้ง  คิดเป็น  15.15  ครั้ง  /1,000  
วันใช้เครื่องช่วยหายใจ  (95% CI = 0.0052,0.0436)  กลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงการเกิด  EVAP  มากกว่า
กลุ่มทดลอง (RR  4.96, 95% CI = 1.50,16.45, p=0.009)ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลจ�ำนวน 24
คนที่ใช้supra- WHAPO  CNPG  อยู่ระดับสูง 85.8%  (M=4.29, SD=.62) คะแนนเฉลี่ยความมีวินัยใน
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของพยาบาลมากกว่า90% เกือบทุกกิจกรรม
ดังนั้น ผลวิจัยแสดงว่า supra-WHAPO  CNPG ช่วยลดอุบัติการณ์และลดความเสี่ยงการเกิด
EVAP ในผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจตึกอายุรกรรม และ supra-WHAPO  CNPG  สามารถใช้ได้จริงดังจะ
เห็นจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความมีวินัยการใช้แนวปฏิบัติฯอยู่ระดับสูง และยังมีปัจจัยอื่นที่
มีผลต่อการเกิด VAP งานวิจัยครั้งต่อไปควรน�ำปัจจัยเหล่านั้นมาศึกษาด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ, แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ
เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยหายใจ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา benjamas@knc.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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Abstract

This quasi-experimental study is two-group posttest design. The purposes of this study were
to evaluate1) the results of  using supra-WHAPO CNPG for ventilator associated pneumonia prevention  to the incident rate of early-onset VAP (EVAP), 2) nurses’ satisfaction  and CNPG adherence
to supra-WHAPO CNPG. The participants were 120 patients on ventilators within the first four day
after admission in the medical units of a hospital. The 63 participants of the control group received
standard care of the hospital. On the other hand, the 57 participants of the experimental group received
WHAPO CNPG during October, 2017 to February, 2018. Data were analyzed by Chi-square, Relative
Risk Ratio, frequency, percentage, mean, and standard division.
The result of this study showed that the incident rate of EVAP in control group was 14 times
or 56.45 times/1,000 ventilator days (95% CI=0.0052, 0.0436). The experimental group was 3 times or
15.15 times/1,000 ventilator days (95% CI=0.0052, 0.0436). The relative risk of the control group was
more than the experimental group (RR = 4.96, 95% CI = 1.50, 16.45, p=.009). The total mean score
of satisfaction among 24 nurses who used supra-WHAPO CNPG was at the high level (mean=4.29,
SD=.62, or 85%). The mean score of nurses’ CNPG adherence was over 90% of all activities.
Therefore, the result of this study showed that supra-WHAPO CNPG can reduce incident rate
and relative risk of EVAP among patients on ventilators in the medical units.  In addition, Supra-WHAPO CNPG is practical for nurse working because the mean scores of satisfaction and CNPG adherence
were high level. However, there may be other factors influencing on incident rate of VAP. The next
study should include these factors.    
Keywords: VAP, ventilator associated pneumonia prevention, WHAPO CNPG, ventilator
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บทน�ำ

การใส่เครื่องช่วยหายใจ มีความจ�ำเป็น
ในการช่วยบ�ำบัดภาวะพร่องออกซิเจนและช่วย
ชีวิตผู้ป่วยวิกฤต แต่การใส่เครื่องช่วยหายใจผ่าน
ท่อช่วยหายใจ (endotracheal tube: ETT)ท�ำให้
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ส� ำ คั ญ คื อ ปอดอั ก เสบ
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ (Ventilator
associated pneumonia, VAP) (สุจิตรา ลิ้มอ�ำนวย
ลาภ, กาญจนา สิมะจารึก, เพลินตา ศิริปการ,
และชวนพิศ ท�ำนอง, 2556) ศูนย์ควบคุมคุมและ
ป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Center of Disease
Control and Prevention, CDC)ประมาณการณ์ว่า
จะมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ 300,000
คนต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิด VAP ส่งผล
ให้อัตราการตายสูงขึ้น (CDC, 2017)
ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ย
หายใจ (Ventilator associated pneumonia :VAP)
เป็นภาวะปอดอักเสบที่เกิดในผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจมากกว่า 2 วันโดยนับจากวันแรกที่ใส่
เครื่องช่วยหายใจ และภายใน 2 วันแรกหลังเอา
ท่อช่วยหายใจออก(Center of Disease Control and
Prevention, 2017) จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิด VAPสามารถจ�ำแนกได้ 3 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ป่วย ปัจจัยด้านอุปกรณ์และการ
รักษา และปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพ ปัจจัยด้าน
ผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้เช่นเพศ
อายุ โรคที่เข้ารับการรักษา ฯลฯ ส่วนปัจจัยด้าน
อุปกรณ์และการรักษาที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
VAP เป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ ปัจจัยเหล่า
นี้ได้แก่การสะสมของสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT cuff
ซึง่ ส่งผลให้เกิด microaspiration ในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง การขัดขวางกลไกการไอระยะเวลาการใส่
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เครื่องช่วยหายใจ (Fitch & Whitman, 2014) การ
จัดท่าผู้ป่วยท่านอนราบ (Charles et al., 2014)
การรักษาด้วย H2 blockers (Charles et al., 2014)
การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (Murphy et al., 2014)
ส�ำหรับปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลต่อการเกิด VAP คือ
ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพได้แก่ การไม่เคร่งครัด
ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ จากการศึกษา
ของเคิสรี่และคณะ (2014) พบว่าการเกิด VAP
เกิดจากความถีข่ องการปนเปือ้ นเชือ้ จากการสัมผัส
สิง่ แวดล้อมถึง 7.1 % และจากมือบุคลากรสุขภาพ
8.2 %
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการเกิด VAP อย่างต่อเนื่อง แต่อุบัติ
การณ์ ข องการเกิ ด VAP ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
จากการศึกษาของมาจินและคณะ (2014) พบว่า
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ปอดอักเสบมีจำ� นวนสูงขึน้ ถึงร้อย
ละ 21.8ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทั้งหมดในโรง
พยาบาล มากกว่านัน้ ในโรงพยาบาลตติยภูมิ ผูป้ ว่ ย
ที่รักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจนานเกิน 48 ชั่วโมง
ในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต มี อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด VAP
สูงขึ้นร้อยละ 57.14 หรือ 31.7/1000 วันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ (Ranjan, Chaudhary, Chaudhry, &
Ranjan, 2014 ) ในส่วนของประเทศไทยจากการ
ศึกษาของรองพงษ์ โพลังละ และคณะ (2555)
ศึ กษาในหอผู ้ ป ่ ว ยหนั กพบว่ า มี ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด VAP
มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดิน
หายใจ และจากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลศูนย์ พบว่าปีงบประมาณ 2559 ใน
แต่ละเดือน กลุ่มงานอายุรกรรมมีค่าเฉลี่ยอัตรา
การติดเชื้อVAP ทั้งปี เท่ากับ 4.30 ต่อ 1,000 วัน
ใช้เครื่องช่วยหายใจ การเกิดVAP ส่งผลกระทบ
หลายประการต่อตัวผูป้ ว่ ย ผูใ้ ห้บริการสุขภาพ และ
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สถานบริการสุขภาพ เมื่อเกิด VAP ผู้ป่วยที่เกิด
VAP จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8.2 %
(Nguile-Makao et al., 1010; Tamayo et al., 2012)
และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ด้วย สอดคล้องกับการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบค่ารักษาระหว่าง
ผู้ป่วยที่เกิด VAP และผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิด VAP พบ
ว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด VAP จะเสียค่ารักษา 99,598 เหรียญ
ในขณะที่ค่ารักษาของผู้ป่วยที่ไม่เกิด VAP จะ
ประมาณ59,770 เหรียญ (Kollef, Hamilton, &
Ernst, 2012)
การป้องกันและการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ กิด VAP
แล้วนั้น หลายหน่วยงานได้พัฒนาแนวปฏิบัติขึ้น
เช่น CDCก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเป็น4
มาตรการ (W.H.A.P) ได้แก่ 1) มาตรการการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (Wean Patient: W) 2) มาตรการ
การท�ำความสะอาดมือ (Hand Hygiene: H) 3)
มาตรการการป้ อ งกั น การสู ด ส� ำ ลั ก เชื้ อ ก่ อ โรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Aspiration Precautions:
A) และ 4) มาตรการการป้องกันการปนเปื้อน
(Prevent contamination: P) (สมจิตร พิรยิ ะประภา,
อะษา ชะโนภาษ, จ�ำรัส รงศ์จำ� เริญ, บังอรรัตน์ บุญ
คง, และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2557)
โรงพยาบาลตติยภูมไิ ด้มกี ารประยุกต์แนว
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP มาใช้ประกอบ
ด้วย กิจกรรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (W) การ
ท�ำความสะอาดมือ (H) การป้องกันการส�ำลัก
(A) การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ (P) การดูแล
ปาก (Oral care) โดยการท�ำความสะอาดปากฟัน
ด้วย Special mouth wash หรือ 0.12 % Cholhexidine gluconate in alcohol (กลุ่มงานการพยาบาล
ด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ, 2559)จาก
การส� ำ รวจในปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ยั ง มี
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อุบัติการณ์การเกิด VAP ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ในระดับ 2.31-9.17 ต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วย
หายใจ และจากการศึกษาความีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติของพยาบาล จ�ำนวน 25 คน พบ
ว่าพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติครบสมบูรณ์
ในหลายกิจกรรม แต่มีบางกิจกรรมยังปฏิบัติได้
ไม่สมบูรณ์คือ การท�ำ  oral care พบว่าบุคลากร
เลือกใช้ special mouth wash ร้อยละ 62 ซึ่งจาก
การศึกษาการท�ำความสะอาดปากฟันที่ลดการ
เกิด VAP ให้ใช้ 0.12 % chlorhexidine gluconate
in alcoholการท�ำHand hygiene และกิจกรรมการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจ (wean) พบว่าบุคลากรปฏิบตั ิ
ได้สมบูรณ์รอ้ ยละ50การควบคุม cuff pressure 2530 mmHg และการจัดท่านอนยกหัวเตียงสูงท�ำมุม
30-45 องศาขณะให้อาหารทางสายยาง และหลังให้
อาหาร 30 นาที มีการปฏิบัติ ได้น้อยกว่าร้อยละ50
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการให้อาหารทางผ่านชุดให้
อาหารแบบหยดเร็วน้อยกว่า 30 นาทีร้อยละ57
และในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการส�ำลักยังไม่ได้
มีกิจกรรมการท�ำ  supra-cuff suction ซึ่งช่วยลด
การเกิด microaspirate ของสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT
cuff สูท่ างเดินหายใจส่วนล่าง ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญ
ของการเกิด VAP ทั้งนี้การท�ำ supra-cuff suction
จะช่วยลดการไหลของเชื้อลงทางเดินหายใจส่วน
ล่างลดความเสี่ยงในการเกิด VAP การเสียชีวิต
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอัตราการตายใน
โรงพยาบาลน้อยลงเกือบเท่าตัว นอกจากนี้ยัง
ท� ำ ให้ ล ดจ� ำ นวนวั น ใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจลงอี ก
ด้วย (Frostet et al., 2013; Safdari, Yazdannik, &
Abbast, 2014) จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
ยั งไม่ สมบู ร ณ์ ใ นหลายกิ จ กรรมโดยเฉพาะขาด
กิจกรรมช่วยลดการเกิด microaspirate จึงท�ำให้
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อุบัติการณ์ของการเกิดVAP ไม่ลดลง
ดั ง นั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาแนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่
สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ โ รงพยาบาลศู น ย์ แ ละ
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการสูดส�ำลักเชื้อ
ก่อโรคเหนือ ETT cuff เข้าทางเดินหายใจส่วน
ล่าง (Aspiration Precautions: A)ซึ่งยังไม่มีในแนว
ปฏิบัติ โดยเพิ่มการท�ำ suppra cuff suction คือการ
ดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ETT cuff ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
VAP 48 % (Frost et al., 2013) การส่งเสริมให้
บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ จาก
การศึกษาของโมฮัมเมด (2014) พบว่าพบว่าหาก
บุคลากรสุขภาพปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พิม่ จาก 63
% เป็น 84 % จะท�ำให้อตั ราการเกิด VAP ลดลงจาก
23 มาเป็น 14 /1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจและ
ศึกษาผลของการน�ำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใส่เครือ่ งช่วย
หายใจที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด VAPสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามการก�ำหนดตัวชี้วั
ดบัญชีวัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสาร
สนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
(Thailand Hospital Indicator Program: THIP) ได้
ก�ำหนด KPI ให้ VAP เป็นตัวชีว้ ดั ระบบงานส�ำคัญ
หมวด Infection Control System ที่ก�ำหนดให้ค่า
การเกิดอุบัติการณ์ยิ่งน้อยยิ่งดี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพัน ธ์ กับ
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เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรม ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด VAP
ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมที่ได้รับแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั นปอดอั กเสบที่ สัมพั นธ์ กับ
เครื่องช่วยหายใจ (Supra-WHAPO CNPG)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของ
แนวปฏิบัติSupra-WHAPO
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความมี วิ นั ย ของพยาบาล
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของแนว
ปฏิบัติ Supra-WHAPO

ค�ำจ�ำกัดความ

ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจ
หมายถึง ปอดอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใส่
เครื่องช่วยหายใจ 2 วันขึ้นไป ในการศึกษาครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะ EVAP หมายถึงการเกิดปอดอักเสบ
ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ หลังใส่เครื่องช่วย
หายใจผ่านท่อช่วยหายใจ 2-4 วันวินิจฉัยโดยใช้
clinical criteria
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจหมายถึง อัตราการเกิด VAP
รายใหม่ตอ่ 1000 วันใส่เครือ่ งช่วยหายใหจ วินจิ ฉัย
ตาม clinical criteria ของ CDC ในผู้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการดูแลโดยใช้ Supra-WHAPO
และผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการดูแลโดยใช้
WHAPO ในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา
ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
หมายถึงสัดส่วนของพฤติกรรมของพยาบาล ใน
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกัน
ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี
ทั้งหมด 8องค์ประกอบ โดยพยาบาลหัวหน้าหอผู้
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ปฏิ บตั ิ ต ามแนวปฏิ บ ัติก ารพยาบาลเพื่ อป้ อ งกัน ปอดอัก เสบที่ สัมพัน ธ์ กับเครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี ท้ งั หมด 8
องค์ประกอบ โดยพยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหรื อหัวหน้าเวร จะเป็ นผูบ้ นั ทึกตามแบบตรวจเช็คการปฏิบตั ิ
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ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิหมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกัน
ปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจ ที่ประเมินโดยแบบวัดความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนว
ป่วยหรือหัวหน้าเวร จะเป็นผูบ้ นั ทึกตามแบบตรวจ กรอบแนวคิด
ปฏิบตั ิฯบัตและความพึ
เช็คการปฏิ
ิตามแนวปฏิงพอใจโดยรวม
บัติ เวรละ 1 ครั้ง
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎี
ความพึ ง พอใจต่ อ แนวปฏิ บั ติ ห มายถึ ง ระบบของ Ludwig Von Bertalanfly มาใช้ในการ
กรอบแนวคิ
ด อแนวปฏิบัติการพยาบาล วิจัย ประกอบด้วย Input, Process, Outputมีแนวคิ
คะแนนความพึ
งพอใจต่
เพื่อป้องกันปอดอั
นธ์กับเครืด่อของทฤษฎี
งช่วย ดว่
การวิจกยั เสบที
ครั้งนี่้สใช้ัมกพัรอบแนวคิ
ระบบของ
Ludwig อVon
ในการวิจยั
าองค์ประกอบหรื
ปัจจัย Bertalanfly
หรือสิ่งต่างๆมาใช้
มีความ
หายใจ
ที่ประเมิวนย โดยแบบวั
ดความพึ
งพอใจของ
มพัปนระกอบหรื
ธ์กันอย่างเป็
ดังมีนัค้นวามสั
ถ้าหาก
ประกอบด้
Input, Process,
Outputมี
แนวคิดว่าสัองค์
อปันจจักระบวนการ
ย หรื อสิ่ งต่างๆ
มพันธ์กนั
พยาบาลต่
อการใช้
แนวปฏิบตั ฯิ ดังและความพึ
งพอใจ
งการให้
ผลลัตพามวั
ธ์บรรลุ
ามวัตถุทปี่ คระสงค์
อย่างเป็
นกระบวนการ
นั้นถ้าหากต้
องการให้ต้ผอลลั
พธ์บรรลุ
ตถุ ปตระสงค์
าดหวังที่คต้าด
องดําเนิ น
โดยรวม
หวัง ต้องด�ำเนินกระบวนการดังนี้
กระบวนการดังนี้
Input
Process
Output
- ผูป้ ่ วยใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
ใช้ Supra-WHAPO CNPG
ด้ านผู้ป่วย
4 วันแรก
ประกอบด้วย
- อุบตั ิการณ์การเกิด VAP
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
1. supra-cuff suction
ด้ านพยาบาล
- ไม่มีการติดเชื้อทางเดิน
2. Wean
- ความพึงพอใจต่อแนว
หายใจก่อนใส่เครื่ องช่วย
3. Hand hygiene
ปฏิบตั ิ
หายใจตามเกณฑ์ CDC
4. Aspiration precaution
- ความมีวินยั ในการปฏิบตั ิ
5. Prevent contamination
ตามแนวปฏิบตั ิ
6. Oral care 0.12 % CHD
7. VAP monitoring
8. VAP prevention checklist

วิธีดวิ�ำธเนิีดนาํ เนิ
การวิ
จัย จยั
นการวิ

หญิง โรงพยาบาลตติยภูมิที่ท�ำการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างdesign)
ประกอบด้
ม่ ผู่มป้ ว่ วัยดและ
การศึการศึ
กษานี
้เป็น้ เป็การวิ
จัยแบบกึ
่งทดลอง
่ งทดลอง (Quasi-experimental
กษานี
นการวิ
จยั แบบกึ
แบบวยกลุ
2 กลุ
ผลหลังการ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
(Quasi-experimental
design)
แบบ
2
กลุ
ม
่
วั
ด
ผล
ทดลอง
แบบเจาะจงตามคุณสมบัติ (purposive sampling)
หลังการทดลอง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
1 ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที
่
ใ
ช้
ใ
นการศึ
ก
ษาครั
ง
นี
ประกอบด้
กลุ่ม นได้2แกลุ
ก่(1)่ม ได้
ผูป้ แ่ วยผู
้
้
ก่ ผูใ้ ้ปหญ่
่วย วิกฤตที่
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ ตามคุณสมบัติแวบ่ย ง2ออกเป็
ใส่ เครื่ องช่
ที่เใ้ข้หญ่
ารับวการรั
ป้ ่ วยอายุ
รกรรมชาย
ง
กลุ่มควบคุ
ม และผู
้ป่วยกลุ่มและหอผู
ทดลองป้ มี่ วยอายุ
เกณฑ์รคกรรมหญิ
ัด
นี้ ประกอบด้
วยว2ยหายใจ
กลุม่ ได้แ4ก่วั(1)นแรก
ผูป้ ว่ ยผู
กิ ฤตกษาในหอผู
ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 วันแรก ที่เข้ารับการรักษา เข้าคือ 1) ผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป 2) ผู้ป่วยแผนก
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผู้ป่วยอายุร อายุ ร กรรมได้ รั บ การใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจผ่ า น
กรรมหญิง และ (2) พยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอ endotracheal tubeใน 4 วันแรก 3) ผู้ป่วยหรือ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้แทนโดยชอบธรรมสมัครใจและยินดีเข้าร่วม
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การศึกษา มีเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) คือ
1) ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ก่อน 2 วันแรก
หลั ง ใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ตามเกณฑ์ Clinical
criteria (CDC, 2017)2) ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยโดย
แพทย์วา่ เป็น Acute respiratory distress syndrome
ก่ อ น 2 วั น แรก หลั ง ใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ 3)
ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมขอยุติการเข้าร่วม
การศึกษา 4) ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือย้ายออกจากหอ
ผู้ป่วยด้วยกรณีต่างๆ เช่น ไม่สมัครใจอยู่รักษา ส่ง
ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ส่งไปรักษาที่หอผู้ป่วย
อื่น ก่อน 2 วันแรกของการใส่เครื่องช่วยหายใจ
ผ่าน ETTโดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลโดยใช้
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP ตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาล ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการดูแลโดย
ใช้แนวปฏิบัติ Supra-WHAPO CNPG ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งค� ำ นวณโดยใช้
สูตรการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของการวิจัยแบบ
ทดลอง กรณี 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Bernard,
2000)รวมกั บ ค่ า ประมาณการสู ญ เสี ย ตั ว อย่ า ง
ไว้20 %ได้จ�ำนวนตัวอย่างที่ต้องศึกษาทั้งหมด
เท่ากับ 134 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองกลุม่ ละ67 คน ในการวิจยั ครัง้ นีส้ ญ
ู เสียกลุม่
ตัวอย่าง 14 คน จากกรณีไม่สมัครใจรักษาต่อใน
โรงพยาบาล 7คน ถูกส่งไปรับการรักษาต่อที่โรง
พยาบาลอื่น 4 คน ย้ายหอผู้ป่วย 1 คน และเสียชีวิต
2คน คงเหลือกลุม่ ตัวอย่าง 120 คนเป็นกลุม่ ควบคุม
63 คน กลุ่มทดลอง 57 คน
2 พยาบาลกลุ่มตัว อย่าง คัดเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการจ�ำนวนกลุม่ ละ 24 คน ปฏิบตั งิ านในหอผู้
ป่วยอายุรกรรมชาย และอายุรกรรมหญิง ในช่วง
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เวลาที่ท�ำการวิจัยคือ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ก่อนการศึกษามีการขอความยินยอมจาก
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้แทนโดยชอบธรรมปราศจาก
การข่มขู่ บังคับ หรือให้รางวัลในการเข้าร่วมการ
วิ จั ย มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล ก่ อ นการตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย ปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผย
สามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่เปิดเผยชื่อ
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย
มีการชีแ้ จงประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจยั รวม
ทั้งอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยมีการเตรียมการป้องกันและ
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีความยุติธรรม
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือก�ำหนดเกณฑ์ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอย่างชัดเจนได้รับ
อนุ มัติจ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่ HE602178
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลตติยภูมิที่ศึกษาเลข
ที่ KE60127 เมือ่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องมือในการ
ทดลอง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. เครื่ อ งมื อ ในการทดลอง ประกอบ
ด้ ว ย แนวปฏิ บั ติ Supra-WHAPO CNPG
ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาตาม รู ป แบบของ Evidence
Based Practice Model ของซู คั พ (Soukup,
2000) และสือ่ การสอนวิดโิ อ และโปสเตอร์การท�ำ 
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Supra-cuff suctionโดยแนวปฏิบัติ Supra-WHAPO CNPGประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) Supra-cuff suction เป็นกิจกรรมการดูดสิ่งคัด
หลั่งเหนือ ETT cuff 2) Weanการประเมินควา
มต้องการหย่าเครื่องช่วยหายใจทุกวัน 3) Hand
hygiene คือมีการท�ำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือ
แอลกอฮอล์ ตามขั้นตอนของ WHO guidelines
4) Aspiration precaution การป้องกันการส�ำลัก
โดยการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ คือ จัดนอนศีรษะสูง
30-45 องศาตลอดเวลาหากไม่มีข้อห้าม ติดตาม
ประเมิน cuff pressure 20-30 mmHg อย่างน้อยเวร
ละ 1 ครั้ง เทน�้ำในข้อต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ทิ้งก่อนเปลี่ยนท่า จัดหัวเตียงสูง 30-45 องศาขณะ
ให้อาหารและหลังให้อาหาร 30 นาที ให้อาหารทาง
สายยางด้วยวิธีการหยดช้าๆ 30 นาที 5) Prevent
contamination เป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ
จากอุปกรณ์ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ
คือดูแลและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจทุก 7
วัน หรือเมื่อปนเปื้อน ใช้ sterile water เติมเครื่อง
ท�ำความชืน้ อุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ ใช้ 70 % Alcohol เช็ดบริเวณข้อต่อเครื่องช่วยหายใจและรอย
ต่อต่างๆ ก่อนท�ำกิจกรรม หลังท�ำกิจกรรม และ
ก่อนต่อกลับเข้าทีท่ กุ ครัง้ และครอบหัว Self inflating เมื่อไม่ใช้ 6) Oral care คือการท�ำความสะอาด
ปากฟันด้วย 0.12 % Chlorhexidineอย่างน้อยเวรละ
1 ครั้ ง 7) VAP monitor ประเมิ น การเกิ ด
VAPโดยใช้เกณฑ์การประเมิน clinical ของ CDC
ปี ค.ศ. 2017 ในวันที2่ และ 4 ของการใส่เครือ่ งช่วย
หายใจ 8) VAP prevention checklist โดยใช้แบบ
ตรวจสอบวินยั ของพยาบาลในการปฏิบตั ติ ามแนว
ปฏิบัติ supra-WHAPO โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือ
หัวหน้าทีมการพยาบาล เวรละ 1 ครั้ง
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VDO และโปสเตอร์ การท�ำ  supra-cuff
suction ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค�ำนวณหา Content validity index (CVI) ได้ 1.00แนวปฏิบตั ฯิ supra-WHAPO ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ของ
The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation : AGREEII ปี ค.ศ. 2009 โดยผู้เชี่ยวชาญ5
ท่าน ได้คะแนนการประเมินทุกหมวดเฉลีย่ ร้อยละ
83.29 และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นชอบให้น�ำแนว
ปฏิบัติไปใช้ได้
2. เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จั ย
ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ส�ำหรับรวบรวม
ข้ อ มู ล จากพยาบาลและข้ อ มู ล จากผู ้ ป ่ ว ยมี ร าย
ละเอียดดังนี้
1 เครื่องมือส�ำหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้
ป่วย ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ได้แก่ เพศ อายุ ตรวจความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาโดย
ค�ำนวณหาค่า Index of item objective congruence
(IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน IOC
1.00แบบวินิจฉัยการติดเชื้อ VAP โดยใช้ clinical
criteria ของ CDCตรวจคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ท่าน ได้คะแนน IOC 1.00
2 เครื่องมือส�ำหรับรวบรวมข้อมูลจาก
พยาบาล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ1) แบบบันทึก
วินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
โดยให้คะแนนเป็นร้อยละตามความถีใ่ นการปฏิบตั ิ
ของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่ 0-100 % ประเมินโดย
พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ
พยาบาลหรือผูว้ จิ ยั ในแต่ละเวร เวรละ 1 ครัง้ ตรวจ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยค�ำนวณหาค่า IOC
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน IOC 0.82)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติฯ เลือก
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ตั้งแต่ 0-100 % ประเมินโดยพยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ่ วยหรื อหัวหน้าทีมการพยาบาลหรื อผูว้ ิจยั ในแต่ละเวร
เวรละ 1 ครั้ง ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยคํานวณหาค่า IOC โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้คะแนน
IOC 0.82) แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิ
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การด�ำเนินการ
ด�ำเนินการศึกษากลุ่มควบคุมให้เสร็จสิ้น
ก่อน จึงท�ำการศึกษาในกลุ่มทดลองเพื่อไม่ให้เกิด
การปนเปือ้ นของการศึกษา แบ่งเวลาท�ำการศึกษา
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่งท�ำการศึกษา
ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มควบคุมระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนธันวาคม 2560 ระยะที่สองท�ำการ
ศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทดลองระหว่างหลังกลางเดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลของการใช้แนว
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่
สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุร
กรรม ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลทัว่ ไปด้านผูป้ ว่ ยน�ำมาวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและใช้สถิตcิ hi-square
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม
ตัวอย่าง
ข้อมูลการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ
เครือ่ งช่วยหายใจ น�ำมาวิเคราะห์หาอุบตั กิ ารณ์การ
เกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจ ต่อ
1,000 วันการใส่เครือ่ งช่วยหายใจ และเปรียบเทียบ
อุบตั กิ ารณ์การเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ ง
ช่วยหายใจ ในกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ Supra-WHAPO และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
Supra-WHAPO โดยใช้สถิติ Relative Risk Ratio
ความพึ ง พอใจของพยาบาลต่ อ แนวปฏิ บั ติ ฯ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อย
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ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมี
วินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบ
เทียบความมีวินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ของพยาบาลกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองด้วยสถิติ t-test

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างพบ
ว่าทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน โดย
กลุ่มควบคุมมีเพศชายจ�ำนวน 35 คน และกลุ่ม
ทดลองมีเพศชาย 37 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และ 65
ตามล�ำดับ โดยอายุเฉลีย่ ของกลุม่ ควบคุม63 ปี อายุ
เฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 64 ปี การวินิจฉัยโรคที่พบ
ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นโรค
กลุ่ม Cardiovascular diseases โดยกลุ่มควบคุมมี
จ�ำนวน 28 คน (ร้อยละ 44 ) กลุ่มทดลองมี 20 คน
(ร้อยละ 35 ) เมือ่ พิจารณาการได้รบั ยา Proton pump
innibitors พบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ควบคุมได้รบั ยาจ�ำนวน
44 คน (ร้อยละ 70) และกลุ่มทดลองได้รับ 47 คน
(ร้อยละ 82) ส่วนการได้รับยาปฏิชีวนะพบว่ากลุ่ม
ควบคุมได้รับจ�ำนวน 53 คน (ร้อยละ 84) และกลุ่ม
ทดลองได้รบั 40 คน (ร้อยละ 70) ส่วนค่าเฉลีย่ ของ
จ�ำนวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจของทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกันคือ กลุ่มควบคุมมีจ�ำนวนวันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจเฉลี่ย 3.7 วัน (SD=0.61) และกลุ่ม
ทดลอง 3.5 วัน (SD=0.80 ) ดังรายละเอียดใน จาก
ตารางที่ 1
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ตารางที
่ 1 ่ ลั1ลั
กษณะทั
่วไปของผู
้ป่วป้ยวิ่ วยวิ
กฤตอายุ
รกรรม
ตารางที
กษณะทั
ว่ ไปของผู
กฤตอายุ
รกรรม
ลักษณะทัว� ไป
กลุ่มควบคุม
N=63
n (% )
เพศ
ชาย
35 (56)
หญิง
28 (44)
อายุ
20-40 ปี
7 (11)
41-60 ปี
15 (24)
61-80 ปี
35 (56)
81-100 ปี
6 (9)
การวินิจฉัยโรค
Cardiovascular
28 (44)
Neurology
13 (21)
Respiratory
8 (13)
Sepsis
7 (11)
Gastrointestinal
0 (0)
Other
7 (11)
การได้รับยา
Proton Pump Inhibitors
44 (70)
ได้
19 (30)
ไม่ได้

Antibiotic
ได้
ไม่ได้

53 (84)
10 (16)
M (SD)
อายุ
63 (14.89)
ค่าเฉลี่ย ventilator dayใน 4 วันแรก 3.7 (0.61)
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05
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กลุ่มทดลอง
N=57
n (% )

Chi-square p*
(X2)

37 (65)
20 (35)

1.092

.296

3 (5)
23 (40)
21 (37)
10 (18)

7.503

.057

20 (35)
11 (19)
10 (17)
6 (11)
6 (11)
4 (7)

11.027

.137

47 (82)
10 (18)

2.599

.107

40 (70)
17 (30)
M (SD)
64 (14.02)
3.5 (0.80)

3.340

.068

t
44.354
3.408

p
.499
.182
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อุบัตกิ ารณ์ การเกิด early-onset VAP
อุบัติการณ์การเกิด early-onset VAP
การประเมินการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจในวันที่ 4 หลังใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
การประเมินการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั เครือ่ งช่วยหายใจในวันที่ 4 หลังใส่เครือ่ งช่วยหายใจ
่มควบคุมเกิ
พบว่าในกลุ
าในกลุม่ ควบคุ
มเกิด ดVAP
VAP
14ง้ คิครัด้ เป็
ง นคิอุดบเป็ตั นกิ อุารณ์
บตั ิก56.45
ารณ์ ครั
56.45
ครั้งวั/1,000
ครื่ องช่ว(95
ยหายใจ
พบว่
14 ครั
ง้ /1,000
นใช้เครืวัอ่ นงช่ใช้วเยหายใจ
% (95
่มทดลองเกิ
= 0.0605,0.0974)
ส่ ว่มนกลุ
ด 3VAP
คิดเป็ครัน้ง/1,000
15.15 วัครั
นใช้เครื่ องช่วย
้ ง/1,000
CI%=CI0.0605,0.0974)
ส่วนกลุ
ทดลองเกิ
ด VAP
ครั้ง คิ3ดเป็ครัน้ ง15.15
นใช้
เครื่องช่ววัยหายใจ
หายใจ
% CI = 0.0052,0.0436)
เปรี ยบเที่ยยงของการเกิ
บความเสี่ ยดงของการเกิ
VAP
างผู่มป้ พบ
่ วยทั้งสอง
(95
% CI (95
= 0.0052,0.0436)
เมื่อเปรียบเทีเมืย่อบความเสี
VAP ระหว่ด างผู
้ป่วยทัระหว่
้งสองกลุ
ป้ ่ วยกลุ
ความเสี่ ยงของการเกิ
ด VAP
น 4.96
เท่าม่ ของผู
ป้ ่ วยกลุ
ว่กลุ
า ผู่มป้ พบว่
ว่ ยกลุาม่ ผูควบคุ
มมี่มคควบคุ
วามเสีมย่ มีงของการเกิ
ด VAP มากเป็
น 4.96มากเป็
เท่าของผู
ป้ ว่ ยกลุ
ทดลอง
(RR่ม=ทดลอง
4.96, (RR
95= %
CI 95
= 1.50,16.45,
p=0.009)p=0.009)
ดังตารางทีดั่ ง2ตารางที่ 2
4.96,
% CI = 1.50,16.45,
ตารางที
ในผูในผู
้ป่วยกลุ
่มควบคุ
ม และกลุ
่มทดลอง
่มควบคุ
่มทดลอง
ตารางที่ 2่ 2อุบอุัตบิกตั ารณ์
ิการณ์การเกิ
การเกิด ดVAP
VAP
ป้ ่ วยกลุ
ม และกลุ
จํานวนการ จํานวน
VAP incidence /
Relative
เกิด VAP Ventilator 1,000 ventilatorrisk
(คร้ัง)
day
day (วัน)
(95% CI)
(95% CI)

กลุ่มควบคุม
14
248
(n = 63)
กลุ่มทดลอง
3
198
(n = 57)
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05

56.45
(0.06,0.10)
15.15
(0.005,0.04)

4.96
(1.50,16.45)

P*

.009

ความพึงพอใจต่ อการใช้ แนวปฏิบัติ
ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ
(SD .62) จากคะแนนเต็ม 5และพยาบาลผู้ใช้แนว
่
การประเมิ
น
ความพึ
ง
พอใจของพยาบาลกลุ
ม
24 คน
การใช้แนวปฏิ
บตั ิ supraการประเมินความพึงพอใจของพยาบาล ปฏิทดลองจํ
บัติเกินากว่นวน
าร้อยละ
80มีต่คอะแนนความพึ
งพอใจ
แนวปฏิ
บตั ิร้อบยละ
่ย4.29 ย(SD
กลุWHAPO
่มทดลองจ�พบว่
ำนวนา พยาบาลผู
24 คน ต่ใอ้ ช้การใช้
แนวปฏิ
ัติ 85.8มี
เฉลีย่ ทุคะแนนความพึ
กด้านในระดับงพึพอใจโดยรวมเฉลี
งพอใจมาก ดังรายละเอี
ด .62)
จากคะแนนเต็พบว่
ม 5และพยาบาลผู
ช้แนวปฏิ
าร้อยละ่ 3 80มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านใน
supra-WHAPO
า พยาบาลผูใ้ ช้แใ้ นวปฏิ
บตั ริ บอ้ ตั ยิเกิ นกว่
ในตารางที
ละระดั
85.8มี
ะแนนความพึ
งพอใจโดยรวมเฉลี
ย่ 4.29
บพึงคพอใจมาก
ดังรายละเอี
ยดในตารางที
่3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันปอด
ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
อักเสบที่สมั พันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจ
M (SD)
จํานวน
รายการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) พยาบาล
(ร้อยละ)
1.แนวปฏิบตั ิใช้ง่าย และสะดวกในการทํางาน
4.21 (.51)
84.2
2. จํานวนกิจกรรมในแนวปฏิบตั ิฯ มีความเหมาะสม
4.17 (.57)
83.4
3. เวลาสําหรับปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิฯ มีความเหมาะสม
4.25 (.53)
85
4. แนวปฏิบตั ิฯ มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิด VAP
4.08 (.78)
81.6
ในผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ
5. ความพึงพอใจโดยรวม
4.29 (.62)
85.8

ความมีวินวนิ ัยัยของพยาบาลในการปฏิ
ของพยาบาลในการปฏิบัตติตามแนวฯ
ความมี
น้อยเวรละ 1 ครั้ง 2) ตรวจวัด cuff pressure ให้ได้
ประเมิmmHg
นจากร้อย่
อยละของพฤติ
ตามแนวฯความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ 20-30
างน้อยเวร 1 กครัรรมของพยาบาล
้ง 3) มีการตรวจ ในการ
วินัยในการปฏิ
บัติตามแนวปฏิ
บัตนิ ปอดอั
สอบปริ
มาณ
้อยกว่า 100
ml.
ปฏิบตั ความมี
ิตามแนวปฏิ
บตั ิการพยาบาลเพื
่อป้ องกั
กเสบที
่สัมGastric
พันธ์กบั content
เครื่ องช่ให้วนยหายใจ
supra-WHAPO
ประเมิ
จากร้อยละของพฤติ
ก่อคน
นให้ปฏิenteral
feeding ทุบกตั ครัิครบถ้
้ง 4)วประเมิ
นและ
พบว่านพยาบาลที
่เข้าร่ วมการวิกรรมของพยาบาล
จยั จํานวนรวมทั้งสิ้ น 24
บตั ิตามแนวปฏิ
นร้อยละ
100 ใน 5
ในการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
ามแนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารพยาบาลเพื
่
อ
บั
น
ทึ
ก
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
ก
ายในฟอร์
ม
ปรอทเวรละ
1
ครั
กิจกรรม คือ 1) ทําความสะอาดปากด้วย 0.12 % CHD อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง 2) ตรวจวัด cuff ้งpressure
ป้ อ งกั น ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งช่ ว ย และ 5) มีการตรวจสอบความมีวินัยในการปฏิบัติ
ให้ได้ 20-30 mmHg อย่างน้อยเวร 1 ครั้ง 3) มีการตรวจสอบปริ มาณ Gastric content ให้นอ้ ยกว่า 100
หายใจ supra-WHAPO พบว่า พยาบาลที่เข้าร่วม ตามแนวปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO ทุก
ml. จก่ัยอจ�นให้
enteral้งสิfeeding
ครั้บง ัติต4)ามแนว
ประเมินและบั
นทึกอุณหภู
มิกายในฟอร์
การวิ
ำนวนรวมทั
้น 24 คนทุกปฏิ
วัน นอกจากนี
้ พยาบาลที
่เข้าร่มวปรอทเวรละ
มการวิจัยปฏิ1บครั
ัติ ้ ง และ
ารตรวจสอบความมี
วิน5ัยในการปฏิ
บตั ิ ก่นารพยาบาล
ปฏิ5)บัตมีิคกรบถ้
วนร้อยละ 100 ใน
กิจกรรม คืบอตั ิ ตามแนวปฏิ
ตามกิจกรรมอื
ๆได้มากกว่าSupra-WHAPO
ร้อยละ 70 เกือบทุก ทุ กวัน
มการวิ
ยั ปฏิบอย่ตั ิตางามกิจกิกรรมอื
ๆได้มากกว่
อยละ ่ 70
้ พยาบาลที่เข้วายร่ ว0.12
1)นอกจากนี
ท�ำความสะอาดปากด้
% จCHD
จกรรม่นรายละเอี
ยดดัางร้ตารางที
4 เกือบทุกกิจกรรม
รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ร้อยละความมีวินัยปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
ตารางที่ 4ร้อยละความมีวินยั ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กบั เครื่ องช่วยหายใจตาม
ตามแนวปฏิบัติ supra-WHAPO ของพยาบาล (N=24)
แนวปฏิบตั ิ supra-WHAPO ของพยาบาล (N=24)
ความมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิ
(ร้อยละ)
รายการกิจกรรม

่
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึ ก ษาผลของการใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
Supra-WHAPO เพือ่ ป้องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจในในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
ชายและหญิง ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวน 120
คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 63 คน และกลุ่มทดลอง
57 คน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปที่ไม่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค การ
ได้รับยา Proton Pump Inhibitors และการใช้ยา
Antibiotic ผลการวิจัยพบว่าการใช้แนวปฏิบัติ
การพยาบาล Supra-WHAPO เพื่อป้องกันปอด
อักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ช่วยลด
อุบัติการณ์การเกิด VAP ได้ดีกว่า กล่าวคือ กลุ่ม
ทดลองเกิด VAP 3 ครั้ง (Incidence 15.15/1000
Ventilator-day) ในขณะที่กลุ่มควบคุมเกิด VAP
14 ครั้ง (Incidence 56.45/1000 Ventilator-day)
และยังพบว่ากลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงต่อการเกิด
VAP มากกว่ากลุ่มทดลองถึง 4.96 เท่า (95 % CI
= 1.50,16.45, p<.05) ซึ่งสามารถอภิปรายผลการ
วิจัยตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ าน เนือ่ งจาก
แนวปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO ได้เพิ่ม
กิจกรรมให้ครอบคลุมปัจจัยส�ำคัญของการเกิด
VAP คือการเกิด microaspiration ของสิ่งคัดหลั่ง
ผ่านรอบๆ ETT cuff ลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของจี น ่ า และคณะ
(2016) ที่พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
suction เหนือ ETT cuff มีอบุ ตั กิ ารณ์เกิด VAP น้อย
กว่ากลุ่มควบคุม 8 % เช่นเดียวกับการศึกษาของ
เพียร์ส และคณะ (2013) ที่ท�ำการ Aspiration of
subglottic secretion (ASS) หลังจากใส่เครื่องช่วย
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หายใจ 48 ชั่วโมงขึ้นไป และพบว่าอุบัติการณ์การ
เกิด VAP ลดลงจาก 23.92 เป็น 16.46 ครั้ง/1000
วันใช้เครื่องช่วยหายใจ (p-004)
นอกจากนี้แนวปฏิบัติSupra-WHAPO ได้
ระบุให้ใช้ 0.12 % CHD ท�ำความสะอาดช่องปาก
และฟันอย่างน้อยเวรละ 1 ครัง้ แทนการใช้ special
mouth wash ในกิจกรรมท�ำความสะอาดช่องปาก
ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้จึงอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีความ
เสี่ยงในการเกิด VAP มากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของลาบัวและ
คณะ (2011) ที่ใช้ 0.12 % CHD ในการท�ำความ
สะอาดช่องปากผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และพบ
ว่าสามารถลดการเกิด VAP ได้มากกว่า 73 % และ
การศึกษาโดยแซง และคณะ (2013) ก็พบว่าการใช้
0.12 % CHD ป้องกันการเกิด VAP ได้ถงึ 53 % เช่น
กัน
นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังส่งเสริมและมี
การตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติSupra-WHAPO ได้
ถูกน�ำไปใช้ในผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองครบถ้วนมากน้อย
เพียงใดหรือไม่ โดยให้มี VAP prevention checklist
ผลการวิจัยจึงพบว่าพยาบาลมีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรมร้อยละ 90-100 เกือบ
ทุกกิจกรรม ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่อธิบาย
ว่าการที่ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์เกิด VAP
ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมเป็นผลมาจากการได้รับการ
ดูแลเพื่อป้องกัน VAP ตามแนวปฏิบัติเกือบครบ
ถ้วน การตรวจสอบระดับความมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบัติซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของโมฮัมเมด (2014) ที่
พบว่า การมีทมี นิเทศติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรสุขภาพตามแนวปฏิบัติในการ
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ป้องกัน VAP โดยใช้แบบตรวจสอบการปฏิบัติ
แต่ละองค์ประกอบ ท�ำให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบตั เิ พิม่ จาก 63 % เป็น 84 % และอัตรา
การเกิด VAP ลดลงจาก 23 มาเป็น 14 /1,000 วัน
ใช้เครื่องช่วยหายใจ การศึกษาของลิม และคณะ
(2015)ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ โดยใช้โปสเตอร์และภาพเคลื่อนไหว
ทางโทรทัศน์ ท�ำให้ลดอัตราการเกิด VAP ลงจาก
13.36 เป็น 3.94 /1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ
ซึ่ งผลการวิ จั ย นี้ส นับ สนุนการใช้สื่อวิดีโอและ
โปสเตอร์ในการช่วยท�ำความเข้าใจกับพยาบาล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้
หลั ง ใช้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล Supra-WHAPO พบว่าพยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัย
มีความพึงพอใจแนวปฏิบัติโดยรวมร้อยละ 85.8
แสดงถึงความเป็นไปได้ทแี่ นวปฏิบตั ทิ สี่ ร้างขึน้ จะ
ถูกน�ำไปใช้แพร่ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
การส�ำรวจความพึงพอใจรายด้านพบว่าพยาบาล
ให้คะแนนความพึงพอใจเกินร้อยละ 80 ทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านการใช้เวลาปฏิบัติที่เหมาะสมจึง
สามารถน�ำไปใช้โดยไม่รบกวนเวลาการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลเพิ่มขึ้น พยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัยที่
ใช้แนวปฏิบัติระบุว่าแนวปฏิบัติใช้สะดวก ใช้ง่าย
จ�ำนวนกิจกรรมเหมาะสม จึงมีแนวโน้มว่าแนว
ปฏิบัติการพยาบาล Supra-WHAPO จะสามารถ
น�ำไปใช้ในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมเพือ่ ป้องกันการเกิด
VAP ได้ต่อไปในอนาคต

คุ้นเคย เช่น การท�ำ  supra-cuff suction จนเกิด
ความมั่ น ใจจึ ง น� ำ ไปใช้ เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรม
ใหม่อาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย หรือ
พยาบาลเกิดความวิตกกังวลจนไม่ปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าว ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติ
และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ
พยาบาลอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้พยาบาลปฏิบัติ
กิจกรรมตามแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วนและถูก
ต้อง ต้องท�ำความเข้าใจกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และ
พยาบาลถึงประโยชน์ของแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วย
ต่อพยาบาล และต่อสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้
ตระหนักในความส�ำคัญและเกิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติ การวินิจฉัย VAP จ�ำเป็นต้องอาศัย
ทักษะการอ่านภาพถ่ายรังสีปอด ซึ่งพยาบาลส่วน
ใหญ่ยงั ไม่มที กั ษะด้านนี้ แก้ไขได้โดยการประสาน
ความร่วมมือกับแพทย์เจ้าของไข้ ให้อ่านผลและ
บันทึกไว้ในเอกสารบันทึกความก้าวหน้าการรักษา
(Progress note) เพื่อให้พยาบาลสามารถน�ำมาใช้
ประกอบการติดตามการเกิด VAP และควรมีการ
จัดอบรมทบทวนความรู้ และเพิม่ ทักษะการปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมในแนวปฏิบัติเป็นระยะ เพื่อกระตุ้น
ให้พยาบาลปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอและการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
ใน early-onset VAP เท่านั้นหากต้องจะน�ำไปใช้
ป้องกัน late-onset VAPควรพัฒนาและปรับให้เห
มาะสมก่อนการน�ำไปใช้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การน� ำ แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล Supra-WHAPO ไปใช้จะต้องอบรมให้พยาบาลทุก
คนมีทักษะด้านการท�ำกิจกรรมที่พยาบาลยังไม่
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บทคัดย่อ

การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการดื้อยาจุลชีพ การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษา
พยาบาล และปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลจ�ำนวน 215 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบ
ทดสอบและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นล�ำดับขั้น
ผลการวิจัยพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 54.88) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.95, SD=0.73) การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ
สมผลของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก (M=3.84, SD=0.53) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
เพิม่ ตัวแปรเป็นล�ำดับขัน้ พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถร่วมกัน
ท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตปิ ระมาณ
ร้อยละ 13 (Adj. R2=.129,p<.05) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้
มากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (B=.258, t=3.719, p<.05) รองลงมา คือ
อายุ(B=.169, t=2.427, p<.05)
วิทยาลัยพยาบาลควรพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรอบรมระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นการใช้
ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถน�ำความรูด้ า้ นการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสม
ผลไปประยุกต์ในการดูแลตนเอง ผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยท�ำนาย, ความรู้, การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล, นักศึกษาพยาบาล
ผู้อ�ำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
4
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ สถาบันพระบรมราชชนก
5
ผู้อ�ำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
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Abstract

Inappropriate antibiotic use is a major contributing factor of antimicrobial resistance. This
descriptive research aimed to examine knowledge, the rational antibiotic use practice, and factors
predicting the rational antibiotic use among nursing students at Prachomklao College of Nursing
Phetchaburi province. Two-hundred and fifteen nursing students were randomly stratified to the study.  
The research instruments consisted of the test and the questionnaire. Descriptive statistics, the Pearson
correlation coefficient, and stepwise multiple regression were used to analyze data.
The results revealed that two-quarters of the sample (54.88%) had knowledge about the
rational antibiotic use at the “moderate” level M=2.95, SD=0.73). The rationale antibiotic use practice
scores were at the “high” level (M=3.84, SD=0.53). Results of stepwise multiple regression analyses showed that knowledge about the rational antibiotic use and age together explained almost 13%
(Adj. R2=.129, p<.05) of the variance in the rational antibiotic use. Knowledge about the rational
antibiotic use (B=.258, t=3.719, p<.05), and age (B=.169, t=2.427, p<.05) were statistically significant
predictors of the rational antibiotics use.
Our findings also suggest that nursing colleges should develop the rational antibiotic use
learning program or short course for improving nursing students’ knowledge and the rational
antibiotic use practice. Ultimately, nursing students can take care of themselves and therefore apply
their knowledge to care for their patients and communities.
Keywords: Predicting factors, Knowledge, Rational antibiotic use, Nursing Students
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บทน�ำ

การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็น
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การดื้ อ ยาจุ ล ชี พ และ
กลายเป็นปัญหาส�ำคัญของโลก(Brahma, Marak,
& Wahlang, 2012) ซึ่งพบปัญหาการบริหารยา
ทั้งด้านขนาดยา ช่วงเวลา ข้อบ่งใช้และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่สูง (Kshirsagar, 2016) ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีการคาดการณ์ขแนวโน้มของค่า
ใช้จ่ายในการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลท�ำให้ปริมาณ
การใช้ยาเพิ่มสูงขึ้นคือ การที่คนไทยเข้าถึงยามาก
ขึ้นจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มโรค
ที่ต้องการการรักษาต่อเนื่องรวมทั้งโรคเอดส์ และ
กลุ่มประชากรสูงอายุที่ไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ส�ำหรับ
ปัจจัยที่มีผลท�ำให้ยามีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยาใหม่
และยาที่ มี สิ ท ธิ บั ต ร และการขึ้ น ราคายาตาม
สถานะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิด
จากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม เกินความจ�ำเป็น
และกระบวนการตลาดทีข่ าดจริยธรรม โดยพบการ
บริโภคยาอย่างไม่เหมาะสมและเกินความจ�ำเป็น
ในทุกระดับ ทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน การใช้ยาในชุมชนโดยเฉพาะยาที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น ยาต้านจุลชีพ ยาสเตียรอยด์ ยา
ชุด การบริโภคยาของคนไทยสูงถึง 144,500 ล้าน
บาท โดยส่วนหนึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจาก
การครอบครองยาเกินจ�ำเป็นถึงประมาณ 2,370
ล้านบาทต่อปี และใช้จา่ ยงบประมาณมากถึง 4,000
ล้านบาท ในการผลิตและน�ำเข้ายาที่ยังมีข้อสงสัย
ต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2559)
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ปี พ.ศ. 2559 ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง
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ด�ำเนินการส่งเสริม “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”
เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยา
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มกี ารก�ำหนดเป็นแผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา
ที่ 15 ที่เน้นการพัฒนาระบบ และการตระหนัก
รู ้ แ ก่ ทุ ก คนที่ อ ยู ่ ใ นวงจรการใช้ ย า (กระทรวง
สาธารณสุข,2559) การใช้ยาเป็นเรื่องที่สัมพันธ์
กับระบบสาธารณสุขอื่นๆ จึงต้องพิจารณาปัจจัย
หลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ ทัง้ การขึน้ ทะเบียน การควบคุมการกระ
จ่ายยา และการใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชน
ตลอดจนถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้สั่งใช้ยาและประชาชน การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล คือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะ
สมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะ
สมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่
เหมาะสมและมีคา่ ใช้จา่ ยต่อชุมชนและผูป้ ว่ ยน้อย
ที่สุด (WHO, 1985) สอดคล้องกับค�ำจ�ำกัดความ
ตามคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา
หลักแห่งชาติ ที่กล่าวถึง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เป็ นการใช้ ย าโดยมี ข ้ อ บ่ งชี้ เป็ นยาที่ มีคุ ณ ภาพ
มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อ
ถื อ ได้ ให้ ป ระโยชน์ ท างคลิ นิกเหนื อ กว่ า ความ
เสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม
คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ใช้ยาใน
ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี ด้วยวิธีการ
ให้ยา สมรรถนะที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากร
สุขภาพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใน
การดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล คือ การ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยให้
ความร่วมมือในการรักษา มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง อันส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
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รักษา อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของอาการอัน
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ drug interaction
ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย จนอาจ
ถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ โดยยึดแนวทางในการด�ำเนินการ
พัฒนาที่ส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1) คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ�ำบัด มีบทบาทหลักในการ
ก�ำหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการด้าน
ยาให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก 2) ฉลากยา ที่ให้ข้อมูลอย่าง
เพี ย งพอแก่ ผู ้ ใ ช้ 3) เครื่ อ งมื อ ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น ค�ำแนะน�ำการใช้
ยาในกลุ่มโรคต่างๆ การคัดเลือกยา 4) การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ป่วย 5) การใช้ยาในคนสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์
สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคตับ โรคไตเรื้อรัง และ
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นตามที่สถานพยาบาลก�ำหนด
และ 6) จริยธรรมในการสั่งใช้ยา (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2559)
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข มีวทิ ยาลัยพยาบาลในสังกัด จ�ำนวน 30
แห่ง ซึ่งกลุ่มบุคลากรพยาบาลเหล่านี้จะไปปฏิบัติ
งานในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่ ว ไป และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ
ต�ำบล เป็นต้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต้อง
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อให้ได้บุคลากรตรง
กับความต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับ
เคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�ำลัง
คนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการ
ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึง่ ซึง่ มีทงั้ นักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น พบว่า คะแนน
เฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ  สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังมี
ความรู้น้อยและไม่ตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผล (กานนท์ อังคณาวิศัลย์ และ
คณะ, 2555) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล พบว่า อายุและ
ระดับการศึกษารวมทัง้ การได้รบั ค�ำแนะน�ำในการ
ใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของผู้รับบริการในโรงพยาบาล (สุวัฒน์
ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา เหมชะญาติ, 2557)
แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ใ นนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยตรง
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลนับเป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วน
ช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชน และจะ
ส�ำเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพที่
ใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากที่สุดในระบบสุขภาพ ดัง
นัน้ การศึกษาว่านักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ อย่างไร จะช่วยให้
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาใน
การน�ำความรู้ไปปรับพฤติกรรมของประชาชน
ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้ต่อไป
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุ รี เป็ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลหนึ่ ง ในสั ง กั ด
สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว
การศึกษาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นประเด็น
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ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนา
รูปแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพือ่
การผลิตก�ำลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและรองรับความต้องการของ
ระบบสุขภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายการใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สมมุติฐานการวิจัย

อายุ ระดับชั้นปี ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะ สามารถท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลก (WHO,
1985) และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของ
ประเทศไทย (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ, 2553) เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use)
หมายถึง การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมกับปัญหา
สุขภาพ ใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
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รายด้ ว ยระยะเวลาการรั ก ษาที่ เ หมาะสม และ
มีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด (WHO,
1985) และเป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐาน
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินกิ เหนือกว่าความ
เสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม
คุ ้ ม ค่ า ตามหลั ก เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข
ไม่เป็นการใช้ยาซ�้ำซ้อนค�ำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา
เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้น
ตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา โดยใช้
ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกรณี
ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้อง
ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการ
รั ก ษาที่ เ หมาะสม ผู ้ ป ่ ว ยให้ ก ารยอมรั บ และ
สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
(คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ,
2553) ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านจุลชีพใช้ในการ
รักษาอาการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะ
ของร่างกาย หากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องจะส่งผลให้
เกิดการดือ้ ยาหรืออันตรายอย่างอืน่ เช่น การแพ้ยา
การท�ำลายอวัยวะ เช่น ตับถูกท�ำลาย ไตวายจน
เสียชีวิตได้ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ส มผล ในการวิ จั ย นี้ จึ ง
สนใจศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
อย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทาง
เดินหายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ
แผลเลือดออกทั่วไปซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบ
บ่อย และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าอายุและระดับการศึกษารวมทั้งการได้รับค�ำ
แนะน� ำ ในการใช้ ย าปฏิ ชีว นะมี ผ ลต่ อ การใช้ ย า
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของผู้รับบริการใน
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โรงพยาบาล (สุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงก�ำหนด
โรงพยาบาล
(สุ ว, 2557)
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1
2
3
4

จํานวนประชากร
(คน)
80
141
96
81

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
43
76
52
44
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ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาพยาบาลเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling)
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ลากิจในวันที่เก็บข้อมูล รายละเอียดจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1
่มตัวอย่างนั
ตารางที่ ตารางที
1 แสดงจํ่ 1านวนประชากรและกลุ
บชั้นปี บชั้นปี
แสดงจ�ำนวนประชากรและกลุ
่มตักวศึอย่กาษาจํ
งนักาแนกตามระดั
ศึกษาจ�ำแนกตามระดั
ระดับชั้นปี
1
2
3
4
รวม

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบ
ความรู้และแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เป็ น ข้ อ ค� ำ ถาม
ประเภทเลือกตอบ คือ เพศ ชั้นปี โรคประจ�ำตัว
ประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน
ที่ ผ ่ า นมา และสาเหตุ ข องการรั บ ประทานยา
ปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 25 ข้อ โดยให้
เลือก 3ค�ำตอบ คือ ถูก ผิด และไม่แน่ใจ ซึ่งเนื้อหา
ประกอบด้วย ความหมาย ความส�ำคัญ และความ
รูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในการ
รักษาโรคติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจส่วนบน และ
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียง 1
ค�ำตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าค�ำตอบ
ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ส่วนตอบผิดหรือไม่แน่ใจ ให้
0 คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม 25 คะแนน
หรือร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดังนั้น
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จํานวนประชากร
(คน)
80
141
96
81
398

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
43
76
52
44
215

ค่าคะแนนเฉลี่ยในการแบ่งระดับความรู้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง มีการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความ
รูก้ ารใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิรต์ (Likert Scale) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ ใน
เชิงบวก 10 ข้อ และเชิงลบ 10 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ
มีตวั เลือกให้เลือก 5 ตัวเลือกคือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ 
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ปฏิบัติ ค่อนข้างบ่อย ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติเป็นบาง
ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย โดยมีการให้คะแนนของ
ระดับพฤติกรรม ดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ 
ให้ 5 คะแนน
ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย
ให้ 4 คะแนน
ปฏิบัติบ่อย
ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ Best & Kahn
(2006) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง การใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมากที่สุด
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
1. การหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล และแบบประเมินตนเองเกี่ยว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบ
ด้วยเภสัชกร 2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่มีความ
รู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 1 ท่าน ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความสอดคล้องระหว่าง
ข้ อ ค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Item objective
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congruence: IOC) หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำน�้ำหนัก
ในแต่ละข้อค�ำถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ .89
โดยก� ำ หนดว่ า ถ้ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งรายข้ อ
มากกว่า 0.5 ถือว่ารายการข้อค�ำถามข้อนัน้ สามารถ
น�ำไปใช้ได้ แต่ถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อน้อย
กว่า0.5 ผูว้ จิ ยั จะตัดทิง้ หรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�ำไปใช้
2. การหาความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยว
กับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และ
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 คน จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปหาค่าความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ (Reliability) โดยแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล ค�ำนวณหาค่าคูเดอร์ริชาร์ดสัน
เท่ากับ .65 และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
ใช้ ย าปฏิ ชี ว นะอย่ า งสมเหตุ ผ ล ค� ำ นวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .80
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ก า ร วิ จั ย นี้ ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ PCKCN REC 17/2561 ผู้วิจัยยึดหลักการ
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยตระหนั ก ถึ ง
สิทธิส่วนบุคคลในการสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
หลังจากเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดแล้วจึงติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมการวิจัย
ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย วิ ธี ด� ำเนิ น การ
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วิ จั ย และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการวิ จั ย ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยและ
ถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้อง
แจ้งเหตุผล การรายงานผลการวิจัยจะไม่ระบุชื่อ
และรายงานผลสรุปในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากหน่ ว ย
งานและประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจยั และขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลและผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัยในแต่ละชั้นปี
จการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบ
ทดสอบและแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยความรู้และ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
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พยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา
พยาบาล วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Multiple regression

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั น�ำเสนอตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1) ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่าง
สมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ
96.7 ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ
ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 25.1 อายุเฉลี่ย 20.40 ปี (S.D.
1.97) ส่วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 18-20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 58.14 ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว ร้อยละ 96.3
มีประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมา ร้อยละ 60 ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การป่วย เป็นคออักเสบ ร้อยละ 57.26 รองลงมา
คือ ท้องเสีย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดังตารางที่
1
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 96.7 ศึกษาในชั้นปี ที่ 2 ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ ชั้นปี ที่ 3
ร้อยละ 25.1 อายุเฉลี่ย 20.40 ปี (S.D. 1.97) ส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 18-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 58.14 ส่ วนใหญ่
ไม่มีโรคประจําตัว ร้อยละ 96.3 มีประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา ร้อยละ 60 ซึ่งมีสาเหตุ
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ส่ วนใหญ่
นคออั
กเสบ
Vol. 25 No.วย
1 เป็
January
- June
2019ร้อยละ 57.26 รองลงมา คือ ท้องเสี ย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที
จ�ำนวนและร้
อยละข้
ส่วคนบุ
คคลของกลุ
าง (n=215)
่มตัว่มอย่ตัาวงอย่(n=215)
ตารางที
่ 1 จํา่ 1นวนและร้
อยละข้
อมูลอส่มูวลนบุ
คลของกลุ

คะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ย า (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) จ�ำนวน 118 คน คิดเป็น
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดย ร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู้ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยูใ่ นระดับ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.95, S.D.=073) (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ�ำนวน 47 คน คิดเป็น
ปานกลาง
กลุ่ม้เกีตั่ยววกั
อย่าบงส่
วนใหญ่
วกับการใช้
ยาปฏิ
นะอย่างสมเหตุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู
การใช้
ยา มีความรู
ร้อยละ้เกี่ย21.86
รายละเอี
ยดดัชีวงตารางที
่ 2 สมผล
อยูใ่ นระดั
ปานกลาง
(คะแนนเฉลี
2.51-3.50)
จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู ้
ปฏิชวี บนะอย่
างสมเหตุ
สมผลอยู่ยใ่ นระดั
บปานกลาง
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.86 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที
่ 2 จํ่ 2านวนและร้
อยละของคะแนนเฉลี
่ยความรู
้เกี่ยเ้ กีวกัย่ วกั
บการใช้
ยาปฏิ
ชีวชนะอย่
างสมเหตุ
สมผลของ
ตารางที
จ�ำนวนและร้
อยละของคะแนนเฉลี
ย่ ความรู
บการใช้
ยาปฏิ
วี นะอย่
างสมเหตุ
สมผลของ
ศึกษาพยาบาล
(n=215)
นักนัศึกษาพยาบาล
(n=215)
  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนกั ศึกษาตอบถูก
มากที่สุด คือ อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่ ผืน่ คันบริ เวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุดยาทันทีและมา
พบแพทย์จาํ นวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาํ เป็ นอาจทําให้เชื้อ
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เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลทีม่ นี กั ศึกษา
ตอบถูกมากที่สุด คือ อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่
ผืน่ คันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุด
ยาทันทีและมาพบแพทย์จ�ำนวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ
โดยไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้เชื้อดื้อยาจ�ำนวน 182 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.40 และความรู้เกี่ยวกับการใช้

53

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนักศึกษาตอบ
ถูกน้อยทีส่ ดุ คือ การมีไข้สงู เพียงอย่างเดียวไม่ควร
รับประทานยาปฏิชวี นะ จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.80 รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อ
โรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบจ�ำนวน
53 คนคิดเป็นร้อยละ 24.70 ยาปฏิชวี นะทีผ่ สมแล้ว
ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นข้างผนังตูจ้ ำ� นวน 69 คนคิดเป็น
ร้อยละ 32.10 ตามล�ำดับรายละเอียดดังตาราง ที่ 3

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
(n=215)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ถูกต้อง
     จ�ำนวน      ร้อยละ

1. ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ไม่มีผลต่อเชื้อไวรัส
2. ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบ
3. การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัสช่วยให้โรคจากเชื้อไวรัสหรือภูมิแพ้หายได้เร็วขึ้น
4. การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�ำเป็นอาจท�ำให้เชื้อดื้อยา
5. การใช้ยาปฏิชีวนะอาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ เช่น เชื้อราในช่องปาก
6. ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
7. อาการแพ้ยาที่พบบ่อย ได้แก่ ผื่นคันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม ควรหยุดยาทันที
และมาพบแพทย์
8. ยาปฏิชีวนะที่ให้รับประทานก่อนอาหาร ควรกินก่อนอาหารทันทีเพื่อให้การดูดซึมยา
ได้ดีขึ้น
9. ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการรักษา
10. สาเหตุส�ำคัญของการดื้อยา คือ การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องและขนาดต�่ำกว่าขนาดรักษา
11. การผสมยาปฏิชีวนะแบบผงชนิดรับประทานส�ำหรับเด็ก ควรใช้น�้ำสะอาดหรือน�้ำต้มสุก
ที่เย็นแล้วผสม
12. ยาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นข้างผนังตู้
13. หากมีไข้ ไอ และน�้ำมูกใส ควรเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันที
14. การมีน�้ำมูกข้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองเพียงอย่างเดียว เป็นข้อบ่งชี้ของ
การรับประทานยาปฏิชีวนะ
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
(n=215) (ต่อ)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ถูกต้อง
     จ�ำนวน      ร้อยละ

15. การมีไข้สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
16. โรคหวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและจ�ำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
17. หากมีไข้สูงร่วมกับเจ็บคอมากและมีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่บวมแดง
ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
18. ผู้ป่วยท้องเสียที่มีอาการอาเจียนเด่นมักเป็นโรคอาหารเป็นพิษ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
19. อุจจาระร่วงส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
20. การรักษาอุจจาระร่วงที่ไม่มีการติดเชื้อ สิ่งส�ำคัญคือ การให้สารน�้ำหรือเกลือแร่ทดแทน
ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยา
21. ผู้ป่วยที่อุจจาระร่วงและไม่มีไข้ ควรให้รับประทานยาปฏิชีวนะ
22. ผู้ป่วยที่บาดแผลเกิดภายใน 6 ชั่วโมง แล้วไปรักษา ถือว่ายังไม่ติดเชื้อ ไม่จ�ำเป็น
ต้องให้ยาปฏิชีวนะ
23. ผู้ป่วยมีบาดแผลถูกตะปูต�ำที่เท้า ควรได้รับยาปฏิชีวนะ
24. ผู้ป่วยมีแผลถลอกจากการหกล้มที่หัวเข่าประมาณ 0.5 เซนติเมตร ไม่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
25. ผู้ป่วยที่มีบาดแผลสุนัขกัดที่เท้า ขนาด 1 เซนติเมตร ควรได้รับยาปฏิชีวนะ

2) การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย การใช้ ย า
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
อยู่ในระดับมาก (M=3.84 S.D.=053) ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ อ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยา
ก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบชนิด สรรพคุณ
และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง (M=4.35, S.D.=0.83)
อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ เมือ่ ได้รบั ยาปฏิชวี นะ
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ท่านรับประทานตามค�ำแนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่าง
เคร่งครัด (M=4.30, S.D.=0.78) อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ท่านรับประทานยาปฏิชวี นะ
ก่ อ นอาหารอย่ า งน้ อ ย 15 นาที ถึ ง ½ ชั่ ว โมง
เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี (M=3.10, S.D.=1.23) ท่าน
เก็บยาปฏิชวี นะทีเ่ หลือไว้ใช้ครัง้ ต่อไปเมือ่ มีอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยแบบเดี ย วกั น (M=3.33, S.D.=1.33)
รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล(n=215)
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
1. เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�ำแนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
2. ท่านอ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยาก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบชนิด
สรรพคุณและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
3. ท่านตรวจสอบวันหมดอายุของยาปฏิชีวนะทุกครั้งก่อนใช้ยา
4. หากมีอาการผื่นคัน ลมพิษหรือแพ้ยา ท่านหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีและกลับไป
พบแพทย์
5. ท่านขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้ท่าน แม้จะได้รับการแจ้งว่าไม่จ�ำเป็นต้องใช้
6. ท่านหยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเอง เมื่อพบว่าอาการดีขึ้น แม้ว่ายังรับประทาน
ไม่ครบตามแพทย์สั่ง
7. เมื่อแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะมารับประทานแล้ว 1-2 วัน อาการไม่ดีขึ้น
ท่านจะเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาหรือซื้อยาที่มีความแรงของยาเพิ่มขึ้นมารับประทาน
8. ท่านเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น
9. ท่านเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่อรับประทานยาแล้วอาการไม่ทุเลา
10. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนอาหารอย่างน้อย 15 นาทีถึง ½ ชั่วโมง
เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี
11. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจบครบตามจ�ำนวนวันที่แพทย์สั่งแม้ว่า
อาการจะดีขึ้นแล้ว
12. ท่านสังเกตลักษณะยาปฏิชีวนะว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ก่อนใช้ยา
13. ท่านเก็บยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด ความร้อนและความชื้น
14. ท่านเก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน
15. เมื่อท่านมีไข้ร่วมกับมีน�้ำมูกใสท่านเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการ
หายเร็วขึ้น
16. เมื่อท่านเป็นเริ่มเจ็บคอ และสังเกตว่าตนเองมีคอแดง ท่านจะดื่มน�้ำอุ่นและพักผ่อน
อย่างเพียงพอก่อนพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะ
17. ท่านดื่มเกลือแร่และรับประทานอาหารอ่อนๆโดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ
เมื่อถ่ายอุจจาระเหลว ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน ไม่มีมูกและไม่มีไข้
18. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากอาหารเป็นพิษ
19. ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเมื่อมีบาดแผลเลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
20. ท่านน�ำยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดมาบดหรือเทผงยาออกเพื่อโรยแผล
เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น
                                          รวม
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M

SD

ระดับ

4.30 0.78
4.35 0.80

มาก
มาก

4.25 0.95
4.27 1.08

มาก
มาก

4.10 1.32 มาก
3.40 1.17 ปานกลาง
3.90 1.24

มาก

4.25 1.13 มาก
4.28 1.12 มาก
3.10 1.23 ปานกลาง
3.68
3.82
3.70
3.33
3.44

1.01 มาก
1.01 มาก
1.33 มาก
1.33 ปานกลาง
1.28 ปานกลาง

3.69 1.05

มาก

3.73 1.06

มาก

3.44 1.32 ปานกลาง
3.62 1.29 มาก
4.06 1.38 มาก
3.84 0.53

มาก
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3) ปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม
ตัวแปรเป็นล�ำดับขั้นพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถ
ร่วมกันท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลของนักศึกษาพยาบาล ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิติประมาณร้อยละ 13 (Adj. R2=.129, p<.05)
ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�ำนายการใช้ยาอย่างสม
เหตุสมผลได้มากทีส่ ดุ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผล (B=.258, t=3.719, p<.05)
รองลงมา คือ อายุ (B=.169, t=2.427, p<.05) ราย
ละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ปัจจัยท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล (n=215)
ตัวแปรอิสระ

    b

  S.E  

  Beta

      t

    p

อายุ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง   .038
สมเหตุผล
ค่าคงที่

.047
.010

.019
.258

.169
3.719

2.427
.000

.016

2.321

0.366

6.350

.000

R = .359 R2 = .129 F = 15.689 p<.05
ได้ดังนี้

สามารถเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ

(การใช้ ย าอย่ า งมี เ หตุ ผ ลของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล) = 2.321 + 0.038 (ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล) + 0.047 (อายุ)
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้
Z การใช้ยาอย่างมีเหตุผลของนักศึกษา
พยาบาล = 0.258 (Z ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล) + 0.169 (Z อายุ)

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการ
วิจัยได้ดังนี้
เมื่ อ พิ จารณาผลการวิจัยพบว่ามากกว่ า
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
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ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปาน
กลางสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา
ของปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล และฉัตรวดี กฤษณ
พันธุ์ (2557) ได้ส�ำรวจความรู้ด้านยาในการรักษา
ตนเองของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาใน
ระดับปานกลางและสอดคล้องกับการศึกษาของ
กานนท์ อังคณาวิศัลย์ และคณะ (2555) พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลในนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
พบว่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ  เมื่อพิจารณาราย
ข้อ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุ
สมผลที่มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด คือ การมีไข้
สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะ
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ทีผ่ สมแล้วควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นข้างผนังตู้ ตามล�ำดับ
สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาพยาบาลยังขาดความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งข้อค�ำถาม
ดังกล่าวถือเป็นความรูท้ วั่ ไปทีป่ ระชาชนควรทราบ
และเป็นประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาความรูข้ อง
นักศึกษาพยาบาลซึง่ จะเป็นบุคลากรทีมสุขภาพต่อ
ไป
ส�ำหรับคะแนนเฉลี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลพบว่า
อยู่ในระดับมาก ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลในระดับปานกลางส่งผลต่อการเลือก
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมได้ ค่าเฉลี่ยคะแนน
มากที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ อ่านฉลากยาและวิธี
การรับประทานยาก่อนรับประทาน เพื่อให้ทราบ
ชนิด สรรพคุณและวิธกี ารใช้ยาทีถกู ต้อง รองลงมา
คือ เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�ำ
แนะน�ำที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความส�ำคัญของ
หลักการบริหารยาและการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของแพทย์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
รักษาตนเองเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ย
คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ ท่านรับประทานยาปฏิชวี นะ
ก่อนอาหารอย่างน้อย 15 นาทีถึง ½ ชั่วโมง เพื่อ
ให้ยาออกฤทธิ์ รองลงมา คือ ท่านเก็บยาปฏิชีวนะ
ที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบ
เดียวกัน อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลอยู่ใน
บริบททีต่ อ้ งเข้าชัน้ เรียนหรือฝึกปฏิบตั งิ านซึง่ อาจ
ไม่สามารถจัดสรรเวลารับประทานยาก่อนอาหาร
ได้ตามแผนการรักษา ขณะเดียวกันอาจมีการเก็บ
ยาที่เหลือใช้ไว้รับประทานเนื่องจากประเมินว่า
ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

25

1.indd 57

57

สมเหตุสมผล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการออกฤทธิข์ องยาและอาจเกิดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมและน�ำไปสู่ปัญหา
การดื้อยาได้
จากการที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลซึง่ มีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการใช้ยาแล้ว
ส่งผลท�ำให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม
ผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของวิลาวัณย์ อุ่นเรือน และดลวิวัฒน์ แสนโสม
(2558) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในอาการ เจ็บคอ
บาดแผลสะอาด ท้องร่วงพบว่า พฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใช่สาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง
นี้แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลมีค่า
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากแต่คะแนนถือว่าไม่สงู มากนัก
คือ คะแนนเฉลี่ย 3.84 สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา
พยาบาลซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาในวิชาเภสัชวิทยาแล้วแต่ยังมีความรู้ใน
ระดับปานกลางและมีคะแนนการใช้ยาปฏิชีวนะ
ทีไ่ ม่สงู มาก จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ถาบันการ
ศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาเภสัชวิทยารวมทัง้ พิจารณาความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรอบรมระยะสัน้
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการใช้ยาปฏิชวี นะ
อย่างสมเหตุสมผล
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ย า
ปฏิ ชีว นะอย่ า งสมเหตุ สมผล ผลการวิ เ คราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบเพิม่ ตัวแปรเป็นล�ำดับขัน้ พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
และอายุสามารถร่วมกันท�ำนายการใช้ยาปฏิชวี นะ
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อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลได้ ดังนัน้
การที่พัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลย่อมส่ง
ผลต่อการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่า อายุส่งผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลด้วย อธิบายได้ว่า การที่ระดับอายุ
มากกว่าย่อมมีประสบการณ์ในการใช้ยาและมี
ความรู้ด้านการใช้ยามากกว่า ทั้งนี้ผู้ที่อายุมากกว่า
ส่วนใหญ่จะเรียนในชั้นปีที่สูงกว่า คือ ปี 2-4 ซึ่ง
ผ่านการเรียนวิชาเภสัชวิทยามาแล้ว และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อายุมากจะมีประสบการณ์
ในการท�ำงานในโรงพยาบาลมาก่อนและบางราย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นสาธารณสุข
มาแล้ ว สั ม พั นธ์กับ ผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ท�ำนายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลพบว่า อายุมีอิทธิพลในการท�ำนาย
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ได้มากทีส่ ดุ (ดาวรุง่ คาํ วงศ์ และทิวทัศน์ สงฆวัตร์,
2555; สุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพร และมัณฑนา เหมชะ
ญาติ, 2557) นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้ยา
ยังส่งผลให้มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้เพิม่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลนับเป็นปัจจัยส�ำคัญของการใช้ยา
ปฏิชวี นะอย่างสมเหตุสมผลผลการวิจยั ท�ำให้ได้ขอ้
เสนอแนะส�ำหรับวิทยาลัยพยาบาลว่าควรพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อพัฒนาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูแล
ตนเองได้ และที่ส�ำคัญที่สุด คือ ท�ำให้นักศึกษา
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สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างเหมาะสม
ข้ อ เสนอแนะในการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป
ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้าน
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
กชกร ฉายากุล, พยม.1
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนความเข้าใจและ
ความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมาจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 313 คน อายุระหว่าง 18-29 ปี ( M = 20.74 , S.D. = 1.48) เป็น
เพศหญิงร้อยละ 92 เพศชายร้อยละ 8 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.07 – 3.87
( M = 2.81 , S.D. = .36) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม 1) การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาเกีย่ วกับระบบการให้คาํ ปรึกษา 2) ความเข้าใจของนักศึกษาเกีย่ วกับหลักสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและ 3) ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ ของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น .75, .80 และ .95 ตามล�ำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ของ
การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษากับ1) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย 2) ความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาวิชาการ (r = .31 และr = .43ตามล�ำดับ) และ 3) มีความสัมพันธ์ของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของวิ ท ยาลั ย กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ (r =.53)
ค�ำส�ำคัญ: การปฏิบัติตน, ความเข้าใจ, ความพึงพอใจ, การให้คําปรึกษาทางวิชาการ, นักศึกษาพยาบาล
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The Relationship Between Self-Practice, Understanding, and Satisfaction in the
Academic Advising System of Nursing Students at Boromarajonani College of
Nursing, Nakhonratchasima
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Abstract

This research aimed to study the relationship between self-practice, understanding and satisfaction in the academic advising system of nursing students in Boromarajonani College of Nursing,
Nakhonratchasima. The sample were 313 nursing students who were between 18 – 29 years old (M =
20.74, S.D. = 1.48). Females represented 92% of the study while the remaining 8% were male, all of
the subjects were Buddhist.  Their GPA was between 2.07 – 3.87 (M=2.81, S.D. = .36). The instruments
used in this research included 1) the self-practice according to the student’s practice of the advising
system, 2) the students’ understanding of curriculum, registration and college regulation and 3) the
satisfaction questionnaire of nursing students toward the academic advising system. Cronbach’s alpha
reliability coefficients for the questionnaires were .75, .80 and.95, respectively. Data were analyzed
by using Peason’s product moment correlation coefficients.
The research showed that there were significantly positive relationships (p<.01) between the
self-practice according to the student’s practice of the advising system and 1) the student’s understanding
of curriculum, registration and college regulation,   and 2) satisfaction of the nursing students towards
the academic advising system. (r = .31 and .43 respectively). In addition, 3) there was a relationship
between the student’s understanding of curriculum, registration, and college regulation and satisfaction
of the nursing students towards the academic advising system. (r = .53, p<.01).
Keywords: Self-practice, Understanding, Satisfaction, Academic Advising, Nursing Students
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บทน�ำ

การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์และมีคุณภาพนั้น จะต้องด�ำเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่ได้ก�ำหนดให้ต้องมีการควบคุมดูแล
การให้คำ� ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่ง
ชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในองค์
ประกอบที่ 3 นักศึกษา ที่ต้องมีกระบวนการใน
การด�ำเนินงานซึ่งเป็นกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก�ำหนดไว้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558) จึงกล่าวได้ว่า ระบบการ
แนะแนวและการให้ค�ำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้ประสบความ
สําเร็จ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น
พยาบาลและพลเมืองทีด่ ขี องสังคม อีกทัง้ เป็นส่วน
หนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จของสถาบัน
การแนะแนวในกระบวนการศึ ก ษา
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้บุคคลได้รู้จักตนเอง
เข้าใจความสามารถของตนเอง และปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและด�ำรงชีวติ
ได้อย่างมีความสุข (วิรัช อธิรัตนปัญญา, 2551)
การให้ค�ำปรึกษาทาวิชาการ (Academic Advising) เป็นการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่มี
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ได้แก่
การแนะน�ำหลักสูตร ลักษณะรายวิชา ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ระเบียบกฎเกณฑ์
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ช่ ว ย
เหลือนักศึกษาให้มีความเข้าใจตนเอง เห็นช่อง
ทางในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้
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มีการพัฒนาตนในทุกๆด้านอย่างดีทสี่ ดุ (พนิตนาฎ
ช�ำนาญเสือ, 2556) ทั้งนี้ระบบการแนะแนวและ
ให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลป้อน
กลับทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาระบบดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา (พจนีย์ มนัสพรหม, 2540) ดังนัน้ การจัด
บริการการแนะแนวจึงจ�ำเป็นต้องจัดให้สอดคล้อง
กับความต้องการการบริการของนักศึกษา
ความต้องการการบริการแนะแนวของ
นักศึกษาในด้านการให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการที่
ส�ำคัญ คือต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน การแก้ไขปัญหา
การเรียน การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการโอน
ย้ายวิชา (เลขา กบิลสิงห์, 2544)ในระบบการให้ค�ำ
ปรึกษาวิชาการอาจารย์ทปี่ รึกษาจะเป็นผูท้ ำ� หน้าที่
ให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้ทราบถึงหลักสูตรที่จะ
เรียน การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับ
ของสถาบัน ในขณะเดียวกันยังต้องให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างแรงจูงใจภายในเพือ่ การพัฒนาตนเอง
และด้านวิชาชีพของนักศึกษามากกว่าแรงจูงใจ
ภายนอกอย่างเกรด และกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการวางแผนการเรียน (Christian
& Sprinkle, 2013; Eduljee & Michaud, 2014;
พนิตนาฎ ช�ำนาญเสือ, 2556) ส�ำหรับตัวนักศึกษา
เองก็ มี บ ทบาทในการปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาร่วม
กับการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
การศึกษานั่นคือความรับผิดชอบของนักศึกษา
และหากนักศึกษาไม่ปฏิบตั อิ าจมีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา (Fowler &
Boylan, 2010; Young, Burt, Dixon & Hawthorne,
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2013) ในขณะที่การจัดบริการการแนะแนวยัง
ประสบกับปัญหาข้อจ�ำกัดด้านเวลาในการพบกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีเวลา
ไม่ตรงกัน (สิริอร ข้อยุ่น, ภาสินี โทอินทร์, และ
วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล, 2555) ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน คลอบ
คลุมทุกด้านที่จ�ำเป็นและส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการของนักศึกษาได้
ความพึ ง พอใจเป็ น สิ่ ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
แสดงออกถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จากการ
ประเมินประสบการณ์ที่ผ่านมาและระบุว่าเป็น
ประสบการณ์ที่น่าพอใจ หรือไม่พอใจ ต่อการ
บริการ ผู้ให้บริการ กระบวนการของการได้รับ
บริการ หรือสถานที่การให้บริการ เพราะบริการ
นั้นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ (Center for the
Study of Social Policy, 2007) นอกจากนั้นความ
พึงพอใจยังเป็นปัจจัยที่ บ่งชีถ้ งึ คุณภาพการบริการ
โดยความพึงพอใจขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวังของผูร้ บั
บริการและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ (Petruzzellis, D’Uggento, & Romanazzi, 2006) ผลการ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ
ของวิทยาลัย นับเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่น
ของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา (Baykal,
Sokmen, Korkmaz, & Akgun, 2005)
จากการทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองกับเครื่องมือการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
ซึ่งมีพื้นฐานความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะ
เชิงวิชาการ โดยหลักการดังกล่าวในกระบวนการ
ให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการนัน้ หมายถึง กระบวนการ
ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษา
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการให้ค�ำปรึกษาทาง
วิชาการ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การ
พัฒนาตนของนักศึกษาให้มีความเติบโต การรับรู้
และศักยภาพเพิ่มขึ้นตามระดับ ทั้งนี้การพิจารณา
การรั บ รู ้ ต นเองของนั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ส�ำหรับการส�ำรวจตนเองและเพื่อการตัดสินใจที่
ดีกว่า ดังนั้นระบบการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
ควรให้ความส�ำคัญกับการให้นักศึกษามีสติ มีแรง
จูงใจ ในการศึกษา มีการติดตามตนเอง วิพากษ์
วิจารณ์ความคิด พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจน
จัดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับตนเองอีกด้วย
(HasanUgur, 2015) แต่การศึกษาวิจัยในแง่มุมนี้
ยังมีค่อนข้างน้อย
มี ร ายงานการวิ จั ย ที่ ยื น ยั น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ ค� ำ
ปรึกษาทางวิชาการ เช่น ความถี่ของการพบกับ
ที่ปรึกษา (Hester, 2008 อ้างถึงใน Eduljee &
Michaud, 2014) ความต้องการในการเข้ารับค�ำ
ปรึกษา คือ จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าพบ และ เวลา
ที่ใช้ในการพบกับที่ปรึกษา ตลอดจนการรับรู้ถึง
คุณภาพของการให้ค�ำปรึกษาที่ได้รับ (Eduljee
& Michaud,2014)เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กระบวนการให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ นักศึกษาให้
ความส�ำคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนในด้านของข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
เข้าใจในหลักสูตร เป้าหมายทางการศึกษา นโยบาย
ขัน้ ตอนหรือระเบียบของสถาบันการศึกษา (Smith
& Allen, 2006)
ดั ง นั้ น หากกระบวนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
วิชาการมีความเหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษามี
การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว
กั บ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย ว
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กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการศึกษา ท�ำให้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า
ปรึกษาในระดับมากนอกจากนี้ การรับรูถ้ งึ บทบาท
การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษาเกีย่ วกับ
ระบบการให้คําปรึกษา การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา ก็น่าจะมีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
การให้คําปรึกษา ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการน�ำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไก
การแนะแนวและให้ค�ำปรึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน
ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึกษากับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน
ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึกษากับความพึงพอใจต่อระบบการให้คํา
ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ า ใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความ
พึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา
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สมมติฐานการวิจัย

1. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สัมพันธ์กับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา
2. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า
ปรึกษาวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่ อ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการ ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

ค�ำจ�ำกัดความ

การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาหมายถึง การรับ
รู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�ำ
ปรึกษา ประกอบด้วย การศึกษากฎระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัย การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การ
เข้าร่วมกิจกรรม การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ปฏิบัติตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนอย่าง
เต็มความสามารถ การช่วยเหลือประสานงานให้
เพื่อนได้รับค�ำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัด
จากแบบสอบถามการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา
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ประกอบด้วย การศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การเข้าร่ วมกิจกรรม
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา การปฏิบตั ิตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรี ยนอย่างเต็มความสามารถ การ
ช่วยเหลือประสานงานให้เพื่อนได้รับคําปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยวัดจากแบบสอบถามการปฏิบตั ิ
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ตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษา ผูVol.ท้ ี่ม25ีคะแนนสู
งหมายถึ
มีการรับรู ้ตนเอง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษามากกว่าผูท้ ี่มีคะแนนตํ่า
ผู้ทกว่
ี่มีคาะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับ กับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
การปฏิบตั ติ นตามข้อปฏิบตั ขิ องนักศึกษาเกีย่ วกับ บังคับของวิทยาลัยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนต�่ำกว่า
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหมายถึง
ระบบการให้คำ� ปรึกษามากกว่าผูท้ มี่ คี ะแนนต�ำ่ กว่า ความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
่ ยวกับงหลั
การรัาบใจเกี
รู ้ ตนเองของนั
ษาเกี่ ยวกับยความเข้
กสูบตรูร้ขการลงทะเบี
น และระเบี
ความเข้
ย่ วกับหลักสูกตศึรกการลงทะเบี
นเรียน าใจเกี
หมายถึ
การรั
องนักศึกษาทียนเรี
่เป็นยความรู
้สึก ยบ
ข้อบังคัยบบข้
ของวิ
ย โดยวั
ดจากแบบสอบถามความเข้
บหลั
ร การลงทะเบี
นเรีกษา
ยน และ
และระเบี
อบัทงคัยาลั
บของวิ
ทยาลั
ยหมายถึง การ ชอบหรืาใจเกี
อไม่่ยชวกั
อบซึ
่งมีกตสู่อตระบบการให้
ค�ำยปรึ
่ ยวกับความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ยบข้อบังกคัศึบกของวิ
ยาลับความเข้
ย ผูท้ ี่ มีคาะแนนสู
งมี การรั บทรูยาลั
้ ตนเองเกี
รับระเบี
รู้ตนเองของนั
ษาเกีท่ยวกั
ใจเกี่ยว งหมายถึ
วิ ช าการของวิ
ย พยาบาลบรมราชชนนี
บของวิทยาลั
ท้ ี่มีคนะแนนตํ
า ดจาก
มา ยทีมากกว่
่จัดบริกาผูารแก่
ักศึกษา่ากว่
โดยวั
กับหลั
หลักกสูสูตตรรการลงทะเบี
การลงทะเบียยนเรี
นเรียยนนและระเบียบข้อบังคันครราชสี
บังคับของวิความพึ
ทยาลัยงโดยวั
ดจากแบบสอบถามความ
คํา ้สึก
พอใจต่
อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิแบบสอบถามความพึ
ชาการหมายถึง การรับงรูพอใจต่
้ของนักอศึระบบการให้
กษาที่เป็ นความรู
เข้าชอบหรื
ใจเกี่ยวกัอไม่
บหลั
กสูต่ งรมีการลงทะเบี
ยนเรีคยานํ ปรึและ
กษาวิชาการ
ี่มีคะแนนสูงหมายถึงนครราชสี
มีความ มา
ชอบซึ
ต่อระบบการให้
กษาวิชปรึ
าการของวิ
ทยาลัผูย้ทพยาบาลบรมราชชนนี
ระเบี
บังคับนของวิ
ทยาลั
ย ผูด้ทจากแบบสอบถามความพึ
ี่มีคะแนนสูง พอใจหรืงพอใจต่
อชอบระบบบริ
การดังคกล่
าผู้ที่ ผูท้ ี่มี
ที่จยดั บข้
บริ กอารแก่
กั ศึกษา
โดยวั
อระบบการให้
าํ ปรึาวมากกว่
กษาวิชาการ
หมายถึงมีการรับรูต้ นเองเกีย่ วกับความเข้าใจเกีย่ ว มีคะแนนต�่ำกว่า
คะแนนสู งหมายถึงมีความพอใจหรื อชอบระบบบริ การดังกล่าวมากกว่าผูท้ ี่มีคะแนนตํ่ากว่า

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจยั
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษามีความสัมพันธ์
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียน
เรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
(Interrelationship Studies)กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 วิท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม าจ� ำ นวน
313 คน ซึ่งได้จากการค�ำนวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane และท�ำการสุม่
จากรายชื่อนักศึกษา แต่ละชั้นปีด้วยการใช้ตาราง
เลขสุ่ม (Table of random numbers) โดยมีกรอบ
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ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ

ส�ำหรับสุม่ ตัวอย่าง (Sampling frame) และไม่มกี าร
เลือกซ�้ำกับกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถาม
ซึ่งสร้างส�ำหรับใช้ในโครงการ “การพัฒนาระบบ
การให้ค�ำปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” โดยพนิตนาฎ
ช�ำนาญเสือ (2556) ประกอบด้วยแบบสอบถาม
การรับรู้เกี่ยวกับ
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1) การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกีย่ วกับระบบการให้คาํ ปรึกษาจ�ำนวน 7
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับ คือ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยปานกลาง และ
มาก โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน คะแนน
0.00-1.00 หมายถึงระดับน้อย คะแนน 1.01-2.00
หมายถึง ปานกลาง และคะแนน 2.01-3.00 หมาย
ถึง มากค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม  = .75
2) ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
หลั ก สู ต ร การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บ
ข้อบังคับของวิทยาลัย จ�ำนวน 4 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ
คือ น้อย ปานกลาง และมาก โดยมีคา่ คะแนนตัง้ แต่
1-3 คะแนน คะแนน 1.00-1.66 หมายถึงระดับ
น้อย คะแนน 1.67-2.33 หมายถึง ปานกลาง และ
คะแนน 2.34-3.00 หมายถึง มากค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม  = .80 และ
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ จ�ำนวน25 ข้อ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนน
1.00-2.33 หมายถึงระดับน้อย คะแนน 2.34-3.67
หมายถึง ปานกลาง และคะแนน 3.68-5.00 หมาย
ถึง มาก ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม  =.95
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างด้วยการให้สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อผล
การเรียนและการด�ำเนินชีวิตใดๆ ข้อมูลของผู้
ร่วมวิจัยถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยชื่อ
ของผู้ให้ข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลเป็นในลักษณะ
ภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ วิธี ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
25
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เก็บข้อมูล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างได้น�ำแบบสอบถามกลับไปตอบในเวลา
ที่สะดวกแล้วน�ำกลับมาส่งในกล่องรับตามจุดที่
ตกลงไว้ โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือออก
จากวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic ) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดย
วิเคราะห์ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Peason’s product moment correlation coefficients)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี
ที่ 1-4 จ�ำนวน 313 คน อายุเฉลี่ย 20.74 ปี (Range
= 18-29, S.D. = 1.48) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 92นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100ค่าเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย2.81 (Range = 2.07 – 3.87, S.D. = .36)
มี ก ารปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษาอยู่ในระดับมาก
(M = 2.49 , S.D. = 0.35 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน)
2) ความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (M = 2.49 , S.D. =
0.44 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน) และ3) ความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้ค�ำ
ปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล
ต่อระบบการให้คาํ ปรึกษาวิชาการอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (M = 3.64 , S.D. = .55 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน) (ตารางที่ 1)
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(M = 2.49 , S.D. = 0.44 จากคะแนนเต็ม 3คะแนน) และ3) ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาความพึงพอใจของนักศึกษา
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ตารางที
เฉลี่ย่ยส่ส่ววนเบี
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐานและระดั
งเบนมาตรฐานและระดับบการปฏิ
การปฏิบบัตติั ิตนความเข้
นความเข้าใจและความพึ
าใจและความพึ
งพอใจของ
ตารางที่ ่ 1 ค่ค่าาเฉลี
งพอใจของ
ษาต่ออระบบการให้
ระบบการให้คคาํ ําปรึ
ปรึกกษาวิ
ษาวิชชาการ
าการ(n(n==313)
313)
นันักกศึศึกกษาต่
ลําดับ

การรับรู้

1. การปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การให้คาํ ปรึ กษา
2. ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียน
เรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

M

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.49

0.35

มาก

2.49

0.44

มาก

3.64

0.55 ปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐฐานการวิ
านการวิจยัจัยมีผมีลดั
ผลงนี้ (ตาราง
นักศึกษาเกี
ผลการทดสอบสมมติ
2) ่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
ดังนี้ (ตารางที
่ 2) บตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนักศึกษาเกีสั่ยมวกั
พันบระบบการให้
ธ์ในทางบวกกั
พอใจต่มพัอนระบบ
1. การปฏิ
คาํ บปรึความพึ
กษามีคงวามสั
ธ์ใน
1.
การปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
นตามข้
อ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ข
อง
การให้
ค
า
ํ
ปรึ
ก
ษาวิ
ช
าการ
อย่
า
งมี
น
ย
ั
ส�
ำ
คั
ญ
ทางสถิ
ติ
ทางบวกกับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย อย่างมี
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ (r = .43, p=.01)
นัยสําคัญทางสถิติ(r = .31, p=.01)
สั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
่
2.
การปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ต
นตามข้
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ข
องนั
ก
ศึ
ก
ษาเกี
ย
วกั
บ
ระบบการให้
คาํ ปรึยบข้
กษามี
มพัทนยาลั
ธ์ในย
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ ทะเบียนเรียน และระเบี
อบัคงคัวามสั
บของวิ
ทางบวกกั
บความพึ
อระบบการให้
คาํ ปรึ กตษาวิ
อย่มาพังมีนนธ์ยั ใสํนทางบวกกั
าคัญทางสถิบตความพึ
ิ (r = .43,
p=.01)อ
บั ง คั บ ของวิ
ท ยาลังยพอใจต่
อย่ า งมี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ
ิ ชมีาการ
ความสั
งพอใจต่
(r = .31, p=.01)
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างมีนัยส�ำคัญ
2. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง ทางสถิติ (r =.53, p=.01)
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3. ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก สู ตร การลงทะเบี ย นเรี ย น และระเบี ย บข้อบัง คับของวิ ทยาลัย มี
ความสัมTheพันJournal
บความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
68 Vol. 25ธ์ใNo.นทางบวกกั
1 January - June 2019
(r =.53, p=.01)
ตารางที่ ่22ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์คความสั
วามสัมมพัพันนธ์ขธ์องการปฏิ
ของการปฏิบัตบิตตั นิตนความเข้
ความเข้
าใจและความพึ
งพอใจของนั
ศึกษา
ตารางที
าใจและความพึ
งพอใจของนั
กศึกกษา
ระบบการให้คคําาํ ปรึ
ปรึกกษาวิ
ษาวิชชาการ
าการ (n(n == 313)
313)
ต่อระบบการให้

ตัวแปร

ความพึงพอใจต่อ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตนตามข้อ
ปฏิบตั ิของนักศึกษา หลักสู ตร การลงทะเบียน ระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ
เรี ยน และระเบียบ
เกี่ยวกับระบบการให้
ข้อบังคับของวิทยาลัย
คําปรึ กษา
(r)
(r)
(r)

การปฏิบตั ิตนตามข้อ
ปฏิบตั ิของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึ กษา
ี่ ยวก
ั บ
ความเข้าใจเก
หลักสู ตร การ
.311**
ลงทะเบียนเรี ยน และ
ระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.311**

.435**

-

.539**

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และ
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิ
จ
ย
ั
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย อย่างมีนัยส�ำคัญ

่ยวกัมพับนระบบการให้
การศึกษาความสั
พันธ์กรศึะหว่
างการปฏิ
นตามข้ตอิทปฏิ
องนักศึกคษาเกี
ี่ระดับตับิข.01โดยมี
วามสั
ธ์กันใน
ปฏิ บั ติ ต นตามข้
อ ปฏิ บั ติ ขมองนั
ก ษาเกี
่ ย วกั บ บตั ิตทางสถิ
บต�่ำ (r = .31)ยนเรี
กล่ายวคื
หากนักศึยกบข้
ษาพยาบาล
คําปรึ กษาความเข้
กศึากใจของนั
ษาเกี่ ยวกั
ร การลงทะเบี
น อและระเบี
อบังคับของ
ระบบการให้
คําปรึากใจของนั
ษาความเข้
กศึบกหลั
ษากสู ตระดั
บรู้เกี่ยวกับกความเข้
าใจเกี่ยวกัวิทบยาลั
หลัยกพยาบาล
สูตร
เกี
วกั บยและความพึ
หลั ก สู ต ร งการลงทะเบี
ย นเรี ย น คและ
วิท่ ยยาลั
พอใจต่อระบบการให้
าํ ปรึ กษาวิมีกชารรั
าการของของนั
ศึกษาพยาบาล
ยนเรียน และระเบียบข้อบังคับของ
ระเบี
ย บข้ อ บันครราชสี
ง คั บ ของวิมทา ผูยาลั
ง งการลงทะเบี
บรมราชชนนี
ว้ ิจยั ยนํและความพึ
ามาอภิปรายผลดั
นี้
วิทบยาลั
เพิ่มกขึศึ้นกษาเกี
การปฏิ
นตามข้อปฏิคบาํ ัตปรึิของ
พอใจต่อระบบการให้
ปรึกาษาวิ
ชาการของของ
่ยวกับบัติตระบบการให้
1. ผลการวิจคยั ําพบว่
การปฏิ
บตั ิตนตามข้อปฏิ
ตั ิขยองนั
กษามี
นั
ก
ศึ
ก
ษาเกี
่
ย
วกั
บ
ระบบการให้
ค
ํ
า
ปรึ
ก
ษา
ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบข้อบังคับของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
นครราชสีมา ผู้วิจัยน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
วิทยาลัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคความแตกต่
วามสัมพันธ์ากงของการเรี
นั ในระดับยตํนรู
่า (r้ของนั
= .31)
าวคือละหาก
กศึกกล่ษาแต่
1. ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติตนตาม
ศึ กษาพยาบาลมี
เกี่ ยบวกัระบบการให้
บความเข้าใจเกี่ ยคน
วกัสอดคล้
บหลักสูอตงกัร บการลงทะเบี
และระเบี
ทฤษฎีการเรียยนเรี
นรู้เยชินงพฤติ
กรรม ยบ
ข้นัอกปฏิ
บั ติ ข องนั ก ศึกการรั
ษาเกีบ่ ยรู ้วกั
คําปรึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ ที่กล่าวถึงการเรียนรู้หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม ซึง่ เป็นผลอันเนือ่ งมาจากประสบการณ์
ทีค่ นเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม หรือจากการ
ฝึกหัด (ทิศนา แขมมณี, 2551) และแนวคิดทฤษฎี
การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learner)
คื อ การที่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ล งมื อ เรี ย นรู ้ ผ ่ า นการ
ปฏิบัติ หรือ การลงมือท�ำความรู้ ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของพวกเขา (วิทวัส
ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร, 2560) กล่าว
คือนักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวของเขาเองมากกว่าการฟังข้อมูลจากอาจารย์ที่
ปรึกษาของเขาเพียงอย่างเดียวนั่นเอง จึงจะช่วย
ให้การเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันการ
เข้าใจถึงเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ก็ส่งเสริมให้
นักศึกษาปฏิบัติตนเองได้เหมาะสมเช่นกัน จาก
ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดระบบบริการ
การให้คำ� ปรึกษาวิชาการควรค�ำนึงถึงผลการเรียน
รูท้ เี่ กิดขึน้ กับนักศึกษาแต่ละบุคคลด้วย สอดคล้อง
กับข้อค้นพบที่ว่านักศึกษาไม่มีความเท่าเทียมกัน
ของการมีส่วนร่วมในการบริการให้ค�ำปรึกษา
ทางวิชาการ ดังนั้นมีความจ�ำเป็นต้องออกแบบ
ประสบการณ์การให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการที่ช่วย
ให้นักศึกษามีการชี้น�ำตนเองเพื่อประสบความ
ส�ำเร็จทางการศึกษามากกว่าแบบการก�ำกับดูแล
เพียงอย่างเดียว (Roessger, Eisentrout & Hevel,
2019)
2. การปฏิ บั ติ ต นตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข อง
นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษามีความ
สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อระบบการ
ให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ  (r =
.43) กล่าวคือ หากนักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติ
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ตนตามข้ อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบ
การให้คําปรึกษาเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจต่อระบบ
การให้คําปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาลก็
เพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้เนิ่องจาก การปฏิบัติตนตามข้อ
ปฏิบัติฯที่มากนั้นส่งผลในทางบวกที่น่าพึงพอใจ
สอดคล้องกันแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ว่า
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง เป็นความ
รู้สึกส่วนตัวที่มีความสุขเมื่อได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการของตนและเป็นสิ่งที่ก�ำหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อ
การเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ (Dudovskiy,
2012 ) ในขณะที่พฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคล โดยแรงจูงใจ
เป็นกระบวนการที่จะท�ำให้เริ่มต้น และคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้น หรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง (Gopalan, Bakar, Zulkifli, Alwi, & Che Mat, 2017)
ดังนั้น การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา
เกี่ยวกับระบบการให้คําปรึกษา ที่แตกต่างกันน่า
จะมาจากการคาดหวังที่แตกต่างกันและมีผลต่อ
ความความพึงพอใจต่อระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการตามมาด้วยและหากพิจารณาตามมุมมอง
ของแรงจู ง ใจที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้
เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าการรับ
รู ้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต นตาม
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�ำ
ปรึกษามีผลต่อความพึงพอใจที่ตามมาสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีพ่ บว่าการความพึงพอใจต่อระบบ
ให้ค�ำปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ถึงคุณภาพของการให้ค�ำปรึกษาที่ได้รับ (Eduljee
& Michaud, 2014)
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
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ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (r = .53) กล่าวคือ หากนักศึกษา
พยาบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การลง
ทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
ของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก การเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ แ สดงถึ ง การได้ รั บ การตอบ
สนองความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบที่ว่า นักศึกษาให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในหลักสูตร
เป้าหมายทางการศึกษา นโยบาย ขั้นตอนหรือ
ระเบียบของสถาบันการศึกษา (Smith & Allen,
2006) และจากแนวคิดที่ว่าผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ ของวิทยาลัย
ของพวกเขานั้ น นั บ เป็ น การสะท้ อ นถึ ง ความ
เชื่อมั่นของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา
(Baykal, Sokmen, Korkmaz, & Akgun, 2005)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย มีส่วนส�ำคัญที่ให้นักศึกษามีความเชื่อ
มั่นต่อระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ และยังเป็น
ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการความชัดเจนด้วย
ในระบบการให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการโดย
ทั่วไปแล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการให้
ข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย และจากรายงาน
การศึกษาที่พบว่า นักศึกษามีความคาดหวังต่อ
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การท�ำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคือสามารถให้
ค�ำแนะน�ำ  ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขอุปสรรค
ปัญหาในการเรียนได้ (วัลภา ลิ่มสกุล, 2546; เลขา
กบิลสิงห์, 2544; Coll & Zalaquett, 2008) ดังนั้น
ในการพัฒนาระบบการให้ค�ำปรึกษาวิชาการจึง
ควรเป็นการแนะแนวทางด้านการศึกษาเชิงรุก
ค�ำนึงถึงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดัง
กล่าวให้กบั นักศึกษา ผ่านทัง้ ทางอาจารย์ทปี่ รึกษา
ตลอดจนสื่อและแหล่งสนับสนุนอื่นๆที่นักศึกษา
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา (Museus & Ravello, 2010)

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบั น การศึ ก ษาทางการพยาบาล
สามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ประโยชน์ต่อการก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง หรือ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ระบบการให้ คํ า ปรึ ก ษา
วิชาการ โดยออกแบบประสบการณ์การให้ค�ำ
ปรึกษาทางวิชาการที่ช่วยให้นักศึกษามีการชี้น�ำ
ตนเองเพิม่ ขึน้ เพือ่ การประสบความส�ำเร็จทางการ
ศึกษา ในประเด็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบข้อ
บังคับของวิทยาลัย ร่วมกับส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว
กับระบบการให้คําปรึกษา และพิจารณาถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการให้ค�ำปรึกษา
วิชาการด้วยเสมอ
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการ
ของนักศึกษาในการจัดระบบการให้ค�ำปรึกษา
วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างที่
น�ำไปสู่การพัฒนาการด�ำเนินการระบบการให้ค�ำ
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ปรีกษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
ผู้รับบริการมากขึ้น
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ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาพยาบาล

ภูษณิศา มีนาเขตร, ส.ม.1
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, พย.ม.1

(Received: February 5, 2018; Revised: March 28, 2018; Accepted: June 18, 2018)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559  จ�ำนวน 85 คน โดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Coursevilleในรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ เท่ากับ 5.00 แบบประเมินทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .91 และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ภายหลังการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (M = 4.24, SD = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ (M = 4.40, SD = 0.55)
รองลงมาคือ ทักษะด้านปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ (M = 4.34, SD = 0.54) ทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบ (M = 4.20, SD = 0.46) ตามล�ำดับ และ 2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ Courseville อยู่ในระดับมาก (M = 4.28,
SD = 0.42)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน, Courseville, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21, นักศึกษาพยาบาล
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The Effect of Community-Based Teaching and Learning Management on the Use
of Courseville in Health Promotion to Enhance the 21st Century Learning Skills of                  
Nursing Students
Phusanisa Meenakhet, M.P.H.1
Sirisup Sihawong, M.N.S.1
(Received: February 5, 2018; Revised: March 28, 2018; Accepted: June 18, 2018)

Abstract

This research was a quasi-experimental research. The purposes of this research were to 1)
study the 21stcentury learning skills of nursing students using community-based instruction with
Courseville and 2) investigate the nursing students’ perceptions of the quality and instructional model. The
population was 85 second year nursing students enrolled in the first semester of the academic year
2016 at Ubon Ratchathani University. The research instruments consisted of a community-based
instructional model with the use of Courseville in the health promotion curriculum. The value of
feasibility and possibility was 5.00. The reliability of the 21st century learning assessment form was
.91 and that of the satisfaction assessment form on teaching quality and style was .92. Data were
analyzed using mean and standard deviation.
The research findings were as follows. First, after the instructional management, the 21st
century learning skills of nursing students using community-based instruction with Courseville was at
a high level (M = 4.24, SD = 0.52),of all the aspect, the top three were cooperative skills, teamwork,
and leadership (M = 4.40, SD = 0.55), functional skills in health promotion (M = 4.34, SD = 0.54)
and moral ethics and responsibility (M = 4.20, SD = 0.46).Second, thesatisfaction with the quality and
the form of community-based instructionusing Courseville was at a high level (M = 4.28, SD = 0.42).
Key words: Community-Based Instructional Model, Courseville,  21st Century Learning Skills,
Nursing Students
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บทน�ำ

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย รวมทั้งด้าน
การศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกการ
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องตามยุคสมัยของผูเ้ รียน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษาในยุค
ปัจจุบันเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 22 ปี
คือเกิดในปี ค.ศ. 1995 – 2000 หรือเป็นนักศึกษา
Generation Z (พัทธวรรณ ชูเลิศ, บุญตา สุขวดี,
และ มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์, 2559) ซึ่งถือเป็นยุค
แรกของศตวรรษที่ 21 โดยมีลักษณะที่โดดเด่นคือ
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง คิดเร็ว ท�ำเร็ว มีความ
เชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง ชอบความท้าทาย นิยมสือ่ สาร
ผ่านเทคโนโลยี (ชัชวาล วงศ์สารี, 2558) ดังนัน้ การ
จัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียน Generation Z จึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนทีส่ อดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ้ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก� ำ หนด
ไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) รวมทั้งต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความสุข
วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ
กับชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการทุกช่วงวัย
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุข
ภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟู
สุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานในมิติ
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ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนัน้
การผลิตบัณฑิตพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้
ก�ำหนดให้มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการใน
ทุกช่วงวัย รวมไปถึงสามารถจัดโครงการเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพได้ สอดคล้องกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนด (สภาการพยาบาล,
2553) และในหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2558 ได้มกี าร
ปรับจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็น 3 หน่วยกิต
โดยให้ มี ก ารสอนภาคปฏิ บั ติ และได้ ก� ำ หนด
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าเพิ่ ม เป็ น 6
ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชีพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558) เมื่อพิจารณามาตรฐานผล
การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถก�ำหนด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้ 1) ทักษะด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ 2) ทั ก ษะด้ า น
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ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 3) ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
4) ทักษะด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีมและ
ภาวะผูน้ ำ � 5) ทักษะด้านการสือ่ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพแต่ จ ากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ ไี่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นรูปแบบการสอน
ควรเป็นลักษณะของการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบตั โิ ดยการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ นด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมให้กับผู้รับบริการหรือชุมชน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้
เรียนได้เรียนรูใ้ นการเชือ่ มโยงความรูจ้ ากทฤษฎีกบั
ความเป็นจริงในชุมชน รวมทัง้ เป็นการประยุกต์ใช้
ความรูจ้ ากทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบตั งิ านในชุมชน
ในการเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา (เจียมจิต
แสงสุวรรณ, 2558; Mthembu, Mtshali, and Frantz,
2014) และยังช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมณฑล
จันทร์แจ่มใส (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับการบูรณา
การการจัดการเรียนรูว้ ชิ าออกแบบสถาปัตยกรรม
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
พบว่าภายหลังการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำคัญ
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3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและการท�ำงาน เช่นเดียวกับ ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่าสามารถพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ได้นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีไว้หลายระบบ เช่น
Google classroom, CAI เป็นต้น โดยผู้วิจัยมีความ
สนใจ Courseville ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System : LMS)
ที่ใช้บัญชีเฟสบุคในการใช้งาน มีลักษณะการใช้
งานครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนรวมทั้ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้, 2558) อัน
จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารและการใช้สอื่
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชมุ ชน
เป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville ในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นการ
พั ฒนาให้ นักศึ กษามี ทักษะที่ ส�ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น
ทั้ ง ต่ อ วิ ช าชี พ ในบทบาทของการเป็ น นั ก สร้ า ง
เสริมสุขภาพและในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ ,ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม, ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา, ด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้น�ำ, ทักษะด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านปฏิบตั ใิ นการสร้าง
เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้
การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
การใช้ Courseville
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi experimental research) ประชากร เป็น
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำนวน 85 คน ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี (หมายเลขรั บ รอง UBUREC-30/2559) ผู้วิจัยได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างในการ
ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนการจัดการเรียนการสอน
โดยชีแ้ จงถึงวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั และการน�ำเสนอ
ผลการวิจยั จะเป็นการน�ำเสนอในภาพรวมและไม่มี
ผลต่อการวัดและประเมินผลในรายวิชาการสร้าง
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เสริมสุขภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน จ�ำนวน 60 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นภาค
ทฤษฎี 30 ชัว่ โมง และภาคฝึกปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง โดย
มีการใช้ Courseville ในการจัดการรายวิชา คู่มือ
รายวิชาของอาจารย์ คู่มือรายวิชาของนักศึกษา
คู่มือการใช้ Courseville การบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพ ปีที่ 2 และการประเมินผล
2. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง
5 (มากที่สุด) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 2) ด้าน
ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 3) ด้าน
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ป ั ญ หา
4) ด้ า นความร่ ว มมื อ การท� ำ งานเป็ น ที ม และ
ภาวะผู ้ น� ำ  5) ด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริม
สุขภาพ
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง 5 (มากที่สุด) แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้สอน 2) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน และ 3) ด้านสื่อประกอบการ
เรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก าร
ด�ำเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
การหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รู ป แบบการการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ผู้วิจัยน�ำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ขึ้นไปตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จ�ำนวน
1 ท่าน และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน โดยก�ำหนด
แบบสอบถามส� ำ หรั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีช่องส�ำหรับ
แสดงความคิดเห็น 2 ช่องคือ ช่องระดับความ
เหมาะสมมีคา่ ระดับคะแนนตัง้ แต่ 1 (มีความเหมาะ
สมน้อยทีส่ ดุ ) จนถึง 5 (มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ )
และช่องระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่า
ระดับคะแนนตัง้ แต่ 1 (มีความเป็นไปได้นอ้ ยทีส่ ดุ )
จนถึง 5 (มีความเป็นไปได้นอ้ ยทีส่ ดุ ) จากนัน้ น�ำมา
วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานแล้วน�ำ
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยประยุกต์เกณฑ์การ
แปลความหมายจาก บุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้
ค่ามัธยฐาน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด
ค่ามัธยฐาน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มาก
ค่ามัธยฐาน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ปานกลาง
25
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ค่ามัธยฐาน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อย
ค่ามัธยฐาน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด
ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเหมาะสม
ได้เท่ากับ 5.00 (มีความเหมาะสมมากที่สุด) และ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เท่ากับ 5.00 (มีความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ ) จาก
นั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำ
ไปใช้
การหาความตรงเชิงเนื้อหา
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 เป็ น แบบประเมิ น ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
ขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง
5 (มากที่สุด) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ จ�ำนวน
14 ข้อ 2) ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
จ�ำนวน 9 ข้อ 3) ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
การแก้ปัญหา จ�ำนวน 6 ข้อ 4) ด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ จ�ำนวน 6 ข้อ 5)
ด้านการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน
6 ข้อ และ 6) ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
จ�ำนวน 5 ข้อ โดยให้ผู้ทรงวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จ�ำนวน 1
ท่าน และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
เท่ากับ 0.67 - 1 จากนั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�ำไปหาความ
20/6/2562 8:28:57
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เชื่อมั่นก่อนน�ำไปใช้จริง
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
คุ ณ ภาพและรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง 5 (มากที่สุด) แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้สอน 2) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน และ 3) ด้านสื่อประกอบการ
เรี ย นการสอนและชุ ม ชนแหล่ ง เรี ย นรู ้ โ ดยให้
ผู้ทรงวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน และด้านการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
จ�ำนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา โดยใช้ดชั นีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ค่า เท่ากับ 0.67 – 1 จากนั้น
น�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒกิ อ่ นน�ำไปหาความเชือ่ มัน่ ก่อนน�ำไปใช้จริง
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21ผู้วิจัยน�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ชัน้ ปี 3 ทีเ่ คยผ่านการเรียนการสอนรายวิชาการส่ง
เสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วน
ใหญ่เหมือนกับเนือ้ หาในรายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 30
คน และน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
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2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยน�ำ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 ที่เคยผ่านการ
เรี ย นการสอนรายวิ ชาการส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่เหมือน
กับเนื้อหาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 30 คน และ
น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กชุ ม ชน
ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้ร่วมสอน ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบัววัดซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นพื้นที่
ที่ชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมคี วามสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ผูน้ ำ� ชุมชน
และประชาชนยินดีเข้าร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้คดั เลือก
พื้นที่ บ้านวัด หมู่ 5 ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville และสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
รวบรวมข้ อ มู ล และน� ำ ไปเสนอเพื่ อ ขอรั บ การ
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พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจยั
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาจั ด ประชุ ม
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับอาจารย์
ผู้ร่วมสอน และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน
ผู้น�ำชุมชน และตัวแทนจากชุมชนเกี่ยวกับราย
ละเอียดของกิจกรรมในรายวิชา และอบรมผู้ร่วม
สอนเกี่ยวกับการใช้งานระบบการเรียนการสอน
Courseville
4. ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะน�ำการใช้
งานระบบการเรียนการสอน Courseville
5. ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville โดยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิด
ชอบรายวิชา และรับผิดชอบการสอนจ�ำนวน 5
หัวข้อ จาก 7 หัวข้อ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบใน
ชัว่ โมงภาคปฏิบตั ิ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559
6. เมือ่ จัดการเรียนการสอนหัวข้อสุดท้าย
คือ หัวข้อการวางแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาพ ได้ มี ก ารบู ร ณาการกั บ โครงการบริ ก าร
วิชาการในโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่ 2 โดยมอบหมายให้นักศึกษาร่วมเป็นคณะ
กรรมการในการจัดโครงการ โดยจัดขึน้ ในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาวัดบ้านวัด ต�ำบลธาตุ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
แล้วท�ำการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดย การ
แจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 85 คน เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และเพศชาย
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85
2. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานร่ ว มกั บ การใช้
Courseville
ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้
การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
การใช้ Courseville พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก
(M = 4.24, SD = 0.52) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville จ�ำแนกเป็น
รายด้าน (N = 85)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

M

SD

แปลผล

ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ทักษะด้านความรู้ และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ
ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

4.20
4.12
4.14
4.40
4.16
4.34
4.23

0.46
0.51
0.54
0.55
0.53
0.54
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า
นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.28, SD = 0.42) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ชมุ ชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville จ�ำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (N = 85)
รายการ
ด้านผู้สอน
1. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากในชุมชน
2. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
3. ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4. ผู้สอนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน
5. ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการปฏิบัติจริง
6. ผู้สอนสามารถตอบค�ำถามและให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างชัดเจน
รวมด้านผู้สอน
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M

SD

แปลผล

4.27
4.34
4.33
4.38

0.62
0.57
0.69
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.31
4.33

0.74
0.77
0.50

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville จ�ำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (N =
85) (ต่อ)
รายการ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
2. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน
4. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5. บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการให้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
7. ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในรายวิชาอื่นหรือในชีวิตประจ�ำวันได้
8. ชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากการ
จัดการเรียนการสอน
รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
1. การใช้สื่อเทคโนโลยี Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม
2. การใช้สื่อเทคโนโลยี Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมีความง่ายต่อการใช้งาน
3. คู่มือและเอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้เรียน
5. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
6. ชุมชนแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
รวมด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
รวมทุกด้าน
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แปลผล

4.34
4.33
4.38

0.68
0.66
0.64

มาก
มาก
มาก

4.38
4.23

0.64
0.59

มาก
มาก

4.23

0.68

มาก

4.24

0.68

มาก

4.33

0.73

มาก

4.25

0.66

มาก

4.03

0.76

มาก

3.81

0.87

มาก

3.98

0.74

มาก

4.28
4.49

0.55
0.57

มาก
มาก

4.44
4.17

0.61
0.45

มาก
มาก

4.28

0.42

มาก
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ผู้วิจัยพบประเด็นส�ำคัญที่
ควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้คือ
1. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานร่ ว มกั บ การใช้
Courseville
ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville พบว่าผู้เรียนมีระดับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงในชุมชน น�ำความรู้จากการเรียน
ในภาคทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับ
เจียมจิต แสงสุวรรณ (2558) Mthembu, Mtshali,
and Frantz (2014) และ Owens and Wang (1996)
ซึง่ กล่าวไว้วา่ การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ในสภาพจริงของชุมชน เป็นการน�ำทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติงานใน
ชุมชน การแก้ปัญหาชุมชนโดยการให้บริการใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการ
ท�ำงานและอาชีพ ด้านการพัฒนาของบุคคลและ
สังคม ด้านคุณค่าของการบริการและความเข้าใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง
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วัฒนธรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา ด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้น�ำ  ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุข
ภาพ สอดคล้องกับ เจียมจิต แสงสุวรรณ (2558)
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การเป็นผู้น�ำ ทักษะการท�ำงานเป็น
ทีม ทักษะการสื่อสาร มีทักษะการคิดขั้นสูง และ
มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ เสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอัชฌา สุวรรณกาญจน์ และศิรพิ นั ธุ์
ศิริพันธุ์ (2550); มณฑล จันทร์แจ่มใส (2558) และ
ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ได้มีการด�ำเนิน
การวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน และผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมี
ทักษะ ความสามารถในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง ทักษะการเรียน
รู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท�ำงาน สูงขึ้น
กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น
2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารออกแบบ
กิ จ กรรมให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของ
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ผูเ้ รียน มีความน่าสนใจ เชือ่ มโยงเนือ้ หาจากทฤษฎี
มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชุมชน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาจัดระบบการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาดา คุณาวิก
ติกุล (2558) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ ผู ้ ส อนต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีวิธี
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้
เทคโนโลยีอื่นๆ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรีวรรณฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ได้
มีการศึกษากระบวนทัศน์การจัดการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนทัศน์การ
จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ชมุ ชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Coursevilleในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเส
ริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ชมุ ชนเป็นฐานเหมาะส�ำหรับรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติการพยาบาลหรือการสร้างเสริมสุข
ภาพในระดับ ชุมชน เช่น การพยาบาลอนามั ย
ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจาก
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสิ่งสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงอาจเป็นข้อ
จ�ำกัดส�ำหรับรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์การเรียน
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การสอนทีเ่ น้นการให้การพยาบาลบนหอผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาล
2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการลงพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจนและต้องเตรี
ยมความพร้อมให้กบั ชุมชนทุกครัง้ ก่อนการลงพืน้
ที่
3. ควรเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนและ
ผูร้ ว่ มสอนในด้านการใช้ระบบการจัดการเรียนการ
สอน courseville เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาเกี่ ย วกั บ การสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะและ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน เช่น รายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในด้ า นการพั ฒ นา
ทักษะทางด้านวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์

เอกสารอ้างอิง

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ. (2558). ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข,
25(2), 178 – 193.
เจียมจิต แสงสุวรรณ. (2558). การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ช ้ ชุ ม ช น เ ป ็ น ฐ า น
(Community Based Learning).

20/6/2562 8:28:57

86

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี , โครงการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู ้ รี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ ประจ� ำ ปี 2558.
การประชุมจัดโดยส�ำนักพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ,
ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
ชัชวาล วงศ์สารี. (2558). การสอนบนคลินิกใน
รายวิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู ้ ใ หญ่
ส� ำ หรั บ นิ สิ ต Generation Z. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ,
31(2), 130 – 140.
ชวนพิศ สิริพันธนะ. (2557). การพัฒนาโปรแกรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้คติชน
วิ ท ยาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ). มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร.
พัทธวรรณ ชูเลิศ, บุญตา สุขวดี และมนัสชนกฑ์
กุ ล พานิ ช ย์ . (2559). การพั ฒ นาจิ ต
บริ ก ารด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์ กั บ
นักศึกษาพยาบาล Generation Z. วารสาร
การพยาบาล การสาธารณสุ ข และ
การศึกษา, 18(2), 28 - 35.
มณฑล จั น ทร์ แ จ่ ม ใส. (2558). โครงการถอด
ชุ ด ประสบการณ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้
โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน : กรณี ศึ ก ษา
การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ช า
ออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่
อยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย (โครงการบ้าน
มั่นคง ชุมชนพระราม 9 บ่อ 3). วารสาร
วิจัยราชภัฏพระนคร, 10(1), 143-156.

25

1.indd 86

บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. (2554). การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น
(พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: บริษัท สุวีริยา
สาส์น จ�ำกัด.
รุ ่ ง นภา จั น ทรา และอติ ญ าณ์ ศรเกษตริ น .
(2560). ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุ ร าษฎร์ ธ านี . วารสาร
เ ค รื อ ข ่ า ย วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล แ ล ะ
การสาธารณสุขภาคใต้, 4(1), 180 – 190.
วิภาดา คุณาวิกติกุล. (2558). การเรียนการสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21.
วารสารพยาบาลสาร, 42(2), 152 – 156.
สภาการพยาบาล. (2553). สมรรถนะผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2). กรุ ง เทพฯ: ศิ ริ ย อด
การพิมพ์.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558).
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. นนทบุรี :
ห้างหุ้นส่วนภาพพิมพ์.
อั ช ฌา สุ ว รรณกาญจน์ และศิ ริ พั น ธุ ์ ศิ ริ พั น ธุ ์ .
(2550). วิจยั และพัฒนาชุดการสอนแบบใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นด้ า นพุ ธิ ป ั ญ ญาและความ
สามารถในการพั ฒ นาอนามั ย ชุ ม ชน
ในรายวิ ช าการพยาบาลครอบครั ว และ
ชุมชน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ . นราธิ ว าส:
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์. (2557). กระบวนทัศน์
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการคิ ด

20/6/2562 8:28:57

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

87

อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ป ั ญ หา
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้. (2558). แนะน�ำคอร์ส
วิ ล ล์ LMS. เข้ า ถึ ง เมื่ อ 30 พฤษภาคม
2558, สืบค้นจาก http://www.mycourseville.com/sites/all/modules/courseville/
files/uploads/2015_2/20160511/
materials/courseville_general_v7.1.1459
431339.161304.1462859566.pdf.
Mthembu S, Mtshali N and Frantz J. (2014).
Contextual determinants for
community-based learning programmes
in nursing education in south Afica. South
African Journal of Higher Education,
28(6), 1795 – 1813. Retrieved March
14, 2016, from http://eds.b.ebscohost.
com/eds/pdfviewer.
Thomas R.,Owens, and Changhua Wang. (1996).
Community-Based Learning :A
Foundation for Meaningful Education
Research. School Improvement Research
Series, 2.

25

1.indd 87

20/6/2562 8:28:57

88

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง
สถาบันประสาทวิทยา
อารยา พลสยม, พย.ม.1
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, Ph.D.2
ปานตา อภิรักษ์นภานนท์, Ph.D.3
(Received: April 24, 2018; Revised: July 24, 2018; Accepted: September 11, 2018)

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้   เพื่อศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบ
ประสาทไขสันหลังในบริการงานพยาบาลวิสัญญี   และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง ตาม เพศ อายุ และการศึกษา ต่อบริการงานพยาบาลวิสัญญี
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา
โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย จ�ำนวน 159 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น แบบสอบถามความพึงพอใจใน
บริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญี 4 ด้าน 1) พฤติกรรมบริการด้านความสามรถทางเทคนิควิชาชีพ 2) พฤติกรรม
บริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ 3) พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความ
รู้ และ 4) พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ค่า .975 วิเคราะห์
ข้อมูล เป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
การวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญีโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก  (M = 4.51,     
SD = 0.47) จ�ำแนกเป็นรายด้าน พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพทีม่ งุ่ สร้างความไว้วางใจ และพฤติกรรม
บริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้ อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน (M= 4.58, SD = 0.49)  และเมื่อเปรียบ
เทียบความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย ตาม เพศ อายุ และการศึกษา ต่อบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญี พบว่า  ไม่แตก
ต่างกัน ทัง้ ภาพรวมและรายด้าน ส่วนผลการวิจยั พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ
และพฤติกรรมบริการด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับดีนน้ั สามารถใช้เป็นข้อมูลน�ำไปปรับปรุงการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้นได้
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ,  บริการงานพยาบาลวิสัญญี,  ผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง
นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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Satisfaction in Anesthesia Nursing Service of Spinal Surgery Patients
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Puangtip Chaiphibalsarisdi, Ph.D.2
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Abstract

          This descriptive research aimed; to study satisfaction level of spinal surgery patients in nurse
anesthetist service, and to compare the satisfaction of patients in different sex, age, and educational
level. The sample random sampling were 159 patients.  The research measurement was questionnaire
developed from the 4 aspects; 1) behavioral services of professional technical career, 2) behavioral
relationship services of building trust, 3) behavioral services aimed at providing knowledge, and
4) behavioral services for the environment. The questionnaire was validated by 5 experts with the result
of CVI = .856, and test for the reliability with Cronbach’s alpha coefficient = .975.  The data were
analyzed by content analysis for qualitative data, and frequency, percentage, mean, standard deviation,
t-test, and one-way analysis of variance for quantitative data.     
         The findings were; total satisfaction of the service was at the very good level (M = 4.51,
SD = 0.47) in which the service of relationship that emphasis on trust and on knowledge were
the very good level (M= 4.58, SD = 0.49). In comparison of the patients’ satisfaction of nurse
anesthetist service, according to the sex, age, and education level were not different for all and each
aspect. For those findings of behavioral service of technical and environment were at good level, then the
improvement need to be continued.
Key words: Satisfaction, Anesthesia nursing service, Spinal surgery patient    
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บทน�ำ

หนึ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจนของ
สังคมไทยในสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา คือ การปฏิรปู
ระบบสุ ข ภาพ ท� ำ ให้ บ รรลุ ร ะบบหลั ก ประกั น
สุขภาพถ้วนหน้า อันหมายถึงสิทธิของประชาชน
ไทยทุกคน ทีจ่ ะได้รบั บริการสุขภาพ ทีม่ มี าตรฐาน
อย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี ที่เท่าเทียม
กัน และนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผล อย่างมากต่อ
ระบบสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
สุขภาพที่จ�ำเป็นอย่างถ้วนหน้า บริการสุขภาพ
กลายเป็นสิทธิ (Entitlement) ของประชาชนไทย
ประกอบกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
ผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการ แต่สถานการณ์ปจั จุบนั ปรากฏ
ว่า ประชาชนมีการเรียกร้องสิทธิ์การรักษามาก
ขึ้น มีความคาดหวังสูงขึ้น และเมื่อไม่ได้ตามคาด
หวัง ก็มกี ารร้องเรียน/ฟ้องร้อง/ด�ำเนินคดี รวมถึงมี
การเชือ่ มโยงกับการช�ำระเงินคืน (Falco, Rutledge,
& Elisha, 2017) โดยเฉพาะสิ่งที่ผู้ป่วย สัมผัสได้
ง่าย คือด้านพฤติกรรมการบริการ เช่น ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส การให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน (ปิยาภรณ์ ทอง
ประดิษฐ์, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับข้อร้องเรียนที่
สภาการพยาบาลได้รับส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรม
บริการที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท การสื่อสาร การให้
ข้อมูล และความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย (เนตรนภิส
จินดากร, สุมาลี สุวรรณภักดี, และรุง่ นภา จันทรา,
2554; ส�ำนักการพยาบาล, 2551) จากสถิติการ
รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุขในปี
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พ.ศ. 2554 พบว่ามีจ�ำนวนทั้งหมด 4,386 เรื่อง
เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 4.78 (ส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2554) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ
ความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ว่ ย และเกิดผลเสียต่อองค์การ
วิชาชีพพยาบาลได้
ดังนัน้ สถานบริการทางสุขภาพทุกแห่ง จึง
ต้องมีการพัฒนาบริการทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน และเพือ่ สัมพันธภาพ
ที่ดี ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ กรมการ
แพทย์ ก็ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จ ะเห็ นได้ จ าก
สมรรถนะหลั ก ของข้ า ราชการกรมการแพทย์
ทั้ง 5 คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement
motivation) 2) บริ ก ารที่ ดี (Service mind)
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม (Integrity) และ5) การท�ำงานเป็นทีม
(Teamwork)
สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานบริการ
สาธารณสุขเฉพาะทางโรคระบบประสาทระดับ
ตติยภูมิ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(สถาบันประสาทวิทยา, 2555) สถาบันประสาท
วิ ท ยาได้ มี พั ฒ นาการก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งด้านบริการ และวิชาการ มีการน�ำเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ทันสมัยมาปรับใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีภาวะสุขภาพด้านระบบ
ประสาทอย่างครบวงจร ในด้านวิชาการมีการ
ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ และอบรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่าง
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ครอบคลุม ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านประสาท
วิทยา และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเผยแพร่
ความรู้ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ นิสิต นักศึกษาผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
ทั่ ว ไป สถาบันประสาทวิท ยา ผ่านการรับ รอง
คุ ณ ภาพโรงพยาบาล จากสถาบั น พั ฒ นา และ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องเรื่อยมา
เพื่อตอบสนองความต้องการปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนที่ซับซ้อนมากขึ้น สถาบัน
ประสาทวิทยา ได้จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
(Center of Excellent: COE) 5 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์
ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง 2) ศูนย์ความ
เป็ น เลิ ศ โรคลมชั ก 3) ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ โรค
เนื้องอกระบบประสาท 4) ศูนย์ความเป็นเลิศ
โรคระบบประสาทไขสันหลัง และ5) ศูนย์ความ
เป็นเลิศโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกัน (สถาบัน
ประสาทวิทยา, 2555) ซึง่ สถาบันประสาทวิทยาได้
พัฒนาไปพร้อม ๆ กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
ประเทศไทย ทั้งด้านนโยบายสาธารณสุข ลักษณะ
ประชากร รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ โรคระบบประสาท
ไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคทางระบบประสาทไขสันหลังที่
มีสาเหตุมาจากความผิดปกติแต่กำ� เนิด ความเสือ่ ม
ของกระดูก สันหลัง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
กระดูกสันหลัง กลุ่มงานวิสัญญีสถาบันประสาท
วิทยา มุ่งมั่นให้บริการด้านประสาทวิสัญญี ที่
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ราชวิ ท ยาลั ย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รบั ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดย มีการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และวิทยาการ
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ทางประสาทวิสญ
ั ญีทที่ นั สมัย เพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) งาน
พยาบาลวิสญ
ั ญี เป็นหน่วยงานการบริการของกลุม่
งานวิสัญญี ที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งมั่นให้บริการด้าน
ประสาทวิสญ
ั ญี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ความปลอดภั ย ความ
พึงพอใจ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันประสาทวิทยา
พยาบาลวิ สั ญ ญี น อกจากจะต้ อ งให้ บ ริ ก ารที่
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ยั ง ต้ อ งมี ก าร
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเสมอๆ
ส�ำนักการพยาบาลก็ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้จะ
เห็นได้จากเกณฑ์วัดคุณภาพการพยาบาลวิสัญญี
ที่ก�ำหนดร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
บริการพยาบาลวิสัญญีให้เท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละแปดสิบห้า ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิสัญญี จึง
สนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจในบริการพยาบาล
วิสัญญี ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง
สถาบันประสาทวิทยา เพื่อเป็นการประเมินความ
พึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมน�ำ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาบริ ก ารงานพยาบาล
วิสัญญี ของสถาบันประสาทวิทยาต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง
ในงานบริ ก ารงานพยาบาลวิ สั ญ ญี สถาบั น
ประสาทวิทยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ที่ได้รับการ
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ผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง ตาม เพศ อายุ และ
การศึกษา

ค�ำจ�ำกัดความ

วิ สั ญ ญี พ ยาบาล หมายถึ ง ผู ้ ส� ำ เร็ จ การ
ศึกษาพยาบาลในระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ได้
รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และได้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รวิ สั ญ ญี วิ ท ยา
ส�ำหรับพยาบาลจากสถาบันฝึกอบรมของทบวง
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ
โรงพยาบาลในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านเป็ น วิ สั ญ ญี พ ยาบาล ในสถาบั น
ประสาทวิทยา
ผู ้ ป ่ ว ยผ่ า ตั ด ระบบประสาทไขสั น หลั ง
หมายถึง ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
ส่วนอก ส่วนหลัง ในสถาบันประสาทวิทยา และ
เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลจากวิสญ
ั ญีพยาบาลครบ
ทุกระยะทัง้ ก่อนได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ขณะ และ
หลังได้รับยาระงับความรู้สึก ในสถาบันประสาท

วิทยา ที่ได้รับการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้า 1 วัน
ก่อนผ่าตัด และได้พักรักษา ในสถาบันประสาท
วิทยา ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีสติสัมปชัญญะในการตอบค�ำถามและยินดีให้
ความร่วมมือในการศึกษา เป็นผู้ป่วยที่มีสุขภาพ
แข็งแรงหรือมีโรคประจ�ำตัวที่ควบคุมได้ดี
ความพึ ง พอใจของผู ้ ป ่ ว ยผ่ า ตั ด ระบบ
ประสาทไขสันหลัง หมายถึง ความรู้สึก ทางบวก
ของผูป้ ว่ ยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง ทีไ่ ด้รบั
บริการงานพยาบาลวิสัญญี
บริ ก ารงานพยาบาลวิ สั ญ ญี หมายถึ ง
กิจกรรมของวิสัญญีพยาบาลในการไปเยี่ยมผู้ป่วย
ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด 1 วัน โดยมีการประเมินและให้
ข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั ติ นก่อนและหลังได้รบั
ยาระงับความรูส้ กึ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่าง
และหลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ดูแลผูป้ ว่ ยตลอด
ระยะของการให้ยาระงับความรูส้ กึ ดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง
ปลอดภัยในห้องพักฟื้น และติดตามเยี่ยมหลังได้
รับยาระงับความรู้สึกที่หอผู้ป่วย ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น                            
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
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      ตัวแปรตาม                      

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
แนวคิดการบริการสุขภาพ โอษฐ วารีรักษ์ (2539) และรูปแบบการ
วัดความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล  Risser (1975)  
1. พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ
2. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ
3. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้
4. พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจในบริการงาน
พยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท
ไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยาเป็นการวิจัยเชิง
พรรณนามีวิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง ส่วน
คอ ส่วนอก และส่วนหลัง ทีส่ ถาบันประสาทวิทยา
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน
2559 มีจ�ำนวน 543 คน (สถาบันประสาทวิทยา,
2559)
2. การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
เกณฑ์ การค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
การเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณจากค่า
ขนาดอิทธิพลของค่าเฉลีย่ 2 กลุม่ ก�ำหนดความเชือ่
มัน่ ที่ 0.05 ให้อำ� นาจการทดสอบ (Power analysis)
0.80 และการประมาณขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Effect size) 0.20 จากการเปิดตารางได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 78 ราย (Polit & Hungler,
1987) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
มีจ�ำนวน 156 คน เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่าง
การวิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 159 คน โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ผูว้ จิ ยั
ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์
ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
2.1 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 มีเกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้าสู่
การวิจัย ได้แก่
2.1.1.1 อายุ 18 ปีขึ้นไป
(สุ่มแบบง่าย เลขผู้ป่วยนอกที่ลงท้ายด้วยเลขคี่)
2.1.1.2 เป็นผู้ป่วยที่แพทย์
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นัดมาผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2.1.1.3 เป็นผูย้ นิ ดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย
2.1.1.4 สุขภาพแข็งแรงดี
หรือมีโรคประจ�ำตัวที่ควบคุมได้ดี
2.1.1.5 ได้ รั บ การผ่ า ตั ด
ระบบประสาทไขสันหลัง
2.1.1.6 เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลจากวิสัญญีพยาบาลครบทุกระยะทั้งก่อน
ได้รับยาระงับความรู้สึก ขณะและหลังได้รับยา
ระงับความรู้สึก โดยมีรายละเอียดการลงบันทึก
ทางการพยาบาลของงานพยาบาลวิสัญญีครบทุก
ขั้นตอนการบริการ
2.1.2 เกณฑ์การคัดออกจากการวิจัย
หลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยไม่สามารถถอด
ท่อช่วยหายใจได้ หรือมีภาวะความรู้สึกตัวสับสน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงร่ า งการวิ จั ย ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณา
อนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย
เซนต์หลุยส์ เลขที่ E.005/2560 และจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั และจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาท
วิทยา เลขที่โครงการ 60022
ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ที่ อ ยู ่ ใ น
แบบสอบถามที่ผู้ป่วยกรอกแล้วถือเป็นความลับ
และจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ผู้วิจัยมีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยไม่มีการบังคับ และให้
ลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี มี 2
ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
3 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ของผู้ป่วยผ่าตัด
ระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตั้งแต่พึง
พอใจมากที่สุด (5 คะแนน) จนถึงพึงพอใจน้อย
ที่สุด (1 คะแนน) มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 2
ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 สร้ า งกรอบแนวคิ ด เบื้ อ ง
ต้นในการก�ำหนดข้อรายการบริการงานพยาบาล
วิ สั ญ ญี โดยผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จาก มาตรฐานการ
บริการพยาบาลวิสัญญี และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยหลังได้รับการระงับ
ความรู้สึก ร่วมกับแนวคิด บริการสุขภาพ ของ
โอษฐ วารีรกั ษ์ (2539) และรูปแบบการวัดความพึง
พอใจต่อบริการพยาบาล ของ Risser (1975) เพื่อ
ให้ได้ขอ้ รายการทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของกลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี สถาบัน
ประสาทวิทยาโดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าต�ำรา เอกสารและงาน
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารงานพยาบาลวิ สั ญ ญี
มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี และศึกษา
แนวคิดการบริการสุขภาพ ของโอษฐ วารีรักษ์
(2539) และรู ป แบบการวั ด ความพึ ง พอใจต่ อ
บริการพยาบาล ของ Risser (1975) น�ำมาเป็น
ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ในการวิจัยและก�ำหนดกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นของบริการงานพยาบาลวิสัญญี
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 7 ข้อ
(จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น)
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2.1 บริการงานพยาบาลวิสัญญี ของ
สถาบันประสาทวิทยา ตามความคิดเห็นของผูป้ ว่ ย
หมายถึงอะไร
2.2 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง วิ สั ญ ญี
พยาบาล ในการให้บริการก่อนการได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ระหว่าง และหลังการได้รับยาระงับ
ความรู้สึก (ดมยาสลบ) เป็นอย่างไร
2.3 การแสดงออกอะไรบ้ า งของ
วิสัญญีพยาบาล ที่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ/ไว้
วางใจ ว่าได้รับบริการที่ดี
2.4 วิสัญญีพยาบาลได้แสดงความ
เข้าใจในความต้องการส่วนตัวของผู้ป่วย และ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ อย่างไรบ้าง ช่วยยก
ตัวอย่างด้วยค่ะ
2.5 หลั ง จากได้ รั บ ยาระงั บ ความ
รู้สึก (ยาสลบแล้ว) แล้วผู้ป่วยทราบไหมว่าวิสัญญี
พยาบาลท�ำอะไรให้ผปู้ ว่ ยบ้าง ลองเล่าให้ฟงั หน่อย
ค่ะ
2.6 ถ้ า เกิ ด มี ก รณี ฉุ ก เฉิ น ผู ้ ป ่ ว ยมี
ความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยแค่ไหน อย่างไร
2.7 ผูป้ ว่ ยต้องการจะเล่าอะไรอีกไหม
ค่ะ เกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล
3. สัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทาง
ระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา
ภายหลังได้รับการดูแลจากพยาบาลวิสัญญีครบ
ทุกระยะทัง้ ก่อนได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ขณะและ
ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึก จากผู้ป่วยที่ให้
ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์โดยสุ่มแบบง่าย
(Simple random sampling) จ�ำนวน 5 คน
4. ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ ผู ้ วิ จั ย อ ธิ บ า ย
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และขออนุญาต
จดข้อความบันทึกเสียงและแจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์

20/6/2562 8:28:57

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน�ำไปใช้
ในการสร้างแบบสอบถามเท่านัน้ ท�ำการสัมภาษณ์
คนละประมาณ 20 นาที
5. ถอดเทปบั น ทึ ก เสี ย งและวิ เ คราะห์
เนือ้ หา โดยน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหาร่วมกับแนวคิด การบริการสุขภาพ ของ
โอษฐ วารีรกั ษ์ (2539) และรูปแบบการวัดความพึง
พอใจต่อบริการพยาบาล ของ Risser (1975) ผลการ
ศึกษาได้เนือ้ หาเกีย่ วกับบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญี
สถาบันประสาทวิทยา แยกเป็นรายด้านทั้งหมด
4 ด้าน
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ว่ ย
หลังได้รบั การระงับความรูส้ กึ มาวิเคราะห์ ร่วมกับ
แนวคิดบริการสุขภาพ ของโอษฐ วารีรักษ์ (2539)
และรู ป แบบการวั ด ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
พยาบาล ของ Risser (1975) น�ำมาปรับค�ำจ�ำกัด
ความใหม่ แล้วสร้างข้อค�ำถามที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงานพยาบาล
วิสัญญี สถาบันประสาทวิทยา ผลการศึกษาได้ข้อ
ค�ำถามเกีย่ วกับบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญี สถาบัน
ประสาทวิทยา จ�ำนวน 44 ข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมบริการด้านความสามรถ
ทางเทคนิควิชาชีพ 8 ข้อ
2. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพ
ที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ 15 ข้อ
3. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพ
ที่มุ่งให้ความรู้ 9 ข้อ
4. พฤติกรรมบริการด้านสิง่ แวดล้อม
12 ข้อ
ลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามเป็ น แบบประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้
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คะแนน ดังนี้

5 คะแนน  หมายถึง ความพึงพอใจ
ในบริการระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจ
ในบริการระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจ
ในบริการระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจ
ในบริการระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจ
ในบริการระดับน้อยที่สุด
การแปลผลคะแนนโดยน� ำ
คะแนนของผู้ตอบแต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่า
เฉลี่ยในการให้ความหมายของคะแนน (ประคอง
กรรณสูตร, 2542) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 = ระดับ
ความพึงพอใจบริการพยาบาลวิสัญญีดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 = ระดับ
ความพึงพอใจบริการพยาบาลวิสัญญีดี
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 = ระดับ
ความพึงพอใจบริการพยาบาลวิสัญญีปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 = ระดับ
ความพึงพอใจบริการพยาบาลวิสัญญีน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 = ระดับ
ความพึงพอใจบริการพยาบาลวิสัญญีน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content validity)
ผู ้ วิ จั ย น� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ พิจารณา หลังจาก
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน�ำไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน
5 คน คุณสมบัตขิ องผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
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ในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารและด้ า นการ
พยาบาลวิสัญญี ด�ำเนินการตรวจสอบความถูก
ต้องของเนือ้ หา ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
และความเหมาะสมของส�ำนวนภาษา ตลอดจน
ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุง แก้ไข น�ำผลการ
พิจารณามาค�ำนวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา
(Content Validity Index หรือ CVI) ใช้เกณฑ์
ตัดสินความตรงตามเนื้อหาที่ยอมรับได้ คือ 0.80
ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ซึ่งพบว่ามีค่า
CVI = 0.856
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อ
เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้การดูแล และ
ค�ำแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ข้อ
ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ คุณภาพบริการพยาบาลวิสัญ ญี
สถาบันประสาทวิทยาจ�ำนวน 44 ข้อ ดังนี้
1. พฤติ ก รรมบริ ก ารด้ า นความ
สามรถทางเทคนิควิชาชีพ 8 ข้อ
2. พ ฤ ติ ก ร ร ม บ ริ ก า ร ด ้ า น
สัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ 15 ข้อ
3. พ ฤ ติ ก ร ร ม บ ริ ก า ร ด ้ า น
สัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้ 9 ข้อ
4. พฤติ ก รรมบริ ก ารด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม 12 ข้อ
2. การตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ
(Reliability)
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามบริการพยาบาล
วิสัญญีที่ปรับปรุงแก้ไข จ�ำนวน 44 ข้อ ไปตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Reliability)
กับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
แล้วค�ำนวณค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ด้วย
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
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alpha coefficient) ได้ค่า 0.975
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลั ง ได้ รั บ การรั บ รองด้ า น
จริ ย ธรรม จากวิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์ และจาก
สถาบั น ประสาทวิ ท ยา ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จาก
วิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์ ถึ ง ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น
ประสาทวิทยาเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยหนึ่งชุด
2. หลั ง จากที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ บริ ก ารจาก
วิสัญญีพยาบาลครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยท�ำการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
เข้าพบเพือ่ อธิบายรายละเอียดแก่กลุม่ ตัวอย่าง และ
ขออนุญาตเก็บข้อมูล
3. ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ในกรณีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผู้วิจัย
จะอ่านแบบสอบถามให้ฟงั และให้ผปู้ ว่ ยตอบข้อที่
เป็นความพึงพอใจของเขา
4. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทันทีหลังจากกลุม่ ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเสร็จ ครบถ้วนจ�ำนวน 159 ชุด น�ำ
แบบสอบถามที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส� ำ เร็ จ รู ป ก� ำ หนดความมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.05 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาระงับความรู้สึก วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดย
การบรรยายสรุปข้อคิดเห็นในความพึงพอใจต่อ
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กําหนดความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ่ วยหลังได้รับยาระงับความรู ้สึก วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการบรรยาย
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สรุ ปข้อคิดเห็นในความพึงพอใจต่อบริ การงานพยาบาลวิ
สญ
ั ญีของผู
้ 25่ วยผ่No.าตั1ดระบบประสาทไขสั
นหลัง
Vol. ป
January - June 2019
2. แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
บริการงานพยาบาลวิ
สัญญีขวิองผู
้ป่วยผ่
ระบบ ่ 2 ด้วยค่าเฉลี5.่ย เปรี
ยบเที
ยบความพึงพอใจในบริการ าน
3. แบบสอบถาม
เคราะห์
ขอ้ ามูตัลดตอนที
ส่ วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมและรายด้
งานพยาบาลวิ
ของผูป้ ่ วยที
้ป่วยที่มีเ่มพศต่
ีอายุางกั
ระดันบด้วการ
ประสาทไขสั
หลัยงบเทียบความพึงพอใจในบริ การงานพยาบาลวิ
ยสถิติค่าที
4. นเปรี
สัญสญีัญญีของผู
2. แบบสอบถาม
(Independent
t-test) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ ศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
1 ข้อมูลส่ว5.นบุเปรี
คคลยบเที
ด้วยสถิ
ติเชิงพรรณนา
ทางเดียว (One-way
analysis
ยบความพึ
งพอใจในบริ การงานพยาบาลวิ
สัญญีของผู
ป้ ่ วยทีof่มีอvariance)
ายุ ระดับการศึกษา โดย
3. แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 2
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)
ด้วยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานภาพรวมและ ผลการวิจัย
รายด้าน
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความพึงพอใจ
4. จเปรี
ผลการวิ
ยั ยบเทียบความพึงพอใจในบริการ ในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัด
งานพยาบาลวิ
่วยที่มีเพศต่
างกันด้วงยพอใจในบริ
ระบบประสาทไขสั
นหลัง สถาบั
การวิสัญจยั ญีครัของผู
กษาความพึ
การงานพยาบาลวิ
สัญญีนขประสาทวิ
องผูป้ ่ วยผ่ทายาตัดระบบ
้ งนี้ เป็้ปนการศึ
สถิประสาทไขสั
ติค่าที (Independent
t-test)นประสาทวิทยา
นหลัง สถาบั
ข้ข้อมูอมูลส่ลส่วนบุ
วนบุคคคลของกลุ
คลของกลุ่ม่มตัตัวอย่
วอย่างาง
ตารางที
อยละของผู
ป้ ว่ ป้ ยที
ไ่ ด้่ไรด้บั รการผ่
าตัดาตัระบบประสาทไขสั
นหลันงหลัจ�ำงแนก
ตามเพศ
อายุ อายุ
ตารางที่ 1่ จ�1ำจํนวน
านวนและร้
และร้
อยละของผู
่ วยที
ับการผ่
ดระบบประสาทไขสั
จําแนก
ตามเพศ
และระดับการศึ
กษาบ(nการศึ
=159)
และระดั
กษา (n =159)
ข้ อมูลส่วนบุคคล
เพศ ชาย
หญิง
อายุ 18-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

จํานวน
72
87
88
71

ร้อยละ
45.30
54.70
55.30
44.70

99
47
13

62.26
29.56
8.18

จากตาราง 1 พบว่า ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลังเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.70
จากตาราง 1 พบว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด 44.70 ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีมากที่สุด
เพศชาย ร้อยละ 45.30
าง18ง -60
ปี ร้อยละ
55.3062.26
รองลงมาอายุ
ปี ขึ้นบไป
ยละ 44.70
ร้อยละ
รองลงมา 61
คือ ระดั
ปริญร้อญาตรี
ร้อย ระดับ
ระบบประสาทไขสั
นหลัอายุ
งเป็รนะหว่
เพศหญิ
ร้อยละ
54.70 เพศชาย ร้อยละ 45.30 อายุระหว่าง18 -60 ละ 29.56 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 8.18
ปี ร้อยละ 55.30 รองลงมาอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ภาพ
รวมและรายด้าน (n=159)
ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง

M

SD

ระดับ

1. พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ
2. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ
3. พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้
4. พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม

4.44
4.58
4.58
4.43

0.52
0.49
0.49
0.56

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

โดยรวม

4.51

0.47

ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงาน
พยาบาลวิสัญญี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (M = 4.51, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ และพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่
มุ่งให้ความรู้อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน (M = 4.58, SD = 0.49) รองลงมา คือ พฤติกรรมบริการด้านความ
สามารถทางเทคนิควิชาชีพอยู่ในระดับดี (M = 4.44, SD = 0.52) และพฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับดี (M = 4.43, SD = 0.56)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ (n=159)

25

          พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ

M

SD

1. ก่อนการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยพบว่าวิสัญญีพยาบาล
ได้เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมใช้
2. เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนเรื่อง แผลในปากหรือฟัน
3. เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก
ซ้อนเรื่องระคายเคืองหรือเจ็บในล�ำคอ
4. เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก
ซ้อนเรื่อง แผลบริเวณใบหน้า
5. เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก
ซ้อนเรื่อง แผลบริเวณร่างกายและล�ำตัว

4.52

0.701 ดีมาก

4.39

0.702

ดี

4.14

0.878

ดี

4.39

0.961

ดี

4.48

0.674

ดี

1.indd 98

ระดับ

20/6/2562 8:28:57

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

99

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ (n=159) (ต่อ)
          พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ

M

SD

6. ผู้ป่วยได้รับการดูแล เรื่องการหายใจ ภายหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สึกอย่างเต็มใจ
7. ผู้ป่วยได้รับการดูแล บรรเทาความปวด ภายหลังได้รับยาระงับ
ความรู้สึกอย่างเต็มใจ
8. ผู้ป่วยได้รับการดูแลทันทีจากวิสัญญีพยาบาล เมื่อเกิดอาการข้าง
เคียงในห้องพักฟื้น เช่น หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียนและอาการคัน

4.62

0.592 ดีมาก

4.62

0.582 ดีมาก

4.38

0.727

ดี

4.44

0.52

ดี

                                     โดยรวม
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูป้ ว่ ยพึงพอใจบริการ
งานพยาบาลวิสัญญี พฤติกรรมบริการด้านความ
สามารถทางเทคนิควิชาชีพอยูโ่ ดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดี (M = 4.44, SD = 0.52) โดยผู้ป่วยพึงพอใจที่ได้
รับการดูแล เรือ่ งการหายใจ ภายหลังได้รบั ยาระงับ
ความรู้สึกอย่างเต็มใจ และได้รับการดูแล บรรเทา

ระดับ

ความปวด ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึกอย่าง
เต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน (M = 4.62, SD =
0.592, M = 4.62, SD = 0.582) ผู้ป่วยพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเรื่อง ระคายเคืองหรือ
เจ็บในล�ำคอ (M = 4.14, SD = 0.878)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ด้านพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ (n=159)
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ
1. วิสัญญีพยาบาลแต่งเครื่องแบบสะอาด
2. วิสัญญีพยาบาลแนะน�ำตัวกับผู้ป่วยด้วยความสุภาพ
3. วิสัญญีพยาบาลยิ้มแย้มแจ่มใส
4. ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า ได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยจากอันตราย
ที่สามารถป้องกันได้
5. ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่าวิสัญญีพยาบาลดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วย
ตลอดเวลาที่ได้รับยาระงับความรู้สึก
6. ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า วิสัญญีพยาบาลสามารถวินิจฉัยและ
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤตได้
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ด้านพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ (n=159) (ต่อ)
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ

M

7. ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน
4.59
ที่ได้อธิบายไว้ก่อนการได้รับยาระงับความรู้สึก
8. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการของวิสัญญีพยาบาลได้ง่าย
4.38
9. วิสัญญีพยาบาลสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมาเยี่ยม
4.60
ก่อนและหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก
10. วิสัญญีพยาบาลที่ผู้ป่วยพบมีอัธยาศัยดี กิริยา และภาษาสุภาพ
4.72
  เป็นกันเอง ท�ำให้ผู้ป่วยมั่นใจ
11. ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่
4.64
12. ผู้ป่วยได้รับการปลอบโยนและให้ก�ำลังใจ จนคลายความวิตกกังวล
4.48
13. วิสัญญีพยาบาลยินดีตอบค�ำถามของผู้ป่วย
4.56
14. วิสัญญีพยาบาลมีความพร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการของผู้ป่วย 4.50
15. วิสัญญีพยาบาลแสดงกิริยาตั้งใจ สนใจ รับฟังเรื่องราวของผู้ป่วย
4.55
  และครอบครัว
                                               โดยรวม
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยพึ ง พอใจ
บริ ก ารงานพยาบาลวิ สั ญ ญี พฤติ ก รรมบริ ก าร
ด้านสัมพันธภาพทีม่ งุ่ สร้างความไว้วางใจโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก (M = 4.58, SD = 0.49) โดย
พึงพอใจวิสัญญีพยาบาลที่ผู้ป่วยพบมีอัธยาศัยดี
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มีคา่ คะแนนเฉลีย่ สูงสุด ในระดับดีมาก (M = 4.72,
SD = 0.541) และอันดับสุดท้ายผู้ป่วยสามารถเข้า
ถึงบริการของวิสัญญีพยาบาลได้ง่าย(M = 4.38,
SD = 0.692)
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้ (n=159)
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้
1. ผู้ป่วยได้รับเอกสารและข้อมูลการปฏิบัติตัว ก่อน และหลังการ
ได้รับยาระงับความรู้สึก
2. ผู้ป่วยได้รับค�ำอธิบายทุกครั้งที่วิสัญญีพยาบาลให้การพยาบาล
3. วิสัญญีพยาบาลได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตนก่อนการได้รับ
ยาระงับความรู้สึกจนผู้ป่วยเข้าใจ
4. วิสัญญีพยาบาลได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตนหลังการได้รับ
ยาระงับความรู้สึกและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จนผู้ป่วยเข้าใจ
5. วิสัญญีพยาบาลมีความพร้อมในการอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึง
ขั้นตอนการให้ยาระงับความรู้สึกจนเข้าใจและรู้สึกปลอดภัย
6. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าวิสัญญีพยาบาลได้ใช้ความรู้ในการอธิบาย
ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
7. ผู้ป่วยมั่นใจเมื่อปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ท�ำให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้น
8. ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจเมื่อได้รับค�ำอธิบายเกี่ยวกับการติดเครื่อง
เฝ้าระวังสัญญาณชีพ
9. ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจเมื่อได้รับค�ำอธิบายเรื่องการป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดจากการจัดท่าขณะท�ำผ่าตัด
                               โดยรวม
จากตารางที่ 5 พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยพึ ง พอใจ
บริการงานพยาบาลวิสัญญี พฤติกรรมบริการด้าน
สัมพันธภาพทีม่ งุ่ ให้ความรู้ โดยรวม อยูใ่ นระดับดี
มาก (M = 4.58, SD = 0.49) โดยพึงพอใจที่วิสัญญี
พยาบาลได้อธิบายให้ผปู้ ว่ ยทราบวิธปี ฏิบตั ติ นก่อน
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การได้รับยาระงับความรู้สึกจนผู้ป่วยเข้าใจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด (M = 4.67, SD = 0.524) ส่วน
อันดับสุดท้าย คือ ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจเมื่อได้รับค�ำ
อธิบายเกีย่ วกับการติดเครือ่ งเฝ้าระวังสัญญาณชีพ
อยู่ในระดับดีมาก (M = 4.50, SD = 0.683)
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี
ด้านสิ่งแวดล้อม (n=159)
พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องรอผ่าตัด มีอุณหภูมิเหมาะสม
2. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องผ่าตัด มีอุณหภูมิเหมาะสม
3. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องพักฟื้น มีอุณหภูมิเหมาะสม
4. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องรอผ่าตัด สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน
5. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องผ่าตัด สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน
6. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องพักฟื้น สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน
7. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องรอผ่าตัด สะอาด
8. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องผ่าตัด สะอาด
9. ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องพักฟื้น สะอาด
10. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องรอผ่าตัด ไม่มีกลิ่นรบกวน
11. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องผ่าตัด ไม่มีกลิ่นรบกวน
12. ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องพักฟื้น ไม่มีกลิ่นรบกวน
                           โดยรวม
จากตารางที่ 6 พบว่า ผูป้ ว่ ยพึงพอใจบริการ
งานพยาบาลวิสัญญี พฤติกรรมบริการด้านสิ่ง
แวดล้อมอยู่ในระดับดีทุกข้อและโดยรวม (M =
4.43, SD = 0.56) โดยผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้อง
ผ่าตัด สะอาด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (M = 4.59,
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อุณหภูมิเหมาะสม และผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้อง
พักฟื้น สงบเงียบไม่มีเสียงดังรับกวนมีคะแนน
เฉลี่ยต�่ำสุด (M = 4.31, SD = 0.713 และ SD =
0.754)
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญี ของผูป้ ว่ ยผ่าตัดระบบประสาท
ไข-สันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ภาพรวม และรายด้าน จ�ำแนกตามเพศ
ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ     
ประสาทไขสันหลัง

หญิง        ชาย    ผลการเปรียบเทียบ
(n =87) (n =72)
  (one tail)
M SD M SD
t p-value
พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ 4.46 0.533 4.42 0.516 -0.487 0.627
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้าง
4.59 0.517 4.56 0.449 -0.413 0.680
ความไว้วางใจ
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้
4.60 0.518 4.56 0.465 -0.501 0.617
พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
4.44 0.550 4.42 0.577 -0.244 0.808
โดยรวม
* p<.05
จากตารางที่ 7 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยภาพ
รวมและรายด้ า นความพึ ง พอใจในบริ ก ารงาน
วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง

4.52 0.499 4.49 0.442 -0.444 0.658
สถาบันประสาทวิทยา เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
เพศชาย และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ
ประสาท-ไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ภาพรวม และรายด้าน จ�ำแนกตามอายุ
ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ     
ประสาทไขสันหลัง

>60ปี        >60ปี     ผลการเปรียบเทียบ
(n =88) (n =71)
(one tail)
M SD M SD
t       p-value
พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ 4.43 0.507 4.45 0.548 -0.216 0.829
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้าง
4.56 0.463 4.60 0.515 -0.518 0.605
ความไว้วางใจ
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้
4.58 0.482 4.59 0.510 -0.116 0.908
พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม
4.44 0.464 4.40 0.664 0.477 0.647
โดยรวม
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จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในบริการงานวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ
ประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา จ�ำแนก
ตามภาพรวมและรายด้านกับระดับอายุที่แตกต่าง
กัน พบว่า ความพึงพอใจในบริการงานวิสัญญี
ของผูป้ ว่ ยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบัน

ประสาทวิทยา ไม่แตกต่างกัน ตารางที่ 9 เปรียบ
เทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาล
วิสญ
ั ญีของผูป้ ว่ ยผ่าตัด ระบบประสาท- ไขสันหลัง
สถาบันประสาทวิทยาทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่าง
กัน จ�ำแนกตาม ภาพรวม และรายด้าน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ
ประสาท-ไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ภาพรวมและรายด้าน จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา
ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่า   ต�่ำกว่า ป.ตรี    ป.ตรี     สูงกว่า ป.ตรี   
ตัดระบบประสาทไขสันหลัง
(n = 99)
(n = 47)   (n = 13)
M SD M SD M SD
พฤติกรรมบริการด้าน
4.48 0.472 4.34 0.614 4.50 0.544
ความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ
ด้านพฤติกรรมบริการด้าน
4.62 0.404 4.46 0.635 4.65 0.398
สัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ด้านพฤติกรรมบริการด้าน
4.61 0.449 4.48 0.598 4.70 0.361
สัมพันธภาพที่มุ่งให้ความไว้รู้
พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม 4.47 0.478 4.34 0.598 4.36 0.920
โดยรวม

F

P-value
(two tail)

1.247

0.290

1.883

0.156

1.429

0.243

1.053

0.352

4.55 0.409 4.41 0.587 4.55 0.452 1.487

0.229

P<.05
จากตารางที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในบริ ก ารงานพยาบาลวิ สั ญ ญี ข องผู ้ ป ่ ว ย
ผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาท
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วิทยา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่าความพึง
พอใจในบริการงานพยาบาลวิสญ
ั ญีไม่แตกต่างกัน
ทั้งภาพรวมและรายด้าน
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลังเป็น เพศหญิง ร้อย
ละ 54.70 เพศชาย ร้อยละ 43.30 มีอายุระหว่าง
18-60 ปี ร้อยละ 55.30 ระดับการศึกษาต�่ำกว่า
ปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 62.26 และสูงกว่า
ปริญญาตรีเพียงร้อยละ 8.18 จึงอภิปรายได้ว่า
ผูป้ ว่ ยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลังเป็นเพศหญิง
และเพศชายในอัตราใกล้เคียงกัน มีอายุตำ�่ กว่า 60 ปี
และมีการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
ความพึ ง พอใจในบริ ก ารงานพยาบาล
วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ ประสาทไขสันหลัง
สถาบันประสาทวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า พฤติ ก รรมบริ ก าร
ด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ และ
พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความ
รู้อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน สอดคล้องกับ ปัญจพร
หริ่งรอด (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมบริการของ
พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพยา
จังหวัดชัยนาท พบว่า พฤติกรรมบริการโดยรวม
อยูใ่ นระดับดี เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า พยาบาลให้
บริการได้ถกู ต้อง อยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนพฤติกรรม
บริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ และ
พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี
เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการงาน
วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง
สถาบันประสาทวิทยา พบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ เี พศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
บริการงานวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท
ไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ทัง้ ภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อธิบายได้ว่า เพศแสดงความแตกต่างทาง
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ชีวภาพของบุคคลซึง่ มักจะพบว่ามีผลต่อสติปญ
ั ญา
การรั บ รู ้ และการแสดงพฤติ ก รรม (ฌภั ญ ยา
สุวรรณมณี, 2547) ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ
ระบบการสื่อสารมีความทันสมัย รวดเร็ว การเข้า
ถึงของบุคคลต่อบริการด้านสุขภาพสะดวกขึน้ ง่าย
ขึ้น ส่งผลให้ทั้งเพศหญิง และเพศชายสามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกัน และเป็นการตอบ
สนองกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ประชาชน
ไทยทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี
ที่เท่าเทียมกัน การให้บริการต่อผู้ป่วยพยาบาล
จ�ำเป็นต้องตอบสนองความต้องการ และความ
จ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในทุกมิติ โดยยึดผู้
ป่วยเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติการพยาบาลที่มี
มาตรฐานให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิ จั ย ผู ้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาลควรกระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ ยาบาล
รักษาระดับของพฤติกรรมบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยค้นหากลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรในหน่วยงาน เช่น การประกวดหน่วยงาน
ที่มีพฤติกรรมบริการพยาบาลทางเทคนิควิชาชีพ
พยาบาล และพฤติกรรมบริการด้านสิง่ แวดล้อมให้
เป็นเลิศ และจัดให้มกี ารประเมินพฤติกรรมบริการ
เป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน เพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการ
ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ รวมทั้ง
การจัดท�ำ แผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรม
บริการ ในภาพรวมของกลุ่มการพยาบาล และ
ของแผนกวิสัญญี ส�ำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติ
งานใหม่ และพัฒนาบุคลากรเดิมที่พบว่าผลการ
ประเมินพฤติกรรมบริการไม่ดี เพือ่ ให้คงระดับของ
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พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพและวิสญ
ั ญี
พยาบาลให้ดีตลอดไปและดียิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัย เมื่อพิจารณารายข้อ พบ
ว่าเมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนเรือ่ ง ระคายเคืองหรือเจ็บในล�ำคอ
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด เป็นโอกาสที่จะ
ได้พัฒนาเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ลดภาวะระคายเคืองหรือเจ็บในล�ำคอ และพัฒนา
ศักยภาพงานพฤติกรรมบริการด้านความสามารถ
ทางเทคนิควิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการประเมินความพึง
พอใจของผูม้ ารับบริการเพียงด้านเดียว ดังนัน้ หาก
จะให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอส�ำหรับการพัฒนางาน
บริการจึงควรที่จะมีการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าภายใน คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศัลยแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ เป็นต้น และลูกค้าภายนอก คือ ญาติ
ของผู้ป่วย และน�ำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพบริการโดยรวมขององค์กรต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย (2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และ(3) อิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบบริการ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ จ�ำนวน 256 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากจ�ำนวนประชากร 765 คนคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 29 แห่ง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฎชากรณ์
เทโหปการ (2552) พัฒนาตามแนวคิดของ Robert K. Greenleaf (1998) และ3) สมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพของสิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) พัฒนาจากข้อก�ำหนดสมรรถนะสภาการพยาบาล
(2553) 8 ด้าน ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เท่ากันคือ 0.93 และน�ำมาทดสอบหาค่าความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.98 และ 0.96 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาวะผูน้ ำ� แบบบริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.62) (2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดย
รวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD = 0.44) และ (3) ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถ
พยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 28.70 (R2= 0.287)
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำแบบบริการ, สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ, หัวหน้าหอผู้ป่วย,
โรงพยาบาลชุมชน
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลสีคิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�ำสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
รองศาสตราจารย์ ประจ�ำสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract

  
The purposes of this descriptive study were: (1) to investigate the level of servant leadership of
head nurses, (2) to study competency practices of staff nurses, and (3) to identify influence of servant
leadership of  head nurses on professional nurse Competencies of staff nurses at Community Hospitals in Nakhonratchasima Province.  The sample comprised 256 professional nurses who worked at
Community Hospitals, Nakhonratchasima Province. They were recruited by simple random sampling
from the population of 765. Questionnaires were used as research instruments, modified from Natchakorn Tahopakan (2009) and Sirilak Youyen (2009) and comprised three sections: personal factors,
servant leadership of head nurses which based on the concept of  Robert K. Greenleaf (1998), and
professional nurses competencies which developed under the regulations of Thai Nursing Council
(2010). The questionnaires were tested for validity (both the second and the third sections were equal
[0.93]). The reliability of the second and the third sections were 0.98 and 0.96 respectively. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation,
and stepwise multiple regression.  
The major findings were as follows: (1) Staff nurses rated servant leadership of  their head
nurses at the high level (M = 3.99,SD = 0.62) (2)They rated their nursing competency practices at
the high level (M =4.00, SD = 0.44) and (3) Servant leadership of  head nurses predicted competency
practices of staff  nurses. This predictor accounted for 28.70 % (R2 =  0.287).
Keywords: Servant leadership, professional nurse Competencies, Head nurse, Community hospital
Registered Nurse, Professional Level, Sikhio Hospital
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บทน�ำ

จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในระบบ
สุขภาพของไทยในศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นนโยบาย
การให้บริการสุขภาพด้านคุณภาพและปริมาณให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) ตอบสนองกับแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการเสริมสร้างมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพทุกระดับเพื่อให้ตอบสนอง
ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
และพัฒนาระบบการส่งต่อที่ไร้รอยต่อ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
สอดรับกับนโยบายสาธารณสุขในยุคไทยแลนด์
4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพ
ของสถานบริการทุกระดับมีการปรับเปลี่ยนวิธี
การด�ำเนินงานให้สอดรับและทันสมัยมากขึ้นทั้ง
ด้านโครงสร้าง ระบบงานบริการ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหาร
หรือผู้น�ำทางการพยาบาล ถือเป็นบุคลากรที่มี
ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวให้ประสบความส�ำเร็จ จึงต้องเป็นผู้ที่มีวิสัย
ทัศน์ มีการตัดสินใจที่ดี (อรพิม พุทธวงษ์, 2553)
และยั ง ต้ อ งอาศั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
พยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
ทุกระดับ ทัง้ ด้านการบริการพยาบาลและด้านอืน่ ๆ
(มาริสา ไกรฤกษ์ และล�ำดวน บุญที, 2555)
โรงพยาบาลชุ ม ชนเป็ น สถานบริ ก าร
ระดับทุติยภูมิที่มีความส�ำคัญมากในยุคปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นสถานบริการที่ให้บริการผู้ป่วยและ
ประชาชน ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชุมชน
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และเป็นหน่วยส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
สูส่ ถานพยาบาลระดับตติยภูมิ จากผลการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล(Hospital Accreditation) ของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมาปี 2558
ในภาพรวมด้านการน�ำองค์การพบประเด็นการ
พัฒนาผู้น�ำทางการพยาบาล ส่วนหนึ่งขาดการเต
รี ย มก่ อ นเข้ า สู ่ ต� ำแหน่ ง โดยเฉพาะหั ว หน้ า หอ
ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง เมื่ อ ถึ ง วาระตามอาวุ โ ส
ขาดการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นภาวะผู ้ น� ำ การ
บริ ห ารการพยาบาล ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งมี
ภาวะผู้น�ำสูงทั้งการน�ำพาทีมงานในการบริหาร
จัดการและให้บริการ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับลักษณะ
ของการให้บริการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ทั้งผู้บริหาร
การพยาบาลโดยเฉพาะหัวหน้าหอผู้ป่วย และ
พยาบาลวิ ช าชี พ ต้ อ งมี ก ารตื่ น ตั ว และเตรี ย ม
พร้อมในการรองรับระบบบริการตามแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ (Service plan)ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการพึง
พอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และมีสมรรถนะ
เพียงพอในการปฏิบัติงานในระดับที่ได้มาตรฐาน
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัยตาม
ขอบเขตของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และเป็น
ผู ้ ร ่ ว มงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ศั ก ยภาพในการ
พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(ปิยนุช อนุแก่นทราย, 2557)
การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ ผูบ้ ริหารระดับต้นหรือหัวหน้า
หอผูป้ ว่ ยมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงานของพยาบาล
วิ ช าชี พ (มาริ ส า ไกรฤกษ์ และล� ำ ดวน บุ ญ ที ,
2555) มีการกระจายอ�ำนาจสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จ
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ตามเป้าหมายขององค์กร งานมีประสิทธิภาพและ
ท�ำให้องค์กรอยูร่ อดในสภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวได้ (อรพิม พุทธวงษ์, 2553) หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยควรมีพฤติกรรมภาวะผู้น�ำที่สามารถโน้ม
น้ า วให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ง านและต้ อ งใช้ ค วาม
สามารถ ตลอดจนศิ ล ปะของการเป็ น ผู ้ น� ำ คื อ
สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นท�ำตามในสิ่งที่
ถูกต้อง (สุพิศ กิตติรัชดา, 2551)
รูปแบบภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วย
มีอิทธิพลต่อการที่จะท�ำให้พยาบาลเกิดความร่วม
มือ ร่วมใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน (อรพิม พุทธวงษ์, 2553)
ซึ่ง Robert K. Greenleaf (1998) กล่าวว่าภาวะ
ผู้น�ำแบบบริการมี 10 ด้าน คือ การมีทักษะในการ
ฟัง (Listening) การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Empathy) ความสามารถในการกระตุ้น
ให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนักรู้ในตนเอง
(Awareness) ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม
(Persuasion) ความสามารถในการมองภาพเชิง
องค์รวม (Conceptualization)ความสามารถในการ
คาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับผิดชอบ
(Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการเจริญ
เติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to the
Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร (Building Community) ซึ่งสอดคล้องกับ
AniWahyuRachmawati, Donalt C. Lantu (2014) ที่
ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาผู้ตาม
ให้เจริญก้าวหน้า เน้นความร่วมมือ การตัดสินใจ
ร่วมกัน การยอมรับโดยผ่านความเข้าใจที่ดีต่อกัน
และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรมีการ
พัฒนา
นอกจากนี้ ภ าวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารยั ง ให้
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อ�ำนาจแก่ผตู้ ามในการพัฒนาตนเอง ยอมรับความ
สามารถของผู้ตาม (Dierendonck, 2010) และเป็น
ผู้น�ำที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน รับฟังความคิด
เห็น ให้เกียรติและตอบสนองความต้องการผู้อื่น
ไม่ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งเพื่อเป็นค�ำสั่งบังคับให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม แต่จะโน้มน้าวให้ท�ำตามด้วย
เหตุผล (สัมฤทธิ์ กางเพ็งและสรายุทธ กันหลง,
2557) จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามสุ ข
ในการท�ำงาน ไม่เกิดความรูส้ กึ กดดัน และให้ความ
เชื่ อ ถื อ ในตั ว ผู ้ น� ำ  เหมาะกั บ การเป็ น ผู ้ บั ง คั บ
บั ญ ชาของคนในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงท� ำ ให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผู ้ ป ่ ว ย (ปราณี มี ห าญ
พงษ์, 2549) และการด�ำเนินงานของหอผู้ป่วย
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย (กาญจนา แสนทวี
และสุกัญญา ประจุศิลป, 2549) จากคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น�ำแบบบริการดังกล่าว มีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพยุคใหม่
ของโรงพยาบาลระดับชุมชน ในการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ได้
ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรง
พยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
จึงตระหนักถึงความส�ำคัญและท�ำการศึกษาอิทธิ
ผลของภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้
ป่วยต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
โดยใช้แนวคิดของ Robert K. Greenleaf (1998) ที่
มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชน
ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
สนับสนุนและพัฒนาผูใ้ ห้บริการให้เจริญก้าวหน้า
โดยใช้ในการประเมินภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย และใช้ ส มรรถนะพยาบาล
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วิชาชีพที่สภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ
ในการก�ำกับมาตรฐานการบริการพยาบาล ได้
ก�ำหนดไว้ 8 ด้าน เพือ่ ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
พยาบาล ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยา
บรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบัติ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ �
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะ
ด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย 6) สมรรถนะด้ า น
การสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้าน
สังคม (สภาการพยาบาล, 2553) ทั้งนี้เพื่อน�ำผล
การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบ
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อ
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สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในมุมมอง
ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นคือภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้า
หอผู้ป่วยมี 10 ด้านได้แก่ การมีทักษะในการฟัง
(Listening) การยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Empathy) ความสามารถในการกระตุ้น
ให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนักรู้ในตนเอง
(Awareness) ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม
(Persuasion) ความสามารถในการมองภาพเชิง
องค์รวม (Conceptualization) ความสามารถใน
การคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับผิด
ชอบ (Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to
the Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิด
ในองค์กร (Building Community)
ตัวแปรตามคือ สมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิ ช าชี พ มี 10 ด้ า นได้ แ ก่ 1)
สมรรถนะด้ า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ � การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ
และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้านสังคม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี
ประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปฏิบัติ
งานหอผู ้ ป ่ ว ยใน โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา ทั้ง 29 แห่ง จ�ำนวนทั้งสิ้น 765 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานหอผู ้ ป ่ ว ยใน โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา จ�ำนวน 256 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท�ำการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ตาม
สัดส่วนประชากรของแต่ละโรงพยาบาลโดยใช้วธิ ี
การจับฉลากหมายเลขแบบไม่แทนที่จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ขนาดโรงพยาบาล
ประสบการณ์การท�ำงาน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง
มีจ�ำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับของภาวะ
ผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับ
รูข้ องพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ พัฒนาตามกรอบแนวคิด
พฤติ ก รรมภาวะผู ้ น�ำแบบบริ ก าร ของกรี น ลี ฟ
(Greenleaf, 1998) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฏชากรณ์
เทโหปการ (2552) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย การ
มีทักษะในการฟัง (Listening) การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Empathy) ความสามารถ
ในการกระตุ้นให้ก�ำลังใจ (Healing) การตระหนัก
รูใ้ นตนเอง (Awareness) ความสามารถในการเกลีย้
กล่อม (Persuasion) ความสามารถในการมองภาพ
เชิงองค์รวม (Conceptualization) ความสามารถ
ในการคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) ความรับ
ผิดชอบ (Stewardship) การให้ความส�ำคัญต่อการ
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เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Commitment to
the Growth of People) และ การสร้างชุมชนให้เกิด
ในองค์กร (Building Community)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ใช้
แบบสอบถามการปฏิบัติตามสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพของสิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) ซึ่งพัฒนา
ตามสมรรถนะหลั ก พยาบาลวิ ช าชี พ ของสภา
การพยาบาล (2553) มีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบ
ด้วย1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย 2) สมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ
เชิงวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ ำ � การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้านวิชาการ
และการวิจัย 6) สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพ 7) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร และ 8) สมรรถนะด้านสังคม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้แบบสอบถามส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วนผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่
3เท่ากันคือ 0.93 จากการวิเคราะห์หาค่าความเทีย่ ง
ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ด้วยวิธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคได้คา่ ความเทีย่ ง
เท่ากับ 0.98 และ 0.96 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามเอกสาร
รับรองเลขที่ 45/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

20/6/2562 8:28:58

114

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

และผ่ า นการรั บ รองอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครราชสี ม าตามเอกสาร
รับรองเลขที่ KHE 2017 2017-003 วันที่ 4 มกราคม
2560
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1) ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ส าขาวิ ช าพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ตามเอกสารรับรองเลข
ที่ 45/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2) เสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับ
การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมาผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ตามเอกสารรับรองเลขที่KHE 2017- 003 วันที่ 4
มกราคม 2560
3) ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงน�ำมาดัดแปลง
ภายใต้การให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย
4) จัดเตรียมเอกสารโดยแนบค�ำ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วม
มือในการตอบแบบสอบถาม จัดแบบสอบถาม
ตามจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างแต่ละโรงพยาบาลรวม 29
แห่งใส่ซองปิดผนึกเพื่อเตรียมส่งมอบให้หัวหน้า
กลุ ่ ม การพยาบาลในวั น ประชุ ม ประจ� ำ เดื อ น
ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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2. ขั้นด�ำเนินการ
1) เก็บข้อมูลผู้วิจัยมีการชี้แจง
รายละเอียดงานวิจัย การตอบแบบสอบถามและ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ต่อผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุม่ การพยาบาล โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 29 แห่ง
ตามจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้ของแต่ละโรง
พยาบาล
2) ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจ� ำ เดื อ นของหั ว หน้ า กลุ ่ มการ ผู ้ วิ จั ย ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามและมอบแบบสอบถามให้
แก่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และเดินทางไปเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากแจก
แบบสอบถาม 2 สัปดาห์
3 ) ต ร ว จ ส อ บ จ� ำ น ว น
แบบสอบถามทั้ ง หมดและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ก่อนจะน�ำไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ทางสถิ ติ ซึ่ ง ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามครบถ้วนและสมบูรณ์ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยการแจกแจงความถี่
ร้ อ ยละค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’ Product Moment Correlation
Coefficient)ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายด้วยการ
วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็น
ขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว่ า พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
256 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 92.2 มีอายุ
อยู่ระหว่าง 25-30 ปี ร้อยละ 55.5 มีสถานภาพโสด
ร้อยละ 52 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
99.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 0.8 มี
ประสบการณ์การท�ำงาน 3-5 ปีร้อยละ 36.3 และ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
ร้อยละ 35.2
พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นว่าหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนใหญ่ มีภาวะผู้น�ำแบบบริการร้อยละ 85.2
และระดับภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 3.99, SD = 0.62)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นการให้ ค วาม
ส� ำ คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาบุ ค ลากร
และ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและ
มีอันดับสูงสุดคือ M = 4.06 (SD = 0.71 และ SD
= 0.68 ตามล�ำดับ) ส่วนด้านความสามารถในการ
เกลี้ยกล่อมมีค่าเฉลี่ยระดับสูงอยู่ในอันดับต�่ำสุด
(M = 3.87, SD = 0.72)
ส่วนผลการวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้านพบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD = 0.44)
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยระดับสูงใน
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อันดับสูงสุด (M = 4.32, SD = 0.49) รองลงมาคือ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ การผดุงครรภ์
(M = 4.16, SD = 0.49) ส่วนสมรรถนะด้านสังคม
มีคา่ เฉลีย่ สูงในอันดับต�ำ่ สุด (M = 3.49, SD = 0.48)
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น�ำแบบ
บริการของหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ โดยวิ เ คราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ แบบเพิ่ ม ตั ว แปรเป็ น ขั้ น
ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ แบบ
บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้ง10 ด้าน สามารถ
ร่ ว มกั น พยากรณ์ ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ได้ในอันดับสูงสุด คือ ภาวะผูน้ ำ� ด้านการตระหนัก
รู้ในตนเอง และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร ตามล�ำดับโดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.536 และสามารถพยากรณ์
สมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ ร ้ อ ยละ 28.70
(R2= 0.287)โดยภาวะผู้น�ำด้านการตระหนักรู้ใน
ตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
ดิบ(b) และคะแนนมาตรฐาน(Beta) เป็น 0.181และ
0.290 ตามล�ำดับ และภาวะผู้น�ำด้านการสร้าง
ชุมชนให้เกิดในองค์กรมีสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
เป็น 0.158 และ 0.278 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ภาวะผูน้ าํ แบบบริ การของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ที่มีต่อสมรรถนะในการ
ปฏิ
บตั ิงานของพยาบาลวิ
พโดยรวมทัภ้ งาวะผู
8 ด้า้นน�ำแบบบริ
(COM) กในรู
ปคะแนนดิ
(b)้ปและคะแนนมาตรฐาน
ตารางที
่ 1 ค่าสัมประสิทชธิาชี
์การพยากรณ์
ารของหั
วหน้าบหอผู
่วย ที่มีต่อสมรรถนะใน(Beta)
(nการปฏิ
= 256)บตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทัง้ 8 ด้าน (COM) ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta) (n = 256)
ตัวแปรพยากรณ์
Constant = 2.638
ด้านการตระหนักรู ้ในตนเอง (SER4)
ด้านการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร (SER10)
R = 0.536
R2 = 0.287

b

Beta

t

p-val ue

0.181
0.158

0.290
0.278

3.409
3.273

.001
.001

สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 8 ด้าน (COM) จากตารางที่ 4 สามารถแสดง
สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 8 ด้าน (COM) จากตารางที่ 4 สามารถแสดงใน
ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้ดังนี้
รูสมการพยากรณ์
ปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิ
บได้ดงั (Z)
นี้
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
สมการพยากรณ์
ปคะแนนมาตรฐาน
(Z) = Beta (การตระหนักรู้ในตนเอง)
สมรรถนะพยาบาลวิ
ชาชีใพนรูโดยรวมทั
้ง 8 ด้าน (COM)
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน+(COM)
Beta (การตระหนั
Beta (ด้=านการสร้
างชุมชนให้กรูเกิ้ในตนเอง)
ดในองค์กร)
+ Beta
(ด้านการสร้
Z(COM) = Beta (SER4)
+ Beta
(SER10)างชุมชนให้เกิดในองค์กร)
Z(COM) == Beta
0.290(SER4)
(SER4)++Beta
0.278(SER10)
(SER10)
Z(COM)

Z(COM) = 0.290 (SER4) + 0.278 (SER10)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Y)
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน(COM)
= Constant + b (การตระหนักรู้ในตนเอง) + b (ด้านการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร)
Y(COM) = 2.638 + 0.181 (SER4) + 0.158 (SER10)
Y(COM) = 2.638 + 0.181 (4.04) + 0.158 (3.96)
= 3.995
จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบบริการด้านการตระหนักรู้ในตนเอง
และการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมทั้ง 8 ด้านได้ในระดับสูง(ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = ระดับสูง)
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อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จัง หวัดนครราชสีมาอยู ่ ใ น
ระดับสูง
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าระดับภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการรับรูข้ อง
พยาบาลวิชาชีพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
(M = 3.99, SD = 0.62) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
เนือ่ งจากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มี
การก�ำหนดนโยบายส่งเสริมภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้า
หอผู้ป่วย และจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
หัวหน้าหอผู้ป่วยโดยก�ำหนด เป็นแผนฝึกอบรม
ประจ�ำปี แผนการอบรมเฉพาะทางการบริหาร
การพยาบาล และมีแผนการศึกษาต่อเนื่องระดับ
ที่สูงขึ้นคือ การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการ
บริหารการพยาบาล โดยมีการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงใน
การฝึกอบรม สนับสนุนให้มีการน�ำความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารการพยาบาลของ
องค์กรสอดคล้องกับ จีรวรรณ อัครานุชาต (2550)
ที่ศึกษาอิทธิพลของบทบาทบริหารการพยาบาล
ระดับต้นต่อบรรยากาศขององค์การในโรงพยาบาล
เขต 2 กระทรวงสาธารณสุข โดยศึกษากับผูบ้ ริหาร
ระดั บ ต้ น พบว่ า บทบาทผู ้ ป ระกอบการของ
ผูบ้ ริหารการพยาบาลระดับต้นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
สูง ด้านการสนับสนุนบุคลากรให้ใช้ความรู้ความ
สามารถ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรพิม พุทธวงษ์
(2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
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ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า ภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอ
ผูป้ ว่ ยตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำการโดยรวม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับความพึงพอใจใน
งานของพยาบาลประจ�ำการโรงพยาบาลศูนย์กลาง
นครหลวงเวียงจันทร์ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
r = 0.51 ซึ่งหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีภาวะผู้น�ำที่
เหมาะสม เพราะผู้น�ำทางการพยาบาลต้องชี้น�ำ 
ส่งเสริมและช่วยพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม กระตือรือร้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกับการศึกษา
ของทักษิณา สิทธิธรรม (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารแบบมีสว่ นร่วมขององค์การ
พยาบาล โรงพยาบาลชุ ม ชนเขต 1 กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของ
องค์การพยาบาล ตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และตั ว แปรที่ สามารถ
พยากรณ์การบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วมได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ได้มากทีส่ ดุ
คือการสนับสนุนการฝึกอบรม (Beta = 0.311)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการให้
ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร
และด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ
อยู่ในอันดับสูงสุดคือ M = 4.06 (SD = 0.708
และ SD = 0.678 ตามล�ำดับ) จากการขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้าสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ท�ำให้ระบบการ
ท�ำงานเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกระดับ จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานให้ทันสมัยมาก
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ยิ่งขึ้นทั้งด้านโครงสร้าง ระบบงานบริการ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของประชาชน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปวิมล ลิ้มสุธาวรพงศ์ (2553) ที่เสนอมุมมอง
ว่าโรงพยาบาลชุมชน มีการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้
ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี ท�ำให้พยาบาล
วิชาชีพมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ ณัฎชากรณ์ เทโหปการ (2552) ที่พบว่า
ภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับประสิทธิผล
และประสิทธิภาพด้านบริการพยาบาลโรงพยาบาล
ศู น ย์ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เขตภาคใต้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.497)
ซึง่ การทีพ่ ยาบาลวิชาชีพรับรูว้ า่ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยที่
มีภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบจะ
ส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความพึงพอใจในงาน สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมายตามทีอ่ งค์กรก�ำหนด
ได้ และสอดคล้องกับ Ramer (2008) ที่ศึกษาเรื่อง
การใช้ภาวะผู้น�ำแบบบริการเพื่อเอื้อให้เกิดการก
ระตุ้นให้ก�ำลังใจหลังจากประสบการณ์การเก็บยา
ผิด ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำแบบ
บริการโดยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอุทิศตน
การโน้มน้าวใจ การตระหนักรู้ และการมองการณ์
ไกลเพื่อขจัดความทุกข์และสร้างพลังสามัคคีใน
กลุ่มงานการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย ซึ่งภาวะผู้น�ำแบบบริการจะมองข้าม
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการ
ส่งเสริมให้ผู้อื่นพัฒนา เจริญงอกงามและประสบ
ผลส�ำเร็จ (Daft, 2002)
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2. สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา อยู่ระดับสูง
ผลการศึกษาพบว่าระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในระดับสูง (M = 4.00, SD
= 0.44) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
25-30 ปี และเป็นกลุ่มมีประสบการณ์3-5 ปี คือ
เป็นผู้เรียนรู้ (Advance Beginner) มีการจดจ�ำ
ประสบการณ์ การรั บ รู ้ สู ง (สุ พิ ศ กิ ต ติ รั ช ดา,
2551) และพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ ทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงมี
คุณลักษณะที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาลให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารและต่ อ องค์ ก าร
(สภาการพยาบาล, 2553) สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึ ก ษาของสิ ริ ลั ก ษณ์ อยู ่ เ ย็ น (2552) ที่ ศึ ก ษา
การปฏิ บัติต ามสมรรถนะพยาบาลวิ ชาชี พ ของ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตาม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก เช่น
เดียวกับ Mason et al. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดยพัฒนา
แบบสอบถามทดสอบการปฏิบัติทางคลีนิกกับ
พยาบาลเวชปฏิบัติจ�ำนวน 17 คน ในปี 2001 และ
ประเมินซ�้ำในปี 2002 ผลพบว่ามีการปรับปรุง
ระดั บ สมรรถนะของกลุ ่ ม พยาบาลเวชปฏิ บั ติ
ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และผล
สะท้อนกลับด้านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้แบบทดสอบการปฏิบัติได้ผลดี แสดงให้เห็น
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ว่าการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพส่งผลต่อ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เมื่ อ พิ จ ารณาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ
งานของพยาบาลวิชาชีพรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายมีค่า
เฉลี่ยระดับสูงอยู่ในอันดับสูงสุด (M = 4.32, SD
= 0.49)แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพต้องมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้ขอบเขต
ของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเพื่อให้
ผู้ป่วยปลอดภัย สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริ
ญญ์ รุ่งหิรัญ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า
สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านจริยธรรม จรรยา
บรรณ และกฎหมายมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด การศึกษาของ
สิริลักษณ์ อยู่เย็น (2552) ที่ศึกษาการปฏิบัติตาม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสมุทรสาคร
พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติตามสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ด้านอื่นๆ และการศึกษาของ สุรีพร ดวงสุวรรณ
และคณะ (2553) พบว่าระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ด้าน
และรายด้านอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้าน
จริยธรรม
3. พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยสามารถร่วมพยากรณ์สมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
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ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาได้ในระดับสูง
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบบริการ
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้ง 10 ด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดั บ ปานกลางกั บ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01 (r = 0.542) และพบว่าปัจจัย
ภาวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยที่
สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลวิชาชีพได้ในอันดับสูง คือ ปัจจัยภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการ ด้านตระหนักรูใ้ นตนเอง และด้านการ
สร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร โดยพยากรณ์ได้ถึง
ร้อยละ 28.7 (R2=0.287) ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ความส�ำคัญ
และสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วย ใช้หลักศีล
ธรรม จริยธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
มองภาพรวมในหอผู ้ ป ่ ว ยได้ บริ ห ารงานอย่ า ง
ยุติธรรม ส่งผลให้พยากรณ์สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวมได้ในอันดับสูงด้วย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Mark and Nena (2008) พบว่า
พฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบบริการของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยท�ำให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น โดยการก
ระตุ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. เสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารเพื่อน�ำไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพือ่
เตรียมเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารการพยาบาล ตลอด
จนพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ให้ มี ภ าวะผู ้ น� ำ แบบบริ ก ารด้ ว ยการจั ด อบรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาวะผู้น�ำแบบบริการโดย
ส่ ง เสริ ม ให้ หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยมี ภ าวะผู ้ น� ำ แบบ
บริการด้านการให้ความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาบุคลากร และด้านความรับผิดชอบ และ
พัฒนาภาวะผูน้ ำ� แบบบริการด้านความสามารถใน
การเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเมื่อ
เกิดข้อขัดแย้งในองค์กรได้ และพัฒนาภาวะผู้น�ำ
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านตระหนัก
รู้ในตนเอง และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน
องค์กร เพื่อช่วยในการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง
2. ผู้บริหารองค์กรพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับในองค์กรมีภาวะผูน้ ำ�
แบบบริการ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมองการณ์ไกล
การฟังอย่างตั้งใจ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์งานบริการพยาบาล เพื่อเอื้อต่อการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณ ควรมีการวิจยั ในลักษณะการศึกษาเชิง
คุณภาพร่วมด้วยเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ซึง่ จะท�ำให้
ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ
แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการร่วมกัน
พยากรณ์ตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น ประสิทธิผลของ
งาน ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศ
องค์กรเพิ่มเติม เพื่อจะได้น�ำมาพัฒนาปรับปรุง
การบริการพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การคงอยู่ในงานและ
ปัจจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และ (2) อ�ำนาจในการ
ท�ำนายของอายุและปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน
192 คน ซึง่ ได้จากการสุม่ ตัวอย่างหลายขัน้ ตอนเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) ปัจจัยด้านองค์การและ (3) การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสอบถามปัจจัยด้านองค์การ และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ .98 และ 1
ตามล�ำดับ และวิเคราะห์ความเทีย่ งได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ .96 และ .81 ตามล�ำดับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า (1) การคงอยูใ่ นงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปัจจัยด้านองค์การโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ (2) ปัจจัยการคงอยูใ่ นงาน ได้แก่ งานและชีวติ การท�ำงานและอายุสามารถ
ร่วมกันท�ำนายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานได้ร้อยละ 34.2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (R2=0.342,
p < .05)
ค�ำส�ำคัญ: การคงอยู่ในงาน, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลชุมชน

มหาบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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Abstract

  
The purposes of this descriptive research were: (1) to examine the professional nurses’
intention to stay and organizational factors affecting intention to stay of professional nurses in
community hospitals, Nakhonratchasima province, and (2) to investigate predictive power of age and
organizational factors affecting in intention to stay of professional nurses.
The total of 192 professional nurses who had been worked at community hospitals throughout
NakhonRatchasima province was selected by multi-stage sampling.  The research instruments consisted
of three parts: (1) demographic data, (2) factors affecting intention to stay, and (3) intention to stay
of professional nurses. All questionnaires were examined for content validity by five experts.  The
content validity indexes of  factors affecting intention to stay and intention to stay of professional nurses
were .98 and 1 respectively. Cronbach’s alpha reliability coefficients were .96 and .81 respectively.
Data were analyzed by using frequency, mean, percentage, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis.
The major findings were as follow.  (1) Professional nurses rated their overall intention to stay and
organizational factors at the moderate level, (2) only “jobs and work-life” and age were able to predict
intention to stay of professional nurses and both predictors accounted for 34.2 % (R2 = 0.342, p < .05).
Keywords: Intention to stay, Professional nurses, Community hospitals
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บทน�ำ

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพยังมี
ความต่อเนื่องตลอดมา มีการศึกษาความต้องการ
พยาบาลของประเทศไทยด้วยวิธี health demand
method ใน พ.ศ.2562 ค�ำนวณจากจ�ำนวนประชากร
ของไทย 65.4 ล้านคน ชาวต่างชาติประมาณ 2 ล้าน
คนโดยก�ำหนดอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร
เท่ากับ 1 : 400 คน จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ 163,500-170,000 คน แต่ใน
สถานการณ์จริงมีพยาบาลเพียง 125,250 คนแสดง
ให้เห็นว่าระบบสุขภาพยังขาดแคลนพยาบาลอีก
จ�ำนวน 43,250 คน ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพการ
บริการพยาบาล (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ กฤษดา
แสวงดี, 2555) จากการขาดความสมดุลระหว่าง
สัดส่วนพยาบาลต่อผูป้ ว่ ยส่งผลให้พยาบาลมีภาระ
งานมากขึ้น ท�ำงานหนักขึ้นเสียสมดุลของการ
ท�ำงานและการใช้ชีวิต เกิดความเครียด เหนื่อย
หน่ายในการท�ำงาน ความพึงพอใจในงานลดลง
(ประสิทธิ์ วัฒนาภา, 2556 ) การท�ำงานหนักค่า
ตอบแทนน้อย ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ เป็น
สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การโยกย้ า ย เปลี่ ย นงานหรื อ แม้
กระทั่งลาออกจากวิชาชีพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ
กฤษดา แสวงดี, 2555) สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุรีย์ ท้าวค�ำลือ (2549) ที่พบว่ามีพยาบาลบาง
ส่วนออกจากงานก่อนวัยเกษียณจากการทีส่ ดั ส่วน
บุคลากรพยาบาลไม่เหมาะสมกับภาระงาน
การที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรพยาบาล
ไว้ได้นั้นนับเป็นความสูญเสียของภาครัฐโดยสิ้น
เชิง เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย กระทบ
ต่อบุคลากรทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในการทีต่ อ้ งเพิม่
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ก�ำลังการผลิตพยาบาลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
มหิดลทีพ่ บว่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดลใน พ.ศ. 2554-2557 เฉลีย่ ประมาณ 100,700
บาท/คน/ปี (อรุณรัตน์ คันธา, 2557) และค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาพยาบาลใหม่ 1 คน ประมาณ221,600
บาท (ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู ่ ใ นงานของพยาบาล
วิชาชีพได้แก่ อายุ การมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน
(สุรยี ์ ท้าวค�ำลือ, 2549) คุณลักษณะองค์การ (บงกช
พร ตัง้ ฉัตรชัย, 2554) รายได้ลกั ษณะงาน (สุรยี ์ ท้าว
ค�ำลือ, 2549; บงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย, 2554) การศึกษา
ของวันเพ็ญ นาสอนใจ(2559) พบว่าความก้าวหน้า
ความมั่นคงในงานโอกาสในการเปลี่ยนงานและ
การมีส่วนร่วมในงานสามารถท�ำนายการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพได้ รางวัลและค่าตอบแทน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงาน
(ธัญญรัตน์ สลักค�ำ, 2557)
ส�ำหรับประเทศไทยในทุกพื้นที่สัดส่วน
จ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูงกว่า 1 :
400 คน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
สัดส่วนจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูง
กว่าทุกภาคในประเทศ และมีความหนาแน่นของ
พยาบาลต�่ำกว่ากรุงเทพมหานครถึง 10 เท่า (อรุณ
รัตน์ คันธา และคณะ, 2556) ส่วนในระดับจังหวัด
พบว่านครราชสีมาสัดส่วนจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพ
ต่อประชากรใน พ.ศ.2556 ถึง 2558 เท่ากับ 1 :678,
1 :577 และ 1 :581 ตามล�ำดับ (รายงานทรัพยากร
สาธารณสุข, 2558) จากข้อมูลการสร้างตารางชีพ
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การท�ำงานพบว่าอัตราการสูญเสีย พยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.45 ต่อปี (กฤษดา
แสวงดี, 2560) สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลน
ก�ำลังคนพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด
โรงพยาบาลชุมชนสถานให้บริการด้าน
สุขภาพระดับอ�ำเภอ มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแบบผสมผสาน
ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
ลักษณะการปฏิบัติงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทั้ง
กั บ ผู ้ ร ่ ว มงาน ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และผู ้ รั บ บริ ก าร
พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบงานตามนโยบาย
ขององค์การนอกเหนือจากการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
งานหรือกิจกรรมใดในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครรับ
ผิดชอบ ผู้บริหารจะนึกถึงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก
เพราะมองว่าพยาบาลมีความสามารถและเป็น
วิชาชีพทีเ่ สียสละ ด้วยเหตุนพี้ ยาบาลจึงต้องท�ำการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยแทนแพทย์นอกเวลาราชการ
นอกจากนี้ยั งมีงานด้านอื่นๆ เช่น งานบริห าร
จัดการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารเครือ
ข่ายบริการสุขภาพ งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล
ฯลฯ เวลาทีพ่ ยาบาลจะให้การดูแลผูป้ ว่ ยจึงน้อยลง
ประกอบกับการผลของขาดอัตราก�ำลังจึงท�ำให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพการพยาบาลโดยรวม ข้อมูล
จากกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาพบว่าอัตราการลาออกของพยาบาล
วิชาชีพ พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559 คิดเป็น ร้อยละ
3.18, 4.13 และ 5.41 ตามล�ำดับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น จึงเป็นการซ�้ำเติมการขาดแคลนอัตราก�ำลัง
พยาบาลวิ ช าชี พ แก่ โ รงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครราชสีมามากยิ่งขึ้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลาย
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ แต่การศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนยังมี
จ�ำนวนน้อยและยังไม่มีการศึกษาในโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาซึง่ อาจมีความแตกต่าง
จากงานวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ปัจจัยท�ำนายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลคือ
อายุ ปัจจัยการคงอยูใ่ นงาน โดยประยุกต์แนวคิดขอ
งมาทิส และแจ็คสัน (Mathis & Jackson, 2010)
ที่จ�ำแนกปัจจัยด้านองค์การที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นองค์ประกอบ
6 ประการ คือ คุณลักษณะขององค์การและการ
จัดการ สัมพันธภาพในการท�ำงาน งานและชีวิต
การท�ำงาน ผลของการปฏิบัติงานค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ การพัฒนาและฝึกอบรม และ
นโยบายและการบริหารของผูน้ ำ� องค์การ ผูบ้ ริหาร
จึงควรทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้
ปัญหา การขาดแคลนอัตราก�ำลังพยาบาล ธ�ำรง
รักษาบุคลากรพยาบาลให้คงปฏิบตั งิ านให้นานขึน้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ คุณภาพ
การบริการพยาบาลและลดความสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมบุคลากรพยาบาลเข้าสูอ่ งค์การผลจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะน�ำมาซึ่งข้อมูลที่ส�ำคัญ
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อธ�ำรงรักษา
พยาบาลวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงาน และปัจจัย
ด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาอ�ำนาจในการท�ำนายของอายุ
และปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา

ค�ำจ�ำกัดความ

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงคุณสมบัติที่
เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ อายุโดยที่อายุหมายถึงจ�ำนวนปีที่นับตาม
ปีปฏิทนิ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาโดยนับเป็นจ�ำนวนปีบริบูรณ์
เศษของปีที่เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี
ปัจจัยด้านองค์การ หมายถึงสิง่ แวดล้อมใน
สถานทีท่ ำ� งานทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของพยาบาล
วิชาชีพในการที่จะลาออก หรือปฏิบัติงานต่อไป
ในที่ท�ำงานปัจจุบันโดยใช้แบบวัดปัจจัยการคง
อยู่ในงาน โดยวัดปัจจัยด้านองค์การใน 6 ด้าน
ได้แก่ 1) คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2) สัมพันธภาพในการท�ำงาน 3) งานและชีวิต
การท�ำงาน 4) ผลของการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ 5) การพัฒนาและฝึกอบรม และ
6) นโยบายและการบริหารของผู้น�ำองค์การ
การคงอยู่ในงาน หมายถึงการคิด ความ
ตั้ ง ใจ หรื อ การวางแผนของพยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครราชสีมาที่จะท�ำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่ตน
ปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น อยู ่ ต ่ อ ไปด้ ว ยความยิ น ดี
เต็มใจ โดยไม่มีความคิดที่จะลาออกจากงานหรือ
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ย้ายไปที่อื่น
พยาบาลวิชาชีพ หมายถึงพยาบาลประจ�ำ
การที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือได้
รับใบประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น
สูงเทียบเท่าปริญญาตรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในทุกแผนกของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
หมายถึ ง โรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ อ ยู ่ ใ น
จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมถึงโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ และโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย

กรอบแนวคิด

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การที่น�ำไปสู่การคงอยู่ใน
งานของมาทิสและแจ็คสัน (Mathis & Jackson,
2010) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของ
องค์การและการจัดการ 2) สัมพันธภาพในการ
ท�ำงาน 3) งานและชีวิตการท�ำงาน 4) ผลของ
การปฏิ บั ติ ง านค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์
5) การพัฒนาและฝึกอบรม 6) นโยบายและการ
บริหารของผูน้ ำ� องค์การและประเมินการคงอยูใ่ น
งานของพยาบาลวิชาชีพโดยวัดการคิด ความตัง้ ใจ
หรือการวางแผนเกีย่ วกับระยะเวลาทีจ่ ะท�ำงานใน
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน โดยแปลและดัดแปลงจาก
แบบวัดพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน
(The McCain Behavioral Commitment Scale :
MBCS, 1987Cited in McCloskey, 1990 ) ในส่วน
ที่วัดความตั้งใจอยู่ในงาน
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้ านองค์ การ
ปัจจัยด้านองค์การ
คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
สัมพันธภาพในการทํางาน

อายุ

งานและชีวิตการทํางาน
ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์
วิธีดาํ เนินการวิ
จยั

การคงอยูใ่ นงาน

การพัและกลุ
ฒนา และฝึ
ประชากร
่ มตัวกอย่อบรม
าง
ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยา
นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
นครราชสี มาจํานวน 1,606 คน
กลุ่มตัวอย่าดงการวิ
ได้แจก่ัยพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุ มชนจัง
ภาพที
่
1
กรอบแนวคิ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิ
จัย
จํานวน 192 คน คํานวณโดยโปรแกรม G* Power และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้น
โดยนํารายชื่อโรงพยาบาลชุ
แทนที่ตามขนาดโรงพยาบา
เล็กมีเพีมยชนทั
ง 1 แห่้ งหมดมาจั
งจึงใช้เป็นบตัฉลากแบบไม่
วแทนของโรงพยาบาล
วิธีด�ำเนินการวิจัย
27 แห่
าหรัอ่ บของพยาบาลวิ
โรงพยาบาลขนาดเล็
้ งหมด
ขนาดเล็
ก จากนั
น้ น�งำสํรายชื
ชาชีพในกมีเพียง 1 แห่ งจึง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จากจํานวนโรงพยาบาลทั
จากนั้นนํารายชื
่อของพยาบาลวิ
พในโรงพยาบาลแต่
ละแห่ งม
ละแห่
งมาสุ่มโดยวิชธีาชี
การจั
บฉลาก
ประชากรในการวิจยั ครัง้ โรงพยาบาลขนาดเล็
นีไ้ ด้แก่ พยาบาล กโรงพยาบาลแต่
แทนที
เดียานวณกลุ
วกันซึ่งมี่มกตัารค�
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุ
มชนจังหวัแทนที
ด ่เช่แบบไม่
ฉลากแบบไม่
นเดียวกั
นซึ่งมี่เช่กนารคํ
วอย่ำานวณกลุ
งดังนี้ ่ม
ตัวอย่างดังนี้
นครราชสีมาจ�ำนวน 1,606 คน
ขนาดตั
ขนาดตั
วอย่วาอย่
ง าง==
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ พยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
ขนาดกลุ
วอย่
างของการวิ
่มตั่มวตัอย่
n =n =ขนาดกลุ
างของการวิ
จยั จัย
นครราชสีมาจ�ำนวน 192 คน ค�ำนวณโดยโปรแกรม
= ขนาดประชากรของโรงพยาบาล
n1 =n1ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่
ละแห่ง
G* Power และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย แต่ละแห่ง
N = ขนาดประชากรของการวิจยั
ขั้นตอน(multi- stage) โดยน�ำรายชื่อโรงพยาบาล
N = ขนาดประชากรของการวิจัย
ชุ ม ชนทั้ ง หมดมาจั บ ฉลากแบบไม่ แ ทนที่ ต าม
ตารางทีำ่ นวนโรง
1 จํานวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดโรงพยาบาลในอัตราส่วน 1:5จากจ�
พยาบาลทัง้ หมด 27 แห่งส�ำหรับโรงพยาบาลขนาด
โรงพยาบาลทั้งหมด
ก
ขนาดโรงพยาบาล
จํานวน
ประชากร
โรงพยาบาล
(แห่ง)
(คน)
กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง)
25
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n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
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ตารางที
่ 1่ 1จํจ�านวน
ตารางที
ำนวนประชากรของโรงพยาบาลกลุ
ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางและจํ
งและจ�าำนวนกลุ
นวนกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางง
โรงพยาบาลทั้งหมด
ขนาดโรงพยาบาล

จํานวน
(แห่ ง)

ประชากร
(คน)

โรงพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง)

รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

1

36

1

4

รพ.ชุมชนขนาดกลาง

15

660

3

79

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่

6

454

1

54

รพ.ชุมชนแม่ข่าย

5

456

1

55

27

1,606

6

192

รวม

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยจัดท�ำหนังสือขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และเอกสารการยินยอมผู้
เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายถึงขั้นตอนของ
การเข้าร่วมโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นความลับ ไม่มกี ารระบุชอื่ หรืออ้างอิงถึงบุคคล
ใดๆ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ในการ
ปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม โดยไม่เกิดผลกระ
ทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์สาขาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ

25

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
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เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ และภูมิล�ำเนา
แบบสอบถามให้ เ ลื อ กตอบและเติ ม ข้ อ ความ
จ�ำนวน 11 ข้อส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการคง
อยู่ในงานโดยประยุกต์จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
ที่น�ำไปสู่การคงอยู่ในงานของ มาทิสและแจ็ค
สัน (Mathis & Jackson, 2010) จ�ำนวนทั้งหมด
56 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1) คุณลักษณะ
ขององค์การและการจัดการ 2)สัมพันธภาพในการ
ท�ำงาน 3)งานและชีวิตการท�ำงาน 4)ผลของการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 5)การ
พัฒนาและฝึกอบรม 6)นโยบายและ การบริหาร
ของผู้น�ำองค์การ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการคง
อยู่ในงาน สอบถามเกี่ยวกับ ความคิด ความตั้งใจ
ที่จะคงอยู่ในองค์การ โดยแปลและดัดแปลงแบบ
วัดระดับพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน
(The McCain Behavioral Commitment Scale :
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MBCS)จ�ำนวนทั้งหมด5 ข้อ แบบสอบถามส่วน
ที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับคือ 5 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยมาก
ที่สุด, 4 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยมาก, 3 คะแนน
หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง, 2 คะแนนหมายถึง
เห็นด้วยน้อย, 1 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อย
ที่สุดการแปลคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น 5
ระดับ คือ ระดับมากที่สุด (4.51-5.00),ระดับมาก
(3.51-4.50), ระดับปานกลาง(2.51-3.50), ระดับ
น้อย (1.51-2.50), ระดับน้อยทีส่ ดุ (1.00-1.50) (บุญ
ใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ได้
ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของปัจจัยการคงอยู่
ในงาน การคงอยู่ในงานเท่ากับ 0.98 และ 1.00น�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วน�ำมาวิเคราะห์
ความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจัยการ
คงอยู่ในงานและแบบสอบถาม การคงอยู่ในงาน
เท่ากับ 0.96 และ 0.81

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด� ำ เนิ น การแจกและเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามกลับคืน โดยด�ำเนินการระหว่าง
วันที่ 1-14 กันยายน 2560 การวิจัยครั้งนี้ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 192 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100

25
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคง
อยู่ในงานด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และสร้าง
สมการท�ำนายของการคงอยู่ในงานด้วยสถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 94.8 อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.63 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 33.98 ปี (M=33.98,
SD = 9.13)อยู่ในสถานภาพสมรสร้อยละ 53.6
ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ
94.8 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ78.6 ระยะ
เวลาที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ ท�ำงาน
อยู่จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1- 40 ปี โดยมีค่าต�่ำ
สุด 1 ปี สูงสุด 40 ปี ค่าเฉลี่ย 11.98 ปี (M =11.98,
SD = 9.13) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานปัจจุบันอยู่ในช่วง 1-10 ปีเป็นส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 50.52 ในขณะที่ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งปัจจุบันมากที่สุดอยู่ระหว่าง 1-10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 58.85 รายได้อยู่ระหว่าง 20,000
-30,000 บาทมากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 49.0 และ
โดยส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอและมีเงินหนี้
สินคิดเป็นร้อยละ 34.9 และ ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนา
อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกับโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคิด
เป็นร้อยละ 51.6 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตาม
ตารางที่ อายุ
2 เพศ
จํานวนร้
อยละ ค่าเฉลี่ย ระดั
ส่ วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานและพิ
ของกลุ่มตัวอย่บาัตงจํิงาน
าแนกตาม
สถานภาพสมรส
บการศึ
กษา ต�ำแหน่งงานสัยระยะเวลาปฏิ
รายได้อายุ เพศ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน รายได้ และภูมิลาํ เนา (n=192)
และภู
มิล�ำเนา (n=192)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
อายุ(M= 33.98, SD =9.13)
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย หย่า แยก
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท

25
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จํานวนคน

ร้อยละ

78
67
35
12

40.63
34.90
18.22
6.25

10
182

5.21
94.79

73
103
16

38.02
53.65
8.33

182
10

94.79
5.21
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
ตารางที่ 2 จ�ำอายุ
นวนร้
ค่าเฉลี่ย ส่วระดั
นเบีบ่ยงเบนมาตรฐานและพิ
ของกลุ่มตัวอย่
เพศอยละ
สถานภาพสมรส
การศึกษา ตําแหน่งงานสัยระยะเวลาปฏิ
บตั าิงงจ�
านำแนกตาม
รายได้
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้
และภูมิลม�ำิลเนา
าํ เนา(n=192)
(n=192)
และภู
(ต่อ(ต่) อ)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนคน

ตําแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
พยาบาลลูกจ้างวิชาชีพ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน (M= 11.98, SD =9.13, Range =1 - 40)
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31–40 ปี
ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่ายของครอบครัว
เพียงพอ มีเงินเหลือเก็บ
เพียงพอไม่มีเงินเหลือเก็บ
ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน
ไม่เพียงพอไม่มีหนี้สิน
ภูมลิ าํ เนา
อยูใ่ นเขตพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
อยูต่ ่างอําเภอแต่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน
อยูต่ ่างจังหวัด

25

ร้อยละ

151
3
38

78.65
1.56
19.79

97
57
29
9

50.52
26.69
15.10
4.69

65
57
67
3

33.85
29.69
34.90
1.56

99
77
16

51.56
40.11
8.33

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ งานและชีวิตการท�ำงาน (r =.559, p< 0.001) ผล
ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ของการปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน์
2. มปัาจพบว่
จัยที่มาปัีคจวามสั
นธ์กมบั พัการคงอยู
าชี พฒโรงพยาบาลชุ
มชน จังหวัด
= .480, p< 0.001) ชการพั
นาและฝึกอบรม
จังหวัดนครราชสี
จัยทีม่ มคี พัวามสั
นธ์ (r่ในงานของพยาบาลวิ
นครราชสีบมการคงอยู
า พบว่าปั่ในงานคื
จจัยที่มอีคคุวามสั
พันธ์ทางบวกกั
ใ่ นงานคื
อคุณลักษณะขององค์หการ
ารและการ
(r =บการคงอยู
.416, p< 0.001)
และนโยบายและการบริ
ทางบวกกั
ณลักมษณะของ
จัดกการ
(r = .317,
p< (r0.001)
สัมp<
พันธภาพในการทํ
างาน(r
= ก.393,
p< 0.001)
งานและชี
วิตการทํางาน
้น�ำองค์
าร(r =.452,
p< 0.01)
และอายุ
องค์
ารและการจั
ดการ
= .317,
0.001) ของผู
(r =.254, p< 0.01) ดังตารางที
สัม(rพั=.559,
นธภาพในการท�
งาน(r = .393,บตั p<ิงานค่
0.001)
p< 0.001) ำผลของการปฏิ
าตอบแทนและผลประโยชน์
(r = .480,่ 3 p< 0.001) การพัฒนาและ
ฝึ กอบรม (r = .416, p< 0.001) และนโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ(r =.452, p< 0.01) และอายุ
(r =.254, p< 0.01) ดังตารางที่ 3
1.indd 132
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ตารางที่ 3่ 3 ค่าสัมประสิ
จจัจยจัด้ยาด้นองค์
การกั
บการคงอยู
ใ่ นงานของพยาบาล
ตารางที
ประสิททธิธิ์ ส์สหสั
หสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่างอายุ
างอายุและปั
และปั
านองค์
การกั
บการคงอยู
่ในงานของ
พยาบาลวิ
ชาชีพโรงพยาบาลชุ
มชนจั
งหวัดนครราชสี
า (n = 192)
วิชาชีพโรงพยาบาลชุ
มชนจังหวั
ดนครราชสี
มา (n = ม192)
ตัวแปร
r
.254**
.317**
.393**
.559**
.480**
.416**
.452**

การคงอยูใ่ นงาน
p
ระดับ
ตํ่า
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000

อายุ
คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
สัมพันธภาพในการทํางาน
งานและชีวิตการทํางาน
ผลของการปฏิบตั ิงานค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การพัฒนา และฝึ กอบรม
นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
0.001
****p<p<0.001
3.ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การและการจัดการสัมพันธภาพในการทํางานงานและชีวิต
3. ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การ คงอยู่ในงานใน 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่
การทํางานผลของการปฏิ
บตั ิงานค่ำางานงานและ
ตอบแทนและผลประโยชน์
การพัฒนาและฝึ
กอบรมนโยบายและการ
และการจั
ดการสัมพันธภาพในการท�
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะขององค์
ก ารและการจั
ด การ
บริ
ห
ารของผู
น
้
า
ํ
องค์
ก
ารของพยาบาลวิ
ช
าชี
พ
โรงพยาบาลชุ
ม
ชน
จั
ง
หวั
ด
นครราชสี
ม
าโดยรวมอยู
ใ่ นระดับมาก
ชีวติ การท�ำงานผลของการปฏิบตั งิ านค่า ตอบแทน ด้านสัมพันธภาพในการท�ำงาน ด้านของงานและ
(M =3.55, SD =การพั
0.55)ฒนาและฝึ
เมื่อพิจารณารายด้
านพบว่า ค่ชีาวเฉลี
่ยปั จำจังาน
ยการคงอยู
ใ่ นงานใน 5 ด้าบนอยู
ใ่ นระดั
และผลประโยชน์
กอบรมนโยบาย
ิตการท�
ด้านผลของการปฏิ
ัติงาน
ค่า บมาก
และการบริ
้ น� ำ องค์ กการของพยาบาล
ได้แก่ ด้านคุหณารของผู
ลักษณะขององค์
ารและการจัดการ ด้ตอบแทนและผลประโยชน์
านสัมพันธภาพในการทํางานด้าด้นนโยบายและการ
านของงานและชีวิตการ
วิทํชาาชีงาน
พโรงพยาบาลชุ
มชน บจัตังหวั
มา บริหารของผู้นด้า�ำ นนโยบายและการบริ
ส่วนในด้านของการพัหฒ
นาและน้ าํ ส่ วน
ด้านผลของการปฏิ
ิงานดค่นครราชสี
าตอบแทนและผลประโยชน์
ารของผู
โดยรวมอยู
่ในระดับฒมาก
(M ก=3.55,
SDใ่ นระดั
= 0.55)
ฝึกอบรมอยู
่ในระดั
ในด้านของการพั
นาและฝึ
อบรมอยู
บปานกลางดั
งตารางที
่ 4 บปานกลางดังตารางที่ 4
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยการ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (M) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของปั จจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มาโดยรวมและจําแนกตามรายด้าน (n=192)
ปัจจัยด้านองค์การ
1. คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2. สัมพันธภาพในการทํางาน
3. งานและชีวติ การทํางาน
4. ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
5. การพัฒนา และฝึ กอบรม
6. นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
โดยรวม
25
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M
3.61
3.53
3.57
3.57
3.45
3.57
3.55

SD
0.57
0.60
0.59
0.60
0.73
0.65
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
20/6/2562 8:28:59

(M =3.55, SD = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปั จจัยการคงอยูใ่ นงานใน 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านคุณลักษณะขององค์การและการจัดการ ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านของงานและชีวิตการ
ทํางาน ด้านผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านนโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ ส่ วน
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ในด้านของการพั
กอบรมอยู
ใ่ นระดับปานกลางดังตารางที่ 4
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน(SD)
(SD)และระดั
และระดับบของปั
ของปัจจจัจัยยด้ด้าานองค์
นองค์กการของพยาบาล
ารของพยาบาลวิชาชีพ
ตารางที่ 4่ 4ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย(M)
(M) ส่ส่ววนเบี
ตารางที
มชนจัมงชนจั
หวัดงนครราชสี
มาโดยรวมและจํ
าแนกตามรายด้
าน (n=192)
วิชโรงพยาบาลชุ
าชีพโรงพยาบาลชุ
หวัดนครราชสี
มาโดยรวมและจ�
ำแนกตามรายด้
าน (n=192)
ปัจจัยด้านองค์การ
1. คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2. สัมพันธภาพในการทํางาน
3. งานและชีวติ การทํางาน
4. ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
5. การพัฒนา และฝึ กอบรม
6. นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
โดยรวม
4. การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจยั
พบว่าระดับของความคิดเห็นของการคงอยูใ่ นงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ28.96เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับ
ของความคิดเห็นของการคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด คือ ด้านการวางแผนที่จะท�ำงานในโรง
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในปัจจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 2หรือ
3 ปีและการวางแผนที่จะท�ำงานในโรงพยาบาล
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M
3.61
3.53
3.57
3.57
3.45
3.57
3.55

SD
0.57
0.60
0.59
0.60
0.73
0.65
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

แห่งนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คิดเป็นร้อย
ละ 31.77 และ 30.73 ตามล�ำดับ ในด้านของการที่
ยังคงจะท�ำงานต่อไปแม้พบว่างานที่ท�ำไม่ได้เป็น
ไปตามที่คาดหวังไว้อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ 34.90ส่วนในด้านของการที่ยังคงจะท�ำงานใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่
ลาออกจากทีโ่ รงพยาบาลแห่งนี้ แม้วา่ โรงพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานอยู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.77และ 32.29
ตามล�ำดับดังตารางที่ 5
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ในโรงพยาบาลแห่ งนี้ ต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่ลาออกจากที่โรงพยาบาลแห่ งนี้ แม้ว่าโรงพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานอยูจ่ ะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใดอยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 31.77และ 32.29 ตามลําดับดัง
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ตารางที
ตารางที่ 5่ 5ร้อร้ยละของระดั
อยละของระดับบของความคิ
ของความคิดดเห็เห็นนของการคงอยู
ของการคงอยู่ใใ่ นงานโดยรวมและรายข้
นงานโดยรวมและรายข้อของพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ
วิชาชี
พโรงพยาบาลชุ
มชนจั
ดนครราชสี
โรงพยาบาลชุ
มชนจั
งหวังดหวั
นครราชสี
มา มา

การคงอยูใ่ นงาน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1.ท่านวางแผนที่จะทํางานในโรงพยาบาล/แห่งนี้ไม่
น้อยกว่า2 หรื อ 3 ปี
2.ท่านวางแผนที่จะทํางานในโรงพยาบาลแห่งนี้ให้
นานที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
3.ท่านยังคงจะทํางานต่อไปแม้พบว่างานที่ทาํ ไม่ได้
เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
4.ท่านยังคงจะทํางานในโรงพยาบาลแห่ งนี้ ต่อไปจน
เกษียณอายุ
5.ท่านจะไม่ลาออกจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้แม้วา่
โรงพยาบาลของท่านจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใด
โดยรวม

31.77

29.17

26.04

8.33

4.69

30.73

28.65

23.44

14.58

2.60

20.31

34.90

27.60

11.46

5.73

16.15

24.48

31.77

16.67

10.94

15.63

27.60

32.29

13.02

11.46

5. สมการถดถอยพหุ คู ณ แสดงความ โดยสามารถร่วมกันท�ำนายความแปรปรวนของ
5. สมการถดถอยพหุ คูณแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยการคงอยูใ่ นงานกับ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยการคงอยู่ การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
การคงอยูบการคงอยู
ใ่ นงานของพยาบาลวิ
ชาชีพโรงพยาบาลชุ
ดนครราชสี
มา พบว่
มชนจังหวั
จังหวั
ดนครราชสี
มาได้าองานและชี
ย่างมีนัยวส�ิตำการทํ
คัญ างาน
ในงานกั
่ในงานของพยาบาลวิ
ชาชีพ มชุชน
เข้าสมการทํานายการคงอยู
นงานได้เป็ นตั
แรก โดยสามารถทํ
านายความแปรปรวนของการคงอยู
โรงพยาบาลชุ
ม ชน จั ง หวั ดใ่ นครราชสี
ม า วพบ
ทางสถิติที่ระดั
บ.05 ( p<.05 ) มีค่าสัมประสิทธิ์ใน่ ในงาน
ว่ า งานและชี วิ ต การท� ำ งานเข้ า สมการท� ำ นาย การท�ำนายเท่ากับ 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งาน
การคงอยู ่ ใ นงานได้ เ ป็ น ตั ว แรก โดยสามารถ และชีวติ การท�ำงาน และอายุ สามารถอธิบายความ
ท�ำนายความแปรปรวนของการคงอยู่ ในงานของ แปรปรวนการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนได้ร้อยละ 31.3 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ
(R2 = 0.313) ที่ระดับนัยส�ำคัญ .001 (p <.001) และ 34.2 ดังตารางที่ 6
อายุเข้าสมการการถดถอยพหุคูณเป็นตัวที่สอง
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<.05 ) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการทํานายเท่ากับ 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งานและชีวิตการทํางาน และอายุ
สามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มา
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็ นขั้นตอนของปั จจัยทํานายการคงอยูใ่ นงาน
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอนของปัจจัยท�ำนายการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพชโรงพยาบาลชุ
มชนจัมงชนจั
หวัดงนครราชสี
มา (n=192)
ในงานของพยาบาลวิ
าชีพโรงพยาบาลชุ
หวัดนครราชสี
มา (n=192)
Model

ตัวแปรทํานาย

1

งานและชีวิตการทํางาน

2

งานและชีวิตการทํางาน
อายุ

Constant == .176,
.176, FF == 49.124,
49.124, p<
p< .05
.05
Constant
ผลการวิ
เคราะห์
การถดถอยพหุ
คูณแบบ
อภิม่ ปตัวรายผลการวิ
จัย (Stepwise Multiple Regression
ผลการวิ
เคราะห์
การถดถอยพหุ
คูณแบบเพิ
แปรเป็ นขั้นตอน
เพิ
่ ม ตั ว แปรเป็
(StepwiseวิตMultiple
การอภิปารายผลการวิ
จยั เรือ่ ง ปัจจัยท�ำนาย ใ่ น
Analysis)
พบว่นาปัขัจ้ นจัตอน
ยด้านงานและชี
การทํางานและอายุสามารถทํ
นายความแปรปรวนของการคงอยู
Regression Analysis) พบว่าปัจจัยด้านงานและ การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
างมีำนงานและอายุ
ยั สําคัญทางสถิส ามารถท�
ติที่ระดับำ.05
โดยสามารถเขียนสมการทํานายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
ชีงานอย่
วิ ต การท�
นายความ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยอภิปรายผลการ
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจั
งหวัดนครราชสี
บได้ดงั ฐนีานการวิ
้
แปรปรวนของการคงอยู
่ในงานอย่
างมีนัยส�มำคัาในรู
ญ ปคะแนนดิ
ศึกษาตามสมมติ
จัย ดังต่อไปนี้
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั
บ .05 โดยสามารถเขี
การคงอยู
่ ในงาน = .176 +ย นสมการ
0.798 (งานและชีวติ การทํ
างานฐ านข้
) + 0.017
)
สมมติ
อ ที่ 1(อายุ
พยาบาลวิ
ช าชี พ
ท�ำนายการคงอยู
่ในงานของพยาบาลวิ
าชีพโรง านายการคงอยู
โรงพยาบาลชุ
ม ชนจั งโดยคะแนนงานและชี
หวั ด นครราชสี ม ามีวิตการ
่ในงานได้
งานและชี
วิตการทํางาน ชสามารถทํ
พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปคะแนน การคงอยู่ ในงานอยู่ในระดับมากแต่ผลการวิจัย
ทํางานที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทําให้การคงอยูใ่ นงานเพิ่มขึ้น 0.798 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่
ดิบได้ดังนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคงอยู่ในงานระดับปาน
อายุสามารถทํานายการคงอยูใ่ นงานได้ โดยอายุที่เพิ่มขึ้น 1 ปี จะทําให้การคงอยูใ่ นงานเพิ่มขึ้น
การคงอยู่ในงาน = .176 + 0.798 (งานและ กลาง (M=3.48, SD = 0.94)สอดคล้องกับ วัชรา
0.017
หน่
ยเมื่อ)ควบคุ
มตั(อายุ
วแปรอื
ชีวิตการท�ำวงาน
+ 0.017
) ่นให้คงที่
ขาวผ่ อ ง (2556) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายความ
งานและชีวิตการท�ำงาน สามารถท�ำนาย พึ ง พอใจในงานและความตั้ ง ใจคงอยู ่ ใ นงาน
การคงอยู่ในงานได้ โดยคะแนนงานและชีวิตการ ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชนภาค
ปรายผลการวิ
ยั
ท�อภิ
ำงานที
่เพิ่มขึ้น 1 จคะแนนจะท�
ำให้การคงอยู่ใน ตะวันออก แต่แตกต่างจากการศึกษาของสุรีย์
งานเพิม่ ขึน้ 0.798 หน่วยเมือ่ ควบคุมตัวแปรอืน่ ให้ ท้าวค�ำลือ (2549) ซึ่งพบว่าความตั้งใจคงอยู่ใน
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทํานายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาล
คงที่
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนเขต
ชุมชนจัอายุ
งหวัสดามารถท�
นครราชสีำนายการคงอยู
มา ผูว้ ิจยั อภิปรายผลการศึ
ก
ษาตามสมมติ
ฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
่ในงานได้ กรุงเทพมหานครอยู
ใ่ นระดับค่อนข้างมาก ผลการ
โดยอายุทเี่ พิม่ ขึน้ 1 ปี จะท�ำให้การคงอยูใ่ นงานเพิม่ วิจัยพบว่าพยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะ
ขึ้น 0.017 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่
เวลาปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี และค่าเฉลีย่ ของการ
คงอยู่ในงานเท่ากับ 11.98 ปี แสดงว่ามีความตั้งใจ
ในการปฏิบตั งิ านต่อไปในโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใ น ป ั จ จุ บั น ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
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(นัทที เอี่ยมอ่อน, 2550; กฤษณี ก้อนพิงค์, 2552 )
ที่พบว่าอายุการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน ซึ่งระยะเวลาการในปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ได้ลงทุนใน
เรื่องของเวลา ปัญญา ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ หากลา
ออกก่อนที่จะครบก�ำหนดบุคคล นั้นก็จะสูญเสีย
สิง่ ดังกล่าวทีเ่ ขาได้ลงทุนไป (รุจริ า ริคารมย์, 2556)
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพสมรสอายุ 31- 40 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุ
ที่ มี ค รอบครั ว ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ปัจจุบันท�ำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการหา
รายได้เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว
สมมติฐานข้อที่ 2 อายุ และปัจจัยด้าน
องค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำนายการ
คงอยู่ในงาน ตัวแปรที่เข้าสมการตามล�ำดับ ได้แก่
ตัวแปรด้านงานและชีวิตการท�ำงาน และอายุ
1. งานและชีวิตการท�ำงานผลการวิจัย
พบว่างานและชีวิตการท�ำงานเป็นปัจจัยการคง
อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวแรก ค่าเฉลี่ยโดย
รวมของงานและชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
(M = 3.57, SD = 0.59) อธิบายได้วา่ งานโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาเป็นงานทีม่ คี วามมัน่ คง
เพราะอยู่ภายใต้การบริหารแบบระบบราชการ
โดยที่พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการจึงมีความรู้สึกถึงความมั่นคงในงาน
ที่ ท�ำ อยู ่ ส่ งผลถึง การคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง เพราะระบบราชการเป็น
ระบบการ จ้างงานที่มีความมั่นคงที่สุดเป็นระบบ
ที่บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในต�ำแหน่งจนเกษียณ
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อายุราชการ (วันเพ็ญ นาสอนใจ, 2559) ซึ่งงานที่
มีความมั่นคงสามารถให้ความมั่นใจกับชีวิตและ
ครอบครั ว องค์ การใดที่ มีค วามมั่ นคงสู งอั ตรา
การคงอยู่ในงานจะสูงด้วย (Mathis & Jackson,
2010) ส่วนในด้านของความสมดุลระหว่างงาน
และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อี ก
ประการหนึ่งการที่บุคคลไม่สามารถปรับสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวและงานได้ บุคคลนั้นจะไม่คงอยู่
ในงาน ตรงกันข้ามหากผู้ใดสามารถปรับสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวและงานได้จะทุ่มเทท�ำงานอย่าง
เต็มก�ำลัง มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท�ำงาน
และไม่คิดจะเปลี่ยนหรือ ย้ายงานผลการวิจัยพบ
ว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาการท�ำงาน
และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (M=3.53, SD = 0.8) การปฏิบัติงาน
ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมท�ำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างงานการด�ำเนินชีวิตและครอบครัว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบงกชพรตั้งฉัตร
ชัย (2554) ทีพ่ บว่าความสมดุลของชีวติ การท�ำงาน
และครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคง
อยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพอรุณรัตน์ คันธา และ
คณะ (2555) พบว่าการจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน
ที่มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพ
คงอยู่ในงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่างานและ
ชีวิตการท�ำงาน สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาได้ ร้อยละ 31.3 (R2 = 0.313, Beta =
0.533) แสดงให้เห็นว่าการมีสมดุลในงานและชีวติ
การท�ำงานมีผลต่อการคงอยู่ในงาน
2. อายุผลการวิจยั พบว่าอายุของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงาน อย่าง
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มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 คนที่อายุมากขึ้น
จะมีความสุขุม รอบคอบ มีมุมมองกว้างไกลและ
ลึกซึ้ง มีโอกาสในการพบปะบุคคลหลายประเภท
จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล ในด้าน
ของการท�ำงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนที่มีอายุน้อย การ
ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลายาวนานมักมีเพื่อนสนิท
มาก ประกอบกับต�ำแหน่งงานสูงขึ้นอัตราเงิน
เดือนเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับก็จะ
มีมากขึ้นของ (กฤษณี ก้อนพิงค์, 2552 )นอกจาก
นี้ยังตระหนักได้ว่าทางเลือกในการท�ำงานของ
ตนเองลดลง ดังนั้นสิ่งจูงใจที่องค์การอื่นเสนอให้
ต้องสูงและเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ตดั สินใจเปลีย่ นงาน
หรือลาออกจากงาน (รุจิรา ริคารมย์, 2556)คนที่
มีอายุมากจึงคงอยู่ในงานมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
(สุรีย์ ท้าวค�ำลือ, 2549) ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,00030,000 บาทไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว
และมีหนี้สินมีอายุระหว่าง 20-30 ปีมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 40.63 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นอายุวาย
ลักษณะ เป็นผู้ที่มีความมั่นใจสูง ยึดถือตนเอง
เป็นส�ำคัญมีค่านิยมในการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัว
เบื่อง่าย และเป็นช่วงที่อยู่ในขั้นทดลองว่างานที่
ท�ำอยู่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่หากไม่เหมาะ
สมก็จะพยายามเปลี่ยนใหม่ดังนั้นคนรุ่นอายุวาย
จึงสามารถเปลี่ยนงานจากที่หนึ่งไปที่อื่นได้ง่ายถ้า
มันสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา จึงเป็นกลุ่มคน
ที่ธ�ำรงรักษาไว้ได้ยากที่สุด (Weingarten, 2009)
สอดคล้องกับกฤษดา แสวงดี (2552) ที่พบว่ากลุ่ม
อายุเจนวายเป็นกลุม่ ทีล่ าออกจากราชการมากทีส่ ดุ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าอายุเป็นปัจจัยการคง
อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวที่สองโดยสามารถ
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ท�ำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง
พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 34.2 (R2 = 0.342, Beta = 0.174) โดย
สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.9 (R2change = 0.029)
ผลการวิจยั โดยสรุปพบว่างานและชีวติ การ
ท�ำงานและอายุสามารถร่วมกันท�ำนายการคงอยูใ่ น
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาได้ร้อยละ 34.2 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (R2 = 0.342, p< 0.5)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ผู้บริหารการพยาบาลควรมีการจัดระบบในการ
จัดอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน มีการ
เสริ ม ก� ำ ลั ง คนทดแทนกรณี ที่ ข าดอั ต ราก� ำ ลั ง
รวมถึงเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพมีสว่ นร่วมใน
การก�ำหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานที่พอเหมาะ
โดยไม่กระทบกับคุณภาพและมาตรฐานงานการ
พยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถชีวิต
ส่วนตัว ชีวิตครอบครัวที่มีความสมดุลกับการ
ท�ำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ
คุณภาพชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการเพิม่ การ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความส�ำคัญ
กับการประเมินผลของการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
ยุติธรรม การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์และ
สวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนภายในและ
ภายนอกเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทางการพยาบาลไม่
ควรมองข้าม เพราะปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ท�ำให้บุคคลต้องแสวงหาสถานที่ท�ำงานที่จ่ายค่า
ตอบแทนสูงเหมาะสมกับการด�ำรงชีพโดยเฉพาะ

20/6/2562 8:29:00

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

พยาบาลที่ อ ายุยัง น้อยสามารถเปลี่ยนงานหรื อ
ย้ายงานได้มากกว่าคนอายุมาก ซึ่งปัจจุบันระบบ
สุขภาพเปิดกว้าง โรงพยาบาลเอกชนมีจำ� นวนมาก
ขึ้น เกิดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างโรง
พยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่เนืองๆ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�ำงานสูง จึงมีโอกาสในการ
เลือกงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคงอยู่ในงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้ง
ต่อไป
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็น
ข้าราชการกับกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
2.2 ศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการ
ธ� ำ รงรั ก ษาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่ในงาน
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บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
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บทคัดย่อ

ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดภาวะซึมเศร้าร่วมได้ โดยผูส้ งู อายุเหล่านี้
จะแสดงอาการ เช่น สมาธิสั้นลง การเรียนรู้ช้า มีปัญหาการใช้ภาษาและการรับรู้สิ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ลดลง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความพร่องด้านการรู้คิดมีหลายประการ
เช่น เพศ อายุ โรคทางกาย เป็นต้น แนวทางการช่วยเหลือต้องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้คิดและการ
ลดภาวะซึมเศร้า ด้วยกระบวนการพยาบาล 4 ขัน้ ตอนได้แก่ การประเมิน การวินจิ ฉัยปัญหา การวางแผน
และให้การพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนความ
รูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ การประเมิน และแนวทาง
การช่วยเหลือผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ ซึง่ พยาบาลสามารถน�ำ
ไปใช้ในการวางแผนการดูแลภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ เพือ่ ส่งเสริม ป้องกัน
และการช่วยเหลือ ตลอดจนฟื้นฟูภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด ให้มีสุขภาวะ
ที่ดีและมีความผาสุกในช่วงปั้นปลายของชีวิต
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซึมเศร้า, ความบกพร่องด้านการรู้คิด, ผู้สูงอายุ, บทบาทพยาบาล
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Abstract

      Older people with cognitive impairment can lead to depression symptoms. These older people
will show symptoms, such as difficulty concentration, slowly learning, difficulty language usage,
and reducing environmental perception. Factors related to depression in older people with cognitive
impairment included sex, age, and physical diseases, etc. Its treatments include both promoting cognitive function and reducing depression. Nursing care for these older people should use 4 phases of
nursing process, including:  assessment, diagnosis, planning and implementing, and evaluation. This
article aims to review the current situation of the depression in older people with cognitive impairment,
assessment, and the guideline for helping the depression in older people with cognitive impairment.
Nurse who is responsible for caring the depression in older people with cognitive impairment can be
used this knowledge including promote, protect, care for the depression in older people with cognitive
impairment, and restore them to be healthy in the late of their lives.
Keywords: Depression, Cognitive impairment, Older people, Nurses’ roles
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บทน�ำ

จากสถานการณ์ปัจจุบันของประชากร
ผู้สูงอายุที่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้
โครงสร้างของประชากรกลายเป็น “สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2558)
ซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่
ที่ต้องได้รับการดูแลมากขึ้นอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสุ ข ภาวะทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพกาย
และสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
มีผลท�ำให้ความสามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำ
วันลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการมีภาวะหลงลืม
ความคิดช้าลง สมรรถนะทางด้านร่างกายและ
จิตใจถดถอยลง ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ท�ำให้
เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล เครียด เศร้า รู้สึก
ไร้คุณค่าในตนเอง และยังพบว่าผู้สูงอายุเมื่อมีอายุ
มากขึ้น จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่น
เดียวกัน (วิชาญ ชูรัตน์, โยธิน แสวงดี, และสุพา
พร อรุณรักษ์สมบัติ, 2555) จากการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่า มีการศึกษาถึงอัตราการเพิม่ ขึน้ ของความ
บกพร่องด้านการรู้คิด ที่มีอุบัติการณ์พบมากใน
วัยผู้สูงอายุถึงร้อยละ 35.1 (Tsolaki, Koudaki,
Tsolaki, Verykouki, & Pattakou, 2014) นอกจาก
นีจ้ ากการศึกษาระยะยาวทีผ่ า่ นมายังพบว่า จ�ำนวน
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด มักจะ
เกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยภาวะซึมเศร้าในสูง
อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดมีอุบัติการณ์
มากถึงร้อยละ 32 (Ismail et al., 2017) ซึ่งผู้สูง
อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด นอกจากจะ
มีลักษณะของความบกพร่องด้านการรู้คิด ได้แก่
ความสนใจจดจ่อ (Attention) ความจ�ำ (Memory)
การคิดอย่างเป็นนามธรรม (Abstract thinking)
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และความสามารถในด้านการบริหารจัดการ (Executive function) บางด้านแล้ว ยังมีลักษณะของ
ภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย (Tsolaki et al., 2014) กล่าว
คือ จะมีอารมณ์เศร้า รู้สึกผิด ท้อแท้ ผิดหวัง มอง
ตนเองในด้านลบ มองโลกและอนาคตในแง่ร้าย
รูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า ขาดความสนใจในตนเอง
นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย หมดแรง ไม่มสี มาธิ ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาลดลง (D’Zurilla &
Maydeu-Olivates, 1995) ศักยภาพในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันลดลง การท�ำงานไม่ประสบผลส�ำเร็จ
(Wang et al., 2012) ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ
อาจท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะสมองเสื่อมได้รวดเร็ว
มากกว่าการไม่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย (Cooper,
Sommerlad, Lyketsos, & Livingston, 2015) ถึง
ร้อยละ 3-63 (Panza et al., 2010) ในระยะเวลา
เพียง 2-3 ปี (Korolev, Symonds, & Bozoki, 2016)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization, 2017) ได้กล่าวถึง ภาวะซึมเศร้า
หมายถึง ลักษณะของความเจ็บป่วยที่แสดงออก
ถึงการมีอารมณ์เศร้า ความสนใจตนเองลดลง ไม่มี
แรง รูส้ กึ ไร้คณ
ุ ค่าในตนเอง นอนไม่หลับหรือหลับ
มากเกินไป ขาดสมาธิ น�ำมาซึ่งความบกพร่องใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและท้ายทีส่ ดุ คือการฆ่าตัว
ตาย ดังนัน้ พยาบาลซึง่ เป็นบุคลากรสาธารณสุขทีม่ ี
บทบาทส�ำคัญในการดูแลผูส้ งู อายุเหล่านีจ้ งึ มีความ
จ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู
การรู้คิดส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเหล่านี้
วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเพื่อที่จะแสดง
ให้เห็นถึงอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูง
อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด ปัจจัยของการ
เกิดภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้าน
การรูค้ ดิ การบ�ำบัดรักษาภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ
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ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด และการพยาบาล
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดที่มีภาวะ
ซึมเศร้า และเพือ่ ให้บคุ ลากรสาธารณสุขมีแนวทาง
ในการประเมิน ป้องกันและดูแลภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ ได้ในระยะ
เริ่มแรกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
อาการแสดงของภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วาม
บกพร่องด้านการรู้คิด
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
นอกจากจะมีความผิดปกติของการท�ำงานหรือ
ความเสื่อมถอยของสมองท�ำให้การท�ำหน้าที่ด้าน
การรู้คิดลดลง อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
การท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดอย่างน้อย 1 ใน 6 ด้าน
(Internet Mental Health, 2016) ซึ่งได้แก่
1. ด้านสมาธิและความสนใจ (Complex
attention) พบว่า ความสามารถในการสนใจสิง่ ต่างๆ
ลดลง ระยะเวลาสัน้ ลง คิดช้า ต้องใช้เวลานานและ
ยากที่จะท�ำความเข้าใจสิ่งใหม่ๆ สังเกตได้จาก
การบอกเล่ า ของผู ้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า นการ
รู้คิด เช่น ขาดสมาธิในการท�ำงานถ้าเปิดโทรทัศน์
หรือมีสงิ่ รบกวนรอบข้าง จ�ำเบอร์โทรศัพท์ทเี่ พือ่ น
พึ่งบอกได้ไม่นาน คิดเลขในใจไม่ได้
2. ด้ า นการท� ำ งานของสมองขั้ น สู ง
(Executive function) พบว่าความสามารถในการ
วางแผนงานลดลง การตัดสินใจลดลง ไม่สามารถ
ท�ำงานที่ซับซ้อนได้ ขาดความยืดหยุ่นทางความ
คิดและอารมณ์
3. ด้านการเรียนรูแ้ ละความจ�ำ (Learning
and memory) จะพบว่าความจ�ำระยะสัน้ จะสูญเสีย
มากกว่าความจ�ำระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การพูด
ซ�้ำๆ ในการสนทนา ลืมรายการสิ่งของที่วางแผน
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ว่าจะซื้อขณะเดินซื้อของ ต้องจดรายการหรือใช้
ปฏิทนิ ช่วยจ�ำ จ่ายเงินซ�ำ้ ๆและต้องคอยเตือนเสมอ
4. ด้านการใช้ภาษา (Language) เช่น การ
นึกค�ำนาน ใช้ภาษาผิดไวยากรณ์เล็กน้อย การพูด
ความหมายเดิมๆซ�้ำๆบางครั้งอาจจ�ำชื่อสิ่งของไม่
ได้จึงเรียก “ไอ้นั่น” หรือ “ไอ้นี่” แทน
5. ด้านความสามารถด้านการรับรู้ก่อมิติ
สัมพันธ์ (Perceptual-motor) แสดงพฤติกรรมที่
ถดถอย เก้ๆ กังๆ เมือ่ ไม่มสี มาธิจดจ่อกับสิง่ ทีก่ ำ� ลัง
ท�ำอาจมีการรับรู้สับสนมากขึ้นเมื่อเวลาพลบค�่ำ
6. ด้ า นความสามารถในการรั บ รู ้ เ กี่ ย ว
กับสังคมรอบตัว (Social cognition) จะพบว่าขาด
ความสามารถในการเข้าใจจิตใจผู้อื่น ขาดความ
ยับยั้งชั่งใจ อารมณ์เฉยเมย สนใจแต่ตัวเอง เฉื่อย
ชาลง
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
นอกจากจะมี ค วามบกพร่ อ งของการท� ำ หน้ า ที่
ด้านการรูค้ ดิ อย่างน้อย 1 ใน 6 ด้านแล้ว ยังมีอาการ
แสดงของภาวะซึ ม เศร้ า ร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง พบว่ า มี
อาการขาดความสนใจและแรงจู ง ใจในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
เนื่องจากการมองตนเองว่าไร้ความสามารถใน
การจัดการกับปัญหาต่างๆ จากความจ�ำที่ลดลง
(Shahnawaz et al., 2013) ส่งผลกระทบให้ความ
เชือ่ มัน่ ใจตนเองลดลง การวางแผนและการตัดสิน
ใจในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ�ำ
วันลดลง แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านที่ส�ำคัญ ได้แก่
ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านแรงจูงใจ และด้าน
ร่างกาย การแสดงออกของพฤติกรรม (Vilagut,
Forero, Barbaglia, & Alonso, 2016) ดังนี้
1. ด้านอารมณ์ (Emotional
symptoms) แสดงออกด้วยความ รู้สึกเศร้า เสียใจ
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ท้อแท้ ร้องไห้ ว้าเหว่ สิน้ หวัง ไม่มคี วามสุข เฉยเมย
2. ด้านความคิด (Cognitive symptoms)
ซึ่งพบว่าจะมีความคิดเชื่องช้าลง คิดว่าตนเองไม่มี
คุณค่า ต�ำหนิตนเอง การตัดสินใจแย่ลง คิดซ�้ำๆ
ไม่มีสมาธิ มองไม่เห็นหนทางในการแก้ไขปัญหา
ขาดความมั่นใจในตนเอง กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด
ขึ้นมากผิดปกติและมีความคิดฆ่าตัวตาย
3. ด้านแรงจูงใจ (Motive symptoms)
มีลักษณะที่แสดงออกถึงการขาดแรงจูงใจ ขาด
การกระตุ้นในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เบื่อหน่าย ไม่มคี วามสนใจในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ
4. ด้ า นร่ า งกาย การแสดงออกของ
พฤติกรรม (Physical and behavior symptoms)
จะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นแจ่มใส ไม่มีแรง
เซื่องซึม เชื่องช้า เหม่อลอย ไม่โต้ตอบ สับสน
เบื่ อ อาหารหรื อ รั บ ประทานอาหารไม่ ไ ด้ น�้ ำ
หนักลด นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้กจิ กรรมทางสังคมลดลง
แยกตัวท�ำร้ายตัวเอง
ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ค วาม
บกพร่องด้านการรู้คิดทั้ง 4 ด้านนั้น จะมีอาการ
และอาการแสดงด้านแรงจูงใจเด่นชัดมากกว่าด้าน
อารมณ์ ส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นใจตนเอง
ลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของมากิ (Maki et
al., 2014) ที่พบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์
ทางลบกับความจ�ำและการรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
นั่นคือเมื่อมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น ความจ�ำจะลด
ลง ในขณะที่การรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะลดลง
ตามไปด้วย
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ปัจจัยของการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด

มี ป ั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ
ดังต่อไปนี้
1. เพศ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ประมาณ 2-3 เท่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในร่างกายของผู้หญิงมี
การเปลี่ยนแปลงผกผันอย่างมาก ท�ำให้อารมณ์
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บางคนหงุดหงิดอารมณ์
เสียง่าย บางคนซึมเศร้าจากสถานการณ์ต่างๆ ดัง
เช่น การศึกษาของนภา พวงรอด (2558) พบว่าเพศ
หญิงจะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย
2. อายุ พบว่ า อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น พบการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสมองน�้ำหนัก
สมองลดลงเมือ่ อายุมากขึน้ จะก่อให้เกิดการเสือ่ ม
ของเซลล์ประสาทในสมอง (Neurodegeneration)
การเสื่อมของเซลล์สมอง (Neurons) จุดเชื่อมต่อ
(Synapses) และเครือข่าย ประสานเซลล์ประสาท
(Networks) โดยเฉพาะสมองส่ ว นกลางที่ ถู ก
ควบคุมโดยซีรีบรัลคอร์เทกซ์ (Cerebral cortex)
และระบบลิมบิก (Limbic system) ส่งผลท�ำให้
ความเร็วในการส่งสัญญาณของสารสื่อประสา
ทกลุ่มอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine: ACh) จาก
ชั้นของเปลือกสมองใหญ่หรือซีรีบรัลคอร์เทกซ์
(Cerebral cortex) ลดลง ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามเสือ่ ม
ทางด้านความจ�ำและอารมณ์เป็นหลัก (Mufson
et al., 2012) และพบว่าเมื่อบุคคลใดมีอายุมากขึ้น
อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าจะสูงขึ้นตามไปด้วย
(เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และอุมาพร
อุดมทรัพยากุล, 2554)
3. ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำ
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วัน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่เสื่อม
ลง จะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันลดลง ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่
ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น หมดคุณค่าใน
ตนเอง แยกตัวจากสังคม ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ได้ หากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้อง
พึง่ พาบุคคลอืน่ เป็นส่วนใหญ่ในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวัน กลัวการเป็นภาระแก่ลูกหลานหรือ
บุคคลอื่นๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจเกิดภาวะ
ซึมเศร้า (บุษราคัม จิตอารีย์, 2555)
4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในชีวติ ประจ�ำวัน พบว่า ผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้ามักมอง
ปัญหาและวิธกี ารแก้ไขปัญหาในทางลบ เนือ่ งจาก
การมีความคิดบิดเบือนไปจากความเป็นจริง มอง
ตนเองในแง่ลบ มองโลกในแง่รา้ ย ส่งผลให้มภี าวะ
ซึมเศร้ารุนแรงขึน้ อาจน�ำไปสูค่ วามคิดฆ่าตัวตายได้
ในที่สุด (D’Zurilla & Nezu, 2010)
5. โรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง โรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน
เป็นต้น เป็นสาเหตุของพยาธิสภาพที่ถูกท�ำลาย
ของเซลล์ประสาทสมอง และจากผลการศึกษาขอ
งมูลยิ าลาและวาเกส พบว่า โรคสมองเสือ่ มและโรค
พาร์กินสันมักจะเกิดร่วมกับภาวะซึมเศร้าเสมอ
และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ช้า พูดช้าและมีปัญหาในการคิดและการตัดสินใจ
หากไม่ได้รบั การแก้ไขจะน�ำมาซึง่ การเกิดภาวะซึม
เศร้าทีร่ นุ แรงยิง่ ขึน้ และส่งผลต่อภาวะสมองเสือ่ ม
ตามมา (Muliyala & Varghese, 2010)
6. ความเครียด ที่มีผลต่อจิตใจของผู้สูง
อายุ ซึ่งเมื่อเกิดความเครียดเป็นระยะเวลานานจะ
เกิดการหลั่งสารกลูโคคลอติคอยล์ (Glucocorti-
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coids) โดยเฉพาะคอล์ตซิ อล (Cortisol) ในปริมาณ
มากขึ้น ท�ำให้เกิดการฝ่อของเซลล์ประสาทสมอง
ส่ ว นเดรนไดร์ ต (Drendrites) ฮิ ป โปแคมปั ส
(Hippocampus) ระบบลิมบิก (Limbic system)
และอมิกดาลา (Amygdala) จนมีผลท�ำให้ปริมาตร
ของสมองส่วนนีล้ ดลง ท�ำให้การท�ำงานของเซลล์
ประสาทสมองและการเชื่ อ มต่ อ ของโครงข่ า ย
ใยประสาทลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
(Hermida, McDonald, Steenland, & Levey, 2012)

การบ�ำบัดรักษาภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ ี
ความบกพร่องด้านการรู้คิด

การบ�ำบัดรักษาผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่อง
ด้านการรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยนั้น จ�ำเป็น
ต้องบ�ำบัดรักษาทั้งด้านการเพิ่มการรู้คิดและการ
ลดภาวะซึมเศร้าควบคู่กันได้ แบ่งออกได้เป็น 2
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ดังนี้
1. การบ�ำบัดด้านร่างกาย (Physical therapy) ประกอบด้วย
(1) การรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นเศร้ า
(Antidepressant drug) เหมาะส�ำหรับผูท้ มี่ ภี าวะซึม
เศร้า ในระดับรุนแรง ซึ่งยาในกลุ่มนี้มีผลโดยตรง
กับกระบวนการยับยั้งการดูดกลับของซีโรโทนีน
(Serotonin) ท�ำให้ภาวะซึมเศร้าลดลง แต่ระยะเวลา
ในการตอบสนองช้า จึงท�ำให้ต้องใช้ยาเป็นระยะ
เวลานาน จ�ำเป็นต้องสังเกตผลของการรักษาและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาร่วมด้วย (มาโนช หล่อ
ตระกูล,และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555)
(2) การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive therapy) เน้นการปรับสมดุลของสาร
ชีวเคมีในสมองโดยใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในกรณี
ทีก่ ารรักษาด้วยวิธอี นื่ ๆ แล้วไม่ได้ผลหรือคิดอยาก
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ฆ่าตัวตาย (พจนา เปลี่ยนเกิด, 2557)
(3) การจ�ำกัดพฤติกรรม (Limit setting) ในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ท�ำร้ายตนเอง อาจท�ำโดยวิธี
การให้เข้าห้องแยก หรือการผูกยึด ซึ่งก่อนจ�ำกัด
พฤติกรรมต้องอธิบายให้ผทู้ ม่ี ภี าวะซึมเศร้ารุนแรง
นั้นทราบถึงความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดพฤติกรรม
ก่อน เมื่ออาการสงบแล้วควรเลิกจ�ำกัดพฤติกรรม
ทันที (สายฝน เอกวรางกูร, 2559)
2. การบ�ำบัดด้านจิตใจ (Psychotherapy)
เป็นกระบวนการช่วยเหลือทางเลือก
หนึ่งที่ท�ำให้บุคคลเข้าใจสาเหตุและปัญหาที่แท้
จริงของตนเอง ซึ่งควรท�ำควบคู่ไปกับการรักษา
ด้วยยาต้านเศร้าหรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะ
สมกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า (สาวิตรี สิงหาด, 2559)
ประกอบไปด้วย
(1) การให้ค�ำปรึกษา (Counseling)
เป็ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพเพื่ อ ให้ บุ ค คลเข้ า ใจ
ตนเอง ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เน้นความไว้วางใจ ความ
เข้าอกเข้าใจ การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข เหมาะ
ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปาน
กลาง ซึง่ จากการศึกษาของอังคณา ช่วยค�ำ้ ชู (2554)
พบว่าสามารถลดอาการซึมเศร้าลงได้และยังส่ง
เสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ โี รคซึมเศร้าร่วมด้วยให้ดยี งิ่ ขึน้
(2) การบ�ำบัดโดยการระลึกความหลัง
(Reminiscence therapy) เป็นการบ�ำบัดที่มุ่งเน้น
ให้ผู้สูงอายุเข้าใจอัตมโนทัศน์คุณค่าที่ส�ำคัญของ
ชีวิตที่ผ่านมาในอดีต เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง สามารถภาวะซึมเศร้าได้ (วาสนา วรรณ
เกษม และรังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2554)
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(3) การบ�ำบัดทางปัญญา (Cognitive
therapy) เป็นกระบวนการบ�ำบัดทีม่ งุ่ เน้นการปรับ
ความคิดทางลบเพือ่ ให้เป็นไปในทางบวกทีเ่ หมาะ
สมกับสถานการณ์ปัญหาเนื่องจากความเชื่อที่ว่า
ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความคิดอัตโนมัติด้านลบ
ดังนี้การปรับความคิดด้านลบจะสามารถช่วยให้
ภาวะซึมเศร้าลดลงได้ (Hollon et al., 2014)
(4) การบ� ำ บั ด ทางความคิ ด และ
พฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) เป็นก
ระบวนการบ�ำบัดที่เน้นตัวปัญหา การเพิ่มทักษะ
และการจั ด การกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น
ปัญหา หลักการบ�ำบัด คือการสะท้อนให้มองเห็น
ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม เมื่อใดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดได้ จะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ตามความคิดเช่นเดียวกัน และจาก
การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า สามารถช่วยให้ผู้สูง
อายุที่มีภาวะซึมเศร้าสามารถควบคุมและจัดการ
กับความคิดด้านลบของตนเองได้ ส่งผลให้ภาวะ
ซึมเศร้าลดลง (Dindelegan, 2014)
(5) การบ�ำบัดสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล (Interpersonal psychotherapy) เป็นการ
บ� ำ บั ด ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
บุคคล จากประเด็นสถานการณ์ปญ
ั หา แล้วช่วยกัน
ค้นหาแนวทางลดการขัดแย้งและปรับตัวเข้าหากัน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างภาวะ
ซึมเศร้ากับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อน�ำไป
สูก่ ารลดภาวะซึมเศร้า (ศิรลิ กั ษณ์ ปัญญา และเพ็ญ
นภา แดงด้อมยุทธ์, 2558)
(6) การบ� ำ บั ด โดยการแก้ ป ั ญ หา
(Problem-solving therapy) ซึ่งเป็นการบ�ำบัด
ทางความคิดและพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่เกิด
จากความเชื่อว่า ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับ
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กระบวนการแก้ไขปัญหา มีรปู แบบการบ�ำบัดทีส่ นั้
กระชับ เป็นขั้นตอนชัดเจน ดังนั้นการช่วยเหลือ
จึงต้องท�ำให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามองเห็นสาเหตุ
ของปัญหา การเรียงล�ำดับความรุนแรงของปัญหา
และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการ
ฝึกทักษะการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ซึ่งการ
บ�ำบัดนี้จะเหมาะสมกับการบ�ำบัดผู้ที่มีภาวะซึม
เศร้าระดับเล็กน้อย จากการสังเคราะห์งานวิจยั ของ
วรรณา เรืองประยูร, อทิตยา พรชัยเกตุ, โอว ยอง,
และอัจฉราพร สีห่ ริ ญ
ั วงศ์ (2557) พบว่าการบ�ำบัด
โดยการแก้ปัญหาสามารถลดอาการซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่ทางสังคม และคุณภาพชีวิต
(7) การจัดสิง่ แวดล้อมเพือ่ การบ�ำบัด
(Milieu therapy) ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่ อ การรั บ รู ้ ความรู ้ สึ ก อารมณ์ ความคิ ด และ
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งหลักการจัดสิ่งแวดล้อม
เพื่อการบ�ำบัด (สายฝน เอกวรางกูร, 2559) คือ
กระบวนการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร
ปลอดภัยและเอื้อต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคคล ป้องกันการแยกตัว ช่วยให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การจัดสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ การบ� ำ บั ด ที่ เ หมาะสมจะเสริ ม สร้ า งความ
ภาคภูมิใจในตนเองของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ากลับ
มาอี ก ครั้ ง ไม่ ห มกมุ ่ น อยู ่ กั บ ความคิ ด ทางลบ
เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อมและอนาคต ส�ำหรับ
คุณลักษณะของผู้บ�ำบัด คือ ต้องมีความจริงใจ มี
ความรัก มีความเป็นมิตร สม�่ำเสมอ การเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็น และการเข้าอกเข้าใจถึง
ความรู้สึกของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
(8) การบ� ำ บั ด โดยการฟื ้ น ฟู
การรู้คิด (Cognitive rehabilitation therapy) คือ
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กระบวนการกระตุ้นการรู้คิด โดยใช้เทคนิคการก
ระตุ้นการรู้คิดที่หลากหลายพร้อมๆ กันเพื่อฟื้นฟู
การท�ำหน้าที่ด้านรู้คิด ความจ�ำ และลดอาการทาง
จิตประสาท เช่น ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น โดยจัดรูป
แบบการบ�ำบัดให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย
เป็นรายๆ ไป ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว
กับรูปแบบการบ�ำบัดและการรับรู้ความสามารถ
ในตนเองโดยใช้การฟืน้ ฟูการรูค้ ดิ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยอัล
ไซเมอร์ โดยโชย และแทวมเลย์ (Choi & Twamley, 2013) พบว่าการบ�ำบัดโดยการฟื้นฟูการรู้คิด
ประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การฝึก
การรู้คิด การกระตุ้นการรู้คิด และการฟื้นฟูการ
รู้คิด สามารถส่งเสริมการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด
ความจ�ำ  ปรับความคิดอัตโนมัติด้านลบ ส่งเสริม
ความหวังและการรับรู้ความสามารถในตนเองได้
ดีขึ้น
นอกจากนี้ฮัคแคน และคณะ (Huckans
et al., 2013) กล่าวว่าองค์ประกอบของการฟื้นฟู
การรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าควรมีองค์
ประกอบที่ควรพิจาณา 4 ด้าน ดังนี้ คือ
1. การฟื ้ น ฟู (Restorative approach)
ซึง่ เป็นกระบวนการกระตุน้ การรูค้ ดิ โดยใช้เทคนิค
การกระตุ้นการรู้คิดที่หลากหลายพร้อมๆ กันเช่น
การฝึกการรู้คิด การฝึกการช่วยจ�ำ  (Mnemonic)
การฝึกกลยุทธ์หรือเทคนิคทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไป
สู่การประสบความส�ำเร็จในแต่ละขั้นตอน
2. การปรับหรือทดแทน (Compensatory
approach) เป็นกระบวนการใช้สมองส่วนทีย่ งั ปกติ
มาทดแทนส่วนที่บกพร่องไปโดยมีเนื้อหาของ
กระบวนการที่จะพัฒนาสมรรถนะตามความเป็น
จริง (Real-world functioning)
3. การจั ด การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น
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(Lifestyle intervention) เป็นกระบวนการส่งเสริม
ปัจจัยปกป้องความบกพร่องด้านการรู้คิด โดยการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความบกพร่องด้าน
ความรู้คิด และการดูแลตนเองด้านสุขภาพเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง
4. การบ�ำบัดทางจิต (Psychotherapeutic
intervention) และทางจิตประสาท (Neuropsychiatric symptoms) และน�ำกระบวนการแก้ไขปัญหา
4 ขั้ น ตอนตามแนวคิ ด ของดี ซู ริ ล ล่ า และเนซู
(D’Zurilla & Nezu, 1999)ได้แก่ (1) การให้ความ
หมายและการก�ำหนดปัญหา (Problem definition
and formulation) (2) การพิจาณาทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา(Generation of alternative solutions)
(3) การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(Decision making) (4) น�ำแนวทางการแก้ไขปัญหา
ไปปฏิบตั แิ ละตรวจสอบ (Solution implementation
and verification) เพื่อใช้ลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูง
อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ จะช่วยให้ผสู้ งู
อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ มีความสามารถ
ด้านการรูค้ ดิ ทีด่ ขี นึ้ เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจปัญหา
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นขั้นตอน ส่งผลเกิดการมองตนเองในมุมบวก
เข้าใจปัญหาและเกิดการมองปัญหาในทางบวก
และตรงกับความเป็นจริงในปัญหาทีเ่ ฉพาะเจาะจง
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าลดลงได้ในที่สุด

การพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มี
ความบกพร่องด้านการรู้คิด
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง
ด้านการรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้า มีความแตกต่างกัน
ตามความบกพร่องของการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด
ที่บกพร่องไป พยาบาลสามารถใช้กระบวนการ
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และหลักการพยาบาลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ซึง่ สมาคมพยาบาลออนทาริโอ (Registered Nurses
Association of Ontario, 2003) กล่าวถึงข้อตกลง
เบือ้ งต้นของแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการพยาบาลภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องด้านการรูค้ ดิ
ดังนี้ คือ
1. ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการประเมิน
และรักษาอย่างทันท่วงที
2. ความบกพร่องด้านการรู้คิดและภาวะ
ซึมเศร้าไม่ได้เกิดในผู้สูงอายุทุกคน และมักจะเกิด
มากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น
3. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ
จิตของผู้สูงอายุ ควรกระท�ำด้วยจรรยาบรรณและ
เคารพในความซื่อสัตย์ ความเชื่อ ค่านิยมและการ
ตัดสินใจของผู้สูงอายุแต่ละคน
4. บุ ค ลากรสาธารณสุ ข จะต้ อ งไวต่ อ
ความรู ้ สึ ก ยอมรั บ และตระหนั ก ในอารมณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในขณะประเมินและคัด
กรอง
5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้
สูงอายุและพยาบาล การใช้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญในการประเมินและ
คัดกรองภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
6. ควรใช้เครือ่ งมือในการประเมินและคัด
กรองที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ
จิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ค วรจะท� ำ ควบคู ่ กั น ไปกั บ การ
วางแผนการรักษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
8. ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ระดับการศึกษา
และภูมิหลังจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการพิจารณาว่าจะ
เลือกใช้เครื่องมือใดประเมินและคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
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9. การประเมิ น สุ ข ภาพจิ ต ผู ้ สู ง อายุ จ ะ
ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุตลอดเวลา ซึ่งการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดและ
มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยส่วนใหญ่เป็นการดูแล
ที่บ้าน เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระยะเฉียบพลันหรือ
ระยะวิกฤติ

กระบวนการพยาบาลกับการดูแลภาวะซึม
เศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการ
รู้คิด

พยาบาลสามารถใช้หลักการพยาบาลแบบ
องค์รวมโดยอาศัยกระบวนการพยาบาล 4 ขัน้ ตอน
ได้แก่
การประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย วางแผนและปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ ดังนี้
(ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2555)
1. การประเมิ น ทางการพยาบาล การ
ประเมินทางการพยาบาลเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญใน
การรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ครอบครัว
และผู้ดูแล เพื่อช่วยป้องกันโรค ชะลอการด�ำเนิน
ของโรค ประกอบไปด้วย การประเมินและคัด
กรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง
ด้านการรู้คิด พยาบาลต้องตระหนักว่าภาวะเพ้อ
โรคสมองเสือ่ มและภาวะซึมเศร้ามีลกั ษณะอาการ
ทางคลินิกที่ทับซ้อนกันและจะพบในผู้สูงอายุที่
มีอายุมากขึ้น ซึ่งการประเมินความผิดปกติของ
ผู้สูงอายุควรใช้แบบประเมินที่มีมาตรฐานเพื่อ
ยืนยันอาการทางคลินิก เช่น แบบประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL:
Barthel Activities of Daily Living) แบบประเมิน
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คัดกรองภาวะสุขภาพจิต (TMHI-15) และแบบ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม
(Oxford Knee Score) เป็นต้น และการประเมิน
ความคิดภาวะซึมเศร้าและความคิดอยากฆ่าตัว
ตาย เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของฮามิลตัน
(Hamilton Rating Scale for Depression: HRS-D)
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของมอนท์โกเมอรีแ่ ละ
แอสเบอร์ก (Montgomer Asberg Depression Rating Scale: MADRS) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมของคอร์เนลล์ (Cornell
Scale for Depression in Dementia) แบบวัดความ
เศร้าในผู้สูงอายุไทย(Thai Geriatric Depression
Scale: TGDS) เป็นต้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องประเมินด้วย
ความเร่งด่วนเพือ่ ส่งต่อแพทย์รกั ษาได้ทนั ท่วงที ดัง
นั้นพยาบาลควรประเมินผู้สูงอายุทุกรายที่มารับ
บริการในสถานพยาบาลระดับต่างๆ การสังเกต
อาการ พฤติกรรมและการซักประวัตจิ ากญาติหรือ
ผูด้ แู ล ควรสังเกตอาการบกพร่องในด้านต่างๆดังนี้
(1) การที่ผู้ดูแลสามารถบอกลักษณะของภาวะ
ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง
ด้านการรู้คิด ซึ่งจะพบว่ามีความบกพร่องในเรื่อง
ความจ�ำระยะสัน้ ความคิดแบบนามธรรม และการ
ท�ำงานของสมองขั้นสูง (2) การประเมินภาวะซึม
เศร้าต้องใช้ความสามารถในการแยกอาการและ
อาการแสดงออกจากผลข้างเคียงของยา โรคพาร์
กินสันและโรคสมองเสือ่ มซึง่ พยาบาลควรให้ความ
ส�ำคัญกับการส่งเสริมและป้องกัน โดยการให้ค�ำ
แนะน�ำผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
และมีภาวะซึมเศร้า ผู้ดูแลและครอบครอบครัว
ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ
การดูแลและการรักษาความบกพร่องด้านการรูค้ ดิ
และภาวะซึมเศร้า โดยการแนะน�ำให้ตรวจสุขภาพ
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ประจ�ำปี การไม่สูบบุหรี่ การออกก�ำลังกายอย่าง
สม�ำ่ เสมอ และการกระตุน้ การรูค้ ดิ เช่น การท�ำงาน
อดิเรก การท�ำงานบ้าน ฟังเพลง เล่นเกมส์ การเล่น
คอมพิวเตอร์ การฝึกคิดค�ำนวณ การผ่อนคลาย การ
ร่วมกิจกรรมทางสังคม และการให้ค�ำแนะน�ำการ
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เป็นต้น (อาทิตยา
สุวรรณ, 2560)
2. การวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล การ
วินจิ ฉัยทางการพยาบาลในผูท้ ี่มภี าวะซึมเศร้าตาม
ข้อวินจิ ฉัยของสมาคมพยาบาลอเมริกนั ภาคเหนือ
(NANDA International, 2009) ได้ระบุข้อความ
วินจิ ฉัยทางการพยาบาล ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ คี วาม
บกพร่องด้านการรู้คิดและมีภาวะซึมเศร้า ได้แก่
(1) ด้ า นร่ า งกาย เช่ น เกิ ด ความไม่
สมดุ ล ของการรั บ ประทานอาหาร การไม่ รั บ
ประทานยาและบกพร่องการดูแลสุขภาพอนามัย
เป็นต้น
(2) ด้านความคิด เช่น การมองตนเอง
ด้านลบ รู้สึกผิด เศร้า การรับรู้คุณค่าในตนเองต�่ำ
และเสี่ยงต่อการท�ำร้ายตนเอง เป็นต้น
(3) ด้านพฤติกรรม เช่น บกพร่องการ
ดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และ
บกพร่องด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น
(4) ด้านการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด
เช่น บกพร่องเรื่องความจ�ำและมีภาวะหลงลืม
เป็นต้น
(5) ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หา เช่ น ไม่
สามารถปรับตัวในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม
เป็นต้น
3. การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล
จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ก ารพยาบาลที่ ค รอบคลุ ม ด้ า น
ร่ า งกาย ความคิ ด อารมณ์ พฤติ ก รรมและ

25

1.indd 152

สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดังนี้
(1) การให้การพยาบาลด้านร่างกาย
ได้แก่ การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การ
รั บ ประทานยาอย่ า งสม�่ ำ เสมอ และการดู แ ล
สุขภาพอนามัยทั่วๆ ไป (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ
จันทร์สุข, และศุกร์ใจ เจริญสุข, 2556)
(2) การให้การพยาบาลด้านความคิด
ได้แก่ การช่วยค้นหาความคิดอัตโนมัติด้านลบ
เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตามความเป็น
จริงมากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้การบ�ำบัดหรือการให้ค�ำ
ปรึกษา เพื่อช่วยให้ภาวะซึมเศร้าลดลง ท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และช่วยให้ผสู้ งู อายุที่
มีความบกพร่องด้านการรู้คิดได้ระบายอารมณ์ใน
ทางที่เหมาะสม (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2555) การ
จัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ลดสิง่ กระตุน้ ความรูส้ กึ
เศร้า เก็บอาวุธสิ่งของมีคม นอกจากนั้นพยาบาล
จิตเวชต้องวางแผนการประเมินลักษณะความคิด
และวิธีการแก้ปัญหา และให้การพยาบาลโดยอาจ
ใช้การบ�ำบัดโดยการแก้ปัญหา เพื่อลดปัญหาการ
ฆ่าตัวตาย การช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง
ด้านการรู้คิดและมีภาวะซึมเศร้าได้ระบายออก
ถึงความรู้สึกเศร้า หดหู่ใจที่เหมาะสม ได้รับรู้ว่า
ตนเองมีคุณค่า มีความหวัง เป็นสิ่งส�ำคัญเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้ลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้
(สายฝน เอกวรางกูร, 2559)
(3) การให้การพยาบาลด้านพฤติกรรม
ได้แก่ การช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้าน
การรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้าได้มีกิจวัตรประจ�ำวัน
และกิ จ กรรมที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น โดยการ
วางแผนร่วมกันในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนที่วางไว้ การได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยปรับ
ทั้งในด้านความคิดและอารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงไป
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ได้ เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (ดารา
วรรณ ต๊ะปินตา, 2555)
(4) การให้การพยาบาลด้านการท�ำ
หน้าที่ด้านการรู้คิดได้แก่ การฝึกฝนการรู้คิดที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การการทบทวนความจ� ำ  การท� ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ให้
อยูก่ บั ปัจจุบนั มากทีส่ ดุ เพือ่ ช่วยกระตุน้ การท�ำงาน
ของสมองในส่วนการรู้คิด โดยการเลือกกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับรูป
แบบกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน การฟื้นฟูการรู้คิด
ถือเป็นการฟืน้ ฟูรปู แบบหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดภาวะซึม
เศร้าและท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ อารมณ์ สังคมของผูส้ งู
อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดดีขึ้นได้ และมี
ส่วนช่วยป้องกันและชะลอการด�ำเนินเข้าสู่โรค
สมองเสื่อมได้ (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2556)
(5) การให้การพยาบาลด้วยการบ�ำบัด
โดยการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การพยาบาลเพื่อช่วย
เหลือผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดที่มี
ภาวะซึมเศร้าให้เกิดแนวทางในการมองปัญหาทาง
บวก มีมุมมองที่ดีต่อการแก้ไขปัญหา มีแนวทาง
และสามารถเลื อ กแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้ จะน�ำไปสูก่ ารลดภาวะซึมเศร้าลงได้ (D’Zurilla
& Nezu, 1999)
4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ ์ ท า ง ก า ร
พยาบาล
การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย ความคิ ด อารมณ์ ร วมทั้ ง
พฤติกรรม การท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด และการ
แก้ไขปัญหา (เอกอุมา อิ้มค�ำ, 2560) ได้แก่
(1) การประเมิน ผลทางด้านร่างกาย
เช่น การนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ การขับถ่าย
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ปกติ เป็นต้น
(2) การประเมินผลด้านความคิด เช่น
มีความคิดทางบวกทั้งต่อตนเอง โลกและอนาคต
และเป็นไปตามความเป็นจริงมากขึน้ รับรูศ้ กั ยภาพ
ของตนเองมากขึน้ ไม่มคี วามคิดฆ่าตัวตาย เป็นต้น
(3) การประเมิ น ผลด้ า นพฤติ ก รรม
เช่น ไม่ท�ำร้ายตนเองหรือผู้อื่น สามารถท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้ดีขึ้น ไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรือคนใน
ครอบครัว มีสมั พันธภาพกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ดีขนึ้
และการพักผ่อนนอนหลับได้
(4) การประเมินผลด้านความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจ�ำ ความ
สนใจ สมาธิดขี นึ้ หลงลืมลดลง ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น
(5) การประเมิ น ผลด้ า นการแก้ ไ ข
ปัญหา ได้แก่ สามารถจัดการกับปัญหาทางด้าน
อารมณ์ได้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะ
สม และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีเหมาะ
สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บทสรุป

การพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่
มีความบกพร่องด้านการรู้คิด จ�ำเป็นต้องเข้าใจ
ถึ ง อาการแสดง ปั จ จั ย การบ� ำ บั ด รั ก ษา และ
บทบาทของพยาบาลแบบองค์รวมทั้ง 4 ขั้นตอน
ที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย ความคิด พฤติกรรม
การท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดและการแก้ไขปัญหา
เพือ่ วางแผนการพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ
ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด ให้คงไว้ซึ่งการท�ำ
หน้าที่ด้านการรู้คิดและในขณะเดียวกันต้องลด
ภาวะซึมเศร้าลงควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน
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การบูรณาการพันธกิจ บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ศุภิสรา สุวรรณชาติ, พย.ม.1
อนัญญา คูอาริยกุล, ปร.ด.2
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บทคัดย่อ

พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต ท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ บริการวิชาการ และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ตอ้ งมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีหน้าทีด่ แู ลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนัน้
อาจารย์จงึ ควรมีการด�ำเนินงานในลักษณะการบูรณาการพันธกิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนินงานพันธกิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม เพื่อให้สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษาแห่งชาติสามารถ
ท�ำได้ดงั นี:้ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั ท�ำได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวิจยั ลงในการ
เรียนการสอนรายวิชาทีไ่ ม่ใช่วชิ าวิจยั ท�ำได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในงานวิจยั ของอาจารย์
2) น�ำความรู้จากวิจัยของอาจารย์ไปเป็นเนื้อหาในการสอนและ 3) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาการงานวิจัย เช่น น�ำเสนอผลงาน เป็นต้น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) น�ำความรูจ้ ากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการสอน และ 2) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ ส่วนการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) อาจารย์ผสู้ อนน�ำความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา
และ 2) ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมโครงการด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : การบูรณาการพันธกิจ, อาจารย์, สถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
3
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
1
2

25

1.indd 158

20/6/2562 8:29:01

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

159

Mission Integration: Challenging Roles of Instructors
in Higher Education Institutions
Supisara Suwannachat, M.N.S.1
Ananya Kooariyakul, Ph.D.2
Uraporn Chuaykarn, M.N.S.3
(Received: February 13, 2019; Revised: March 14, 2019; Accepted: May 21, 2019)

Abstract

The four main missions of higher education institutions were to produce graduates with the
quality, to conduct research for creating new knowledge, to apply knowledge for academic services to
the society, and to maintain arts and culture. The instructors should develop and improve their tasks
and the process of teaching and learning to meet the needs of society. Also, they should maintain the
quality and standard of education in accordance with national education standards. Therefore, instructors
should work in the form of integrating mission according to educational quality assurance criteria.
Mission integration refers to the implementation of those 4 core missions in harmony, so that;
the institution can perform its mission fully and efficiently. To develop students to their full potential
and quality according to the National Higher Education Qualifications Framework, the instructor should
be done as follow: Integration of teaching and research could be done by inserting the research process
into the course which is not a research subject. There are three steps to integrate: 1) allowing students
to participate in the research of the professor 2) bring the knowledge from research into teaching
content, and 3)allowing students to participate in academic research activities such as presentations.              
Integration of teaching and academic service aimed to develop students to learn in the real situations.
There are 2 steps to integrate: 1) bring the knowledge from academic service into teaching content,
and 2) encourage students to participate in academic service. Moreover, integration of teaching and
maintaining arts and culture aimed to develop students to be a part of art and cultural. There are 2
steps to integrate: 1) bring the knowledge from art and culture into teaching, and 2) allowing students
to create the project about art and culture, including folk wisdom.
Keywords : Mission Integration, Instructor,  Higher Education Institutions
Instructor, Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Instructor, Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit
3
Instructor, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat
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บทน�ำ 

พั น ธกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะ
ต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ การท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่ สั ง คม และการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การด�ำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้าง
ความมั่นใจแก่สังคมว่า สามารถพัฒนาองค์ความ
รู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และต้องผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ
ตรงตามความต้องการของสังคม กล่าวคือ บัณฑิต
ในสังคมแห่งการเรียนรู้จะต้องมีความสามารถ
เชิงวิชาการผนวกกับคุณลักษณะการเป็นมนุษย์
งานความรู้ โดยเฉพาะคุณสมบัติ ผู้ที่ต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต ฉะนั้นอาจารย์จึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าว
ของสถาบันอุดมศึกษาให้ลุล่วง ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสังคม โดยปรับเปลี่ยนจากบทบาท
ของผู้สอน หรือถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะ
เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา เน้นการ
สอนเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนต้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
การจั ด การศึ ก ษา (เพชราวลั ย ถี ร ะวณั ฐ พงศ์
และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 2558) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในปีพ.ศ. 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหน่วย
ย่อยของการอุดมศึกษาที่ท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ให้ มี คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวทางการ
พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 3 ระดั บ คื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครอบคลุมพันธ
กิจหลัก 4 ประการและพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ สถาบันทีจ่ ดั การศึกษา ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
จะท�ำให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพอย่างน้อยตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 6 ด้านได้แก่ การก�ำกับมาตรฐาน บัณฑิต
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส�ำคัญ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตให้
กับผู้ใช้บัณฑิต ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นกา
รบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันกับการจัดการเรียนการ
สอน (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา, 2558)
การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนิน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สั ง คมและการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า ง
ผสมผสานกลมกลืนกัน เป็นองค์รวม อันส่งผลให้
สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
การบู ร ณาการพั น ธกิ จ ถู ก ก� ำ หนดไว้
ในตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
หลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก�ำหนดและ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
ก�ำหนดให้สถาบันต้องมีการด�ำเนินงานตามตัว
บ่งชี้และอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นการจัดการเรียนการสอนทีม่ ี

161

การบูรณาการกับพันธกิจต่างๆได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2558) การตัง้ หลักของการบูรณา
การในประเด็นนีเ้ น้นทีผ่ เู้ รียนเป็นส�ำคัญ การบูรณา
การพันธกิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การบูรณาการพันธกิจตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบัน
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ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

องค์ ป ระกอบที่ 5 หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอน ก� ำ หนดไว้ ว ่ า
แต่ละหลักสูตรต้องมีการด�ำเนิน
งานตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละอธิ บ าย
กระบวนการหรื อ แสดงผล
การด�ำเนินงานในประเด็นการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก าร
บู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ ต่ า งๆ
ได้ แ ก่ การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการแก่สังคม และการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย
คณะไม่ต้องรายงานตัวชี้วัดด้าน
การบูรณาการในองค์ประกอบนี้
แต่ควรบูรณาการเพื่อให้อาจารย์
มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้ม
แข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่นๆ การบูรณาการในองค์
ประกอบนี้ เ น้ น ที่ ผ ลลั พ ธ์ คื อ
อาจารย์มีผลงานวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบั น ไม่ ต ้ อ งรายงานตั ว ชี้
วั ด ด้ า นการบู ร ณาการในองค์
ประกอบนี้ แต่สถาบันควรบูรณ
าการเพือ่ ให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมใน
การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณ
าการงานวิ จั ย กั บ การเรี ย นการ
สอนและพันธกิจด้านอืน่ ๆ การบู
รณาการในองค์ประกอบนีเ้ น้นที่
ผลลัพธ์คืออาจารย์มีผลงานวิจัย

องค์ ป ระกอบที่ 3 การบริ ก าร
วิ ช าการ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม คณะ
ต้องรายงานตัวชี้วัดด้านการบู
รณาการในองค์ประกอบนี้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัด
ท� ำ แผนการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชนหรือสังคม

องค์ ป ระกอบที่ 3 การบริ ก าร
วิชาการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม สถาบันไม่ต้อง
รายงานตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการบู ร ณา
การในองค์ประกอบนี้
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ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะ
มี ห น้ า ที่ ใ นการท� ำ นุ บ� ำรุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การบู ร ณาการใน
องค์ ป ระกอบนี้ เ น้ น ที่ ผ ลลั พ ธ์
คือคณะสามารถด�ำเนินงานด้าน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จากตารางสรุปได้ว่า การบูรณาการพันธ
กิจในระดับหลักสูตรเป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอืน่ ๆ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ส่วนการบูรณาการพันธกิจใน
ระดับคณะและระดับสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
อาจารย์ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจ สามารถด�ำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจ
อืน่ ๆ ของคณะหรือสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าการบูรณาการพันธกิจจะเป็นตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ทีอ่ าจารย์ตอ้ งด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2557
แต่จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อาจารย์ยงั มี
ความรูค้ วามเข้าใจไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการบูรณาการ
(ชาลี ตระกูล เรขา อรัญวงศ์ และ ขวัญดาว แจ่ม
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ระดับสถาบัน
องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุง
ศิล ปวัฒนธรรม ตัว บ่ งชี้ ที่ 4.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน
มี ห น้ า ที่ ใ นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การบู ร ณาการใน
องค์ประกอบนี้เน้นที่ผลลัพธ์คือ
สถาบันสามารถด�ำเนินงานด้าน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้ง, 2560) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกา
รบูรณาการพันธกิจให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับที่มาและความส�ำคัญของการบูรณาการ
แนวทางการบูรณาการ รวมทัง้ สร้างต้นแบบการบู
รณาการพันธกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับอาจารย์
ในการบูรณาการมีความส�ำคัญ ดังนั้นในบทความ
นีผ้ เู้ ขียนจึงขอน�ำเสนอแนวทางการบูรณาการพันธ
กิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนานักศึกษาซึง่
เป็นพันธกิจหลัก ไปพร้อมๆ กับการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับ วิธีการบูรณาการท�ำได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในงาน
พันธกิจอื่นๆ

การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนตาม
แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
รอบใหม่ มีจุดเน้นที่การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ ของสถาบันต้องส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต
การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย
เป็นการเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ การใช้ความรู้
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอาจารย์ได้
น�ำความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
(เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และ รัชนี สรรเสริญ,
2555) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ
และอาจารย์ผู้สอนน�ำความรู้จากประสบการณ์
จริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนา
หลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับ
ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ท�ำนุ บ�ำรุง รักษาศิลปะและ
วัฒนธรรม (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557) การบูรณา
การด�ำเนินการได้หลายรูปแบบดังนี้
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย ท�ำได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวิจัย
ลงในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก�ำหนดไว้ใน
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 หมวดแผนการสอนและ
การประเมินผล ของรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาวิจัย และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยและผลการ
วิจัยระหว่างผู้เรียน (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
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วิจัย ด�ำเนินการดังนี้
1. ก� ำ หนดรายวิ ช าที่ จ ะบู ร ณาการ
โดยวิ เ คราะห์ เนื้ อ หาของรายวิ ชาที่สอนเพื่ อ น� ำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา
2. ระบุกจิ กรรมการบูรณาการงานวิจยั กับ
การเรียนการสอนไว้ในหมวดแผนการสอนและ
การประเมินผลของรายวิชา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
และจัดท�ำแผนการสอน
3. เขียนโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติและ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ให้นักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยใน
โครงการวิจยั ของอาจารย์ โดยบรรยายให้นกั ศึกษา
เข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย
เช่น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณา
ตามศักยภาพนักศึกษา
6. นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้
กระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนร่วมกันผ่านการ
ประชุม หรือการน�ำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบ
หมายจากอาจารย์เจ้าของโครงการวิจัย
7. นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง และ
จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
8. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
9. อาจารย์สรุปผลการเรียนรู้ และข้อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
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พยาบาล บูรณาการกับการวิจัย รูปแบบที่ 1 ให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการ
วิจยั เรือ่ งความต้องการข้อมูลของผูป้ ว่ ยและญาติที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบูรณาการกับ
หัวข้อการสอน ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
รับใหม่ การส่งต่อและการจ�ำหน่ายผู้ป่วย การท�ำ

วิจยั จะท�ำให้นกั ศึกษาทราบว่าผูร้ บั บริการต้องการ
ข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การ
พยาบาล (ให้ข้อมูล) ได้ตรงกับความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนินการบูรณาการ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของวิจัย

1. จัดท�ำ มคอ. 4 ก�ำหนด 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนที่มีการ
ให้ มี ก ารบู ร ณาการ
บูรณาการ
วิจยั กับการจัดการเรียน
การสอน โดยก�ำหนด 2. ประเมินนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ให้นกั ศึกษาทุกคนเป็น
ผู ้ ช ่ ว ยเก็ บ รวบรวม 3. สรุปบันทึกหลังสอน
ข ้ อ มู ล จ า ก ผู ้ ป ่ ว ย
แ ล ะ ญ า ติ โ ด ย ใ ช ้
แบบสอบถาม
2. จัดท�ำ มคอ. 6
รูปแบบที่ 2 น�ำความรูจ้ ากงานวิจยั ไปสอนนักศึกษา
ด�ำเนินการดังนี้
1. สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
2. พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์
ความรู้จากงานวิจัย
3. ระบุ กิ จ กรรมการบู ร ณาการ ไว้ ใ น
หมวดแผนการสอนและการประเมิ น ผลของ
รายวิชา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และเขียนแผนการ
สอน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เขียนแผนการสอน
จัดท�ำโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
บริหารโครงการวิจัย (บันทึกจัดซื้อ
จัดจ้าง ขออนุญาตเก็บข้อมูล เป็นต้น)
เตรียมนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย
และผลการวิจัย
จัดท�ำรูปเล่มรายงานวิจัย
เบิกจ่ายงบประมาณ/ เผยแพร่การวิจัย

4. จัดการเรียนการสอนตามที่ก�ำหนดไว้
ในแผนการสอน
5. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
6. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ แ ละข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพ 1 บูรณาการกับการวิจัย รูปแบบที่ 2 น�ำ
ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง ความต้องการข้อมูลของ
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ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ไปสอนในหั ว ข้ อ การพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพเกี่ยวกับการดูด เคี้ยว กลืน ย่อย ดูดซึมสาร
อาหาร โดยเน้นให้นักศึกษาเห็นความส�ำคัญของ
การประเมินผู้รับบริการก่อนให้การพยาบาล การ

165

ท�ำวิจัยท�ำให้ทราบว่า ผู้รับบริการต้องการข้อมูล
ในการดูแลสุขภาพเรือ่ งอะไรบ้างและนักศึกษาควร
ให้การพยาบาล (ให้ขอ้ มูล) ทีต่ รงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างไร อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนิน
การบูรณาการดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. จัดท�ำ มคอ. 3
2. จัดท�ำ มคอ. 5

อาจารย์ผู้สอน
1.
2.
3.
4.
5.

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
เขียนแผนการสอน/เตรียมการสอน
จัดการเรียนการสอนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการสอน
สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
สรุปบันทึกหลังสอน

รูปแบบที่ 3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิ ช าการ เช่ น น� ำ เสนองานวิ จั ย หรื อ รั บ ฟั ง การ
บรรยาย/สัมมนา/น�ำเสนองานวิจยั ของอาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน มีขั้นตอน ดังนี้
1. ก�ำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ โดย
วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อก�ำหนด
กิจกรรมการบูรณาการให้สอดคล้องกับเนือ้ หาของ
รายวิชา
2. ระบุกจิ กรรมการบูรณาการไว้ในหมวด
แผนการสอนและการประเมิ น ผลของรายวิ ช า
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และเขียนแผนการสอน
3. แสวงหาเวทีวิชาการที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมบูรณาการ เขียนโครงการเพื่อขอรับงบ
ประมาณสนับสนุนตามกิจกรรมบูรณาการ (เวที
วิชาการต้องจัดในช่วงทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่บูรณาการ)
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม (อาจไม่ได้เข้าร่วมทัง้ หมดเนือ่ งจากต้องใช้
งบประมาณ)
5. นักศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นๆ
ในชั้นเรียน
6. นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง และ
จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
7. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
8. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ และข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
บู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก าร
วิชาการ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนรู้สูง มีศักยภาพทาง
วิชาการดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ
ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ ประยุกต์ใช้ความรู้
กับชุมชนได้มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้
ชุมชนและสังคม (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557) มี 2
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการ
บริการวิชาการของคณะหรือสถาบัน อาจารย์และ
นักศึกษาน�ำความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่
ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง มีขั้นตอน
การด�ำเนินงานดังนี้
1. คณะส�ำรวจความต้องการของชุมชน
2. จั ด ท� ำ แผนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะ
3. สาขาวิชาพิจารณาและก�ำหนดรายวิชา
ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากโครงการบริการ
วิชาการ
4. อาจารย์ผสู้ อนระบุกจิ กรรมการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไว้
ในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของ
รายวิชา (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) และเขียนแผนการ
สอน
5. ด�ำเนินโครงการ โดยก�ำหนดกิจกรรม
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บั ติ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ร่ ว มกั บ
ชุมชน ให้นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดย
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ให้นกั ศึกษาเป็นผูถ้ า่ ยทอดวิธกี ารหรือเทคนิค หรือ
ความรู้ให้แก่ชุมชน
6. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมิน
ผล และสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการ โดย
อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา
7. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้และ
ข้อเสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลบุ ค คลที่ มี
ปัญหาสุขภาพ 1 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
รูปแบบที่ 1 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ
บริการวิชาการ โดยเป็นการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง
มาจากรายวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพ 1 ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีได้น�ำงานวิจัยมาสอน
และให้นกั ศึกษาออกแบบกิจกรรมและสือ่ ส�ำหรับ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลตามหอผู้ป่วยต่างๆ และเมื่อมาเรียน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
จึงให้นักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการในโครงการ
ของสถาบัน และกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
มีการแสดงสาธิตการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพด้วย ดังนั้นในโครงการนี้จึงอาจกล่าว
ได้วา่ มีการบูรณาการ 3 ส่วนคือการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนินการดังตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการบริการวิชาการ

1. จัดท�ำ  มคอ. 4 วิชา 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
ปฏิบัติการพยาบาล การสอนทีม่ กี ารบูรณาการ
บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา กับการบริการวิชาการและ
สุขภาพ 1
การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญา
2. จัดท�ำ มคอ. 6
ท้ อ งถิ่ น (การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมผู ้ เ รี ย น
เขียนสรุป/สะท้อนผลการ
จั ด การเรี ย นการสอน
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ
การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่น

รูปแบบที่ 2 น�ำความรูจ้ ากการบริการวิชาการมาใช้
ในการเรียนการสอน
ผู ้ ส อนวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
โดยน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมา
บูรณาการในรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาท�ำ มีวิธีการด�ำเนินงานดังนี้
1. ก�ำหนดรายวิชาทีจ่ ะบูรณาการ อาจารย์
ผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อน�ำ
กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ
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1. เขี ย นแผนการสอนภาคปฏิ บั ติ ที่ แ สดง
ให้เห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการ
2. จั ด ท� ำ แผน/จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณสนับสนุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4. บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกยืมเงิน
5. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในโครงการ
6. จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์
สถานที่จัดบริการวิชาการ
7. รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ผลโครงการ
ตามตัวชี้วัด
8. เบิกงบประมาณโครงการ
9. จั ด ท� ำ รายงานสรุ ป โครงการตามแบบ
ฟอร์ ม ของงานบริ ก ารวิ ช าการและ
งานแผน
10. เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนือ้ หาของรายวิชา
2. อาจารย์ ผู ้ ส อนระบุ กิ จ กรรมการบู
รณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการ
สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน
ผลของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ. 4) การจัด
ท�ำ  มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ซึ่งมีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
เช่น ก�ำหนดให้นักศึกษาน�ำความรู้ไปจัดท�ำเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
โดยระบุ ชื่ อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
เป็นต้น การพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้กับ
นักศึกษาทั้งชั้นเรียนหรือรายวิชา มิใช่เพียงบาง
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กลุ่ม (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2558)
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การบริการวิชาการให้นกั ศึกษาได้เรียนรูภ้ าคทฤษฎี
และมอบหมายงานให้ไปด�ำเนินการ
4. นักศึกษาค้นคว้า และด�ำเนินงานตาม
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อศึกษาหาความรู้ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน
5. นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
และจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
6. อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา
7. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้ และ
ข้อเสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) อาจารย์ผู้สอน
น�ำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา
และ 2) ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมโครงการด้านการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีวิธีด�ำเนินการดังนี้ (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
1. คณะก�ำหนดงบประมาณสนับสนุน
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมบรรจุไว้ในแผน
2. ส า ข า วิ ช า ก� ำ ห น ด ร า ย วิ ช า ที่ จ ะ
บูรณาการ อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายวิชาที่สอนเพื่อก�ำหนดกิจกรรม โครงการด้าน
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ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชานั้นๆ
3. อาจารย์ผสู้ อนระบุกจิ กรรมการบูรณา
การงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน
ผลของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) และเขียน
แผนการสอน
4. อาจารย์ ผู ้ ส อนน� ำ ความรู ้ ด ้ า นศิ ล ป
วั ฒ นธรรมมาสอนนั ก ศึ ก ษา หรื อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ท� ำ กิ จ กรรม โครงการด้ า นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักการ
PDCA ในการด�ำเนินงาน เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. ในกรณีที่อาจารย์น�ำความรู้มาสอน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาตามรูปแบบที่ อ าจารย์
ก�ำหนด เช่น การสอบ ใบงาน การท�ำรายงาน การ
ค้นคว้า หรืออื่นๆ
6. ในกรณีที่อาจารย์มอบหมายกิจกรรม
โครงการให้นักศึกษาท�ำ  นักศึกษาต้องประเมิน
ผลงานของตนเอง และจั ด ท� ำ รายงานสรุ ป ผล
การด�ำเนินงานกิจกรรม โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
7. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
8. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ แ ละข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
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กล่ า วโดยสรุ ป การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ พั น ธกิ จ ต่ า งๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ผู้สอนควรด�ำเนินการดังนี้

12

1. ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ
2. คัดเลือก/กําหนดรายวิชาที่จะนํามาบูรณาการ
การบริ การวิชาการแก่สงั คม

การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

การวิจยั

3. เขียนกิจกรรมบูรณาการไว้ใน มคอ.3 หรื อ มคอ. 4
4. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม

โครงการวิจยั

โครงการประชุมวิชาการ/สนับสนุนทุนนําเสนอ/ร่ วมประชุมวิชาการ
5. จัดทําเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อขออนุญาตนํานักศึกษาออกไปทํากิจกรรม ขอ
อนุมตั ิเดินทางไปราชการของอาจารย์ บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง แบบประเมินโครงการ เป็ นต้น
2
6. จัดโครงการ/กิจกรรม รวบรวมผลการประเมินโครงการจากกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วดั วัดและ
3
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา รวบรวมรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม รู ปถ่ายกิจกรรม
7. ประเมินโครงการ/สรุ ปโครงการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาใน มคอ. 5 หรื อ มคอ. 6

ผลลัพธ์ ของการบูรณาการพันธกิจ

25

การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน สถาบัน
และชุมชน ลดความซํ้าซ้อนของงาน ความสู ญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ เวลา ประหยัดทรัพยากร
ลดปั ญหาความขัดแย้งภายในองค์กร การบูรณาการส่ งผลให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ 4
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ผลลัพธ์ของการบูรณาการพันธกิจ

การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ
พันธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน
ผู้สอน สถาบัน และชุมชน ลดความซ�้ำซ้อนของ
งาน ความสูญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ

เวลา ประหยัดทรัพยากร ลดปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร การบูรณาการส่งผลให้อาจารย์
สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ สรุปได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

25

ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ

วิธีการบูรณาการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลเลือกสรร
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
(สมจินดา ชมพูนุทและ
วรรณพ็ญ อินทร์แก้ว,
2560) บูรณาการการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลเลือกสรร
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
กับการบริการวิชาการ
โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนแออัด คลองเตย
รูปแบบการบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน
ที่เน้นชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุของวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม: กรณี
ศึกษาชุมชนสามัคคี

ระยะที่ 1 เตรียมการ
1) สังเคราะห์องค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญจากการบริการวิชาการ
ของอาจารย์และ 2)ระบุกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในแผนการสอน
รายวิชา)
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ
3)จัดให้นักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้สภาพ
ปัญหา 4)เสริมทักษะการท�ำงานใน
ชุมชน การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 5) จัดให้
นักศึกษาให้บริการวิชาการ ประเมิน
ผล สรุปโครงการ
ระยะที่ 3 ประเมินผล
6) อาจารย์วัดประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
ระยะที่ 1 เตรียมการ
ขั้นตอนการจัดท�ำแผนหรือโครงกา
รบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียน
รู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด�ำเนินการ
ดังนี้ 1) คณะกรรมการแผนจัดท�ำแผน
วิทยาลัยวางแผนในการด�ำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาลในด้าน 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2)ด้านกิจกรรมการ
พยาบาล
3) ด้านภาวะผู้น�ำ การบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 4)
ด้านการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานเพิ่มขึ้นหลังเข้า
ร่วมโครงการ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติการให้บริการสุขภาพ
และการปฏิบัติงานในชุมชน
เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ
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ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ
ต. ตลาด อ. เมือง จ.
มหาสารคาม
(กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ผดุงศิษย์ ช�ำนาญบริรักษ์
และ สกาวรัตน์ ไกร
จันทร์, 2558) บูรณา
การการเรียนการสอน
รายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพ และรายวิชา
การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 กับการ
วิจัย เรื่อง การสร้างพื้นที่
ต้นแบบในการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้สูง
อายุในพื้นที่เมือง ชุมชน
สามัคคี ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

วิธีการบูรณาการ

โดยทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
ก�ำหนดโครงการกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
พระบรมราชชนกและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก�ำหนดนโยบายกา
รบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ก�ำหนดพื้นที่
ชุมชนเพื่อให้ทุกกลุ่มวิชาน�ำไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 3)ประชุมอาจารย์เพื่อ
วางแผนการบูรณาการพันธกิจ 4)
กลุ่มวิชาวางแผนการบูรณาการ โดย
ก�ำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ และ
ชี้แจงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอ
จากชุมชน 5) อาจารย์ผู้สอนจัดท�ำ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ
การบูรณาการการจัดการ 1) นักศึกษาร่วมกับ อสม ส�ำรวจ
เรียนการสอนกับการ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 2) ปฏิบัติ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
การวิจัยโดยบูรณาการกับการฝึก
วัฒนธรรมของนักศึกษา ประสบการณ์ของนักศึกษา เช่น
หลักสูตรสาธารณสุข
จัดท�ำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ศาสตรบัณฑิต สาขา
ประกอบด้วยการออกก�ำลังกาย
วิชาทันตสาธารณสุข
สันทนาการ การให้ความรู้ด้าน
วิทยาลัยการสาธารณสุข สุขภาพ การให้บริการสุขภาพที่บ้าน
สิรินธร จังหวัดยะลา (รอ การเยี่ยมบ้าน
ซีกิน สาเร๊ะ และคณะ,
ระยะที่ 3 ประเมินผล
2560)
สรุปผลการเรียนรู้โดยการถอดบท
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยให้
สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้
เป็นอย่างดี
ผู้สูงอายุ
พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม
มีภาวะสุขภาพดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
พึงพอใจต่อโครงการเพราะเป็น
การบูรณาการที่สอดคล้องกับ
งานประจ�ำ ได้องค์ความรู้และ
แนวทางพัฒนางาน ได้เครือ
ข่ายในการท�ำงาน
อสม.
พึงพอใจต่อโครงการ ได้รับ
ความร่วมมือในการท�ำงาน
และได้รับความไว้วางใจจากผู้
สูงอายุและชุมชน ได้รับความ
รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
นักศึกษาได้ฝึกการเขียน การ
เลือกใช้ค�ำ สะกดค�ำที่ถูกต้อง
รวมถึงสามารถใช้ภาษาถิ่นเพื่อ
ให้สอดรับกับเนื้อเพลงท้องถิ่น
สามารถน�ำเสนอในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เสริมสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ

วิธีการบูรณาการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

บูรณการการเรียนการ
สอนรายวิชาทักษะการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารกับการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในโครงการวันทันต
สาธารณสุข

เรียนร่วมกันของทีมวิจัย นักศึกษา
พยาบาล ผู้สูงอายุ
ขั้นที่ 1 วางแผนและเตรียมการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณ
าการกับการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในโครงการวันทันตสาธารณสุขใน
หัวข้อการใช้ทักษะการเขียนและ
การส่งสารด้วยการเขียน กิจกรรม
การเรียนการสอนคือ มอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างน้อย 1 ผลงานโดยน�ำองค์ความรู้
เรื่องการเขียนและการ
สื่อสารด้วยการเขียนมาสร้างสรรค์
ผลงานให้อยู่ในรูปการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมอบหมายงาน
ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ก�ำหนดให้มี
การน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย
มีอาจารย์ 8 คนประเมินผลงาน ให้ข้อ
เสนอแนะและให้นักศึกษาแก้ไข
ขั้นที่ 2 เผยแพร่ผลงาน
นักศึกษาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการวันทันตสาธารณสุข
ขั้นที่ 3 ประเมินผล
ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น
สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานการ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรม
มีความเข้าใจเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
รู้สึกหวงแหนอยากอนุรักษ์
สืบสานการแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมสืบไป
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ปัญหาที่พบและข้อควรค�ำนึงถึงในการบูรณาการ
การศึกษาของ ชาลี ตระกูล เรขา อรัญวงศ์
และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2560) ที่ท�ำการศึกษาวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม่ ภาคเหนือตอนล่าง พบ
ปัญหาในการบูรณาการพันธกิจ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน มีการก�ำหนดเป็น
นโยบายผ่ า นแผนกลยุ ท ธ์ แต่ มิ ไ ด้ ก� ำหนดเป็ น
กลยุทธ์ ขาดการน�ำข้อมูลการบูรณาการที่ผ่านมา
มาประกอบการวางแผน
2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร หน่วย
งานที่ รั บ ผิ ด ชอบมิ ไ ด้ ร ะบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ไ ว้ ใ น
โครงสร้างองค์กร บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเข้าใจเกีย่ ว
กับการบูรณาการไม่ชัดเจน
3. ด้านการน�ำ  การกระตุ้นให้เกิดบูรณา
การยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร ขาดการเต
รี ย มความพร้ อ มแกนน� ำ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
บูรณาการ
4. ด้านการควบคุมติดตามผลการบูรณา
การพันธกิจยังไม่เป็นระบบ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการบูรณาการ
กับพันธกิจด้านต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
อาจารย์ สถาบันและชุมชน ก่อนที่จะบูรณาการ
อาจารย์ควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. การบู ร ณาการที่ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันหรือ
ไม่อย่างไร การบูรณาการต้องได้ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา หลักคิดในการบูรณาการคือนักศึกษา
ต้องได้ประโยชน์ รองลงมาคืออาจารย์หรือสถาบัน
ได้ประโยชน์ หากบูรณาการแล้ว นักศึกษา อาจารย์
หรือสถาบันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอนปกติ ก็ไม่ควรจัดการเรียนการ
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สอนแบบบูรณาการ
2. สถาบั น ควรมี ร ะบบและกลไกเกี่ ย ว
กับการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธ
กิจต่างๆ รวมทั้งมีการก�ำกับติดตาม และประเมิน
ผลการบูรณาการพันธกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการได้ครอบคลุมทุก
พันธกิจ นักศึกษาได้รบั การพัฒนาในแต่ละช่วงชัน้
อย่างเป็นระบบ มีผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวัง
อาจารย์ต้องน�ำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
3. การบูรณาการทีต่ อ้ งมีการน�ำนักศึกษา
ออกนอกสถานที่เพื่อไปให้บริการวิชาการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย จัดกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม อาจารย์ต้องด�ำเนินการขออนุญาตน�ำ
นักศึกษาออกนอกสถานที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของทางราชการ ทุกครั้งของการเดินทางมีความ
เสีย่ งและใช้งบประมาณค่อนข้างมากเนือ่ งจากการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการต้องด�ำเนินการกับ
นักศึกษาทั้งรายวิชา ดังนั้นอาจารย์ควรพิจารณา
ความคุ้มค่าคุ้มทุนของการบูรณาการเพื่อวางแผน
จั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการและจั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
4. การบู ร ณาการการเรี ย นการสอน
กับการวิจัยรูปแบบที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย อาจารย์ต้องเตรียมนักศึกษาให้
เข้าใจกระบวนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และควรออกแบบการบูรณาการให้เหมาะ
สมกับศักยภาพนักศึกษา เช่น นักศึกษาชั้นปี 1-2
ควรให้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งต้องสร้าง
ความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการบูรณการ ลดความเข้าใจผิดของนักศึกษา
ที่เห็นว่าอาจารย์ได้ประโยชน์ในงานวิจัยเอารัดเอา
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เปรียบนักศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ในการบริหารการบูรณาการ
พันธกิจให้ประสบความส�ำเร็จ แต่ละสถาบันควร
มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน 8 กลยุทธ์ดังนี้
1. พั ฒ นาระบบและกลไกการจั ด ท� ำ
แผนการบูรณาการพันธกิจ ด้วยการก�ำหนดเป็น
นโยบายผ่านแผนกลยุทธ์ โดยจัดท�ำเป็นตัวชี้วัด
และมาตรการ และน�ำข้อมูลการบูรณาการที่ผ่าน
มามาประกอบการวางแผนด�ำเนินงาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ
3. จัดโครงสร้างองค์กร โดยก�ำหนดให้
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุบทบาทหน้าที่ไว้
ในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพื่อท�ำหน้าที่ขับ
เคลือ่ นนโยบายให้สำ� เร็จ ตามตัวชีว้ ดั และมาตรการ
ที่ก�ำหนดไว้
4. พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหาร ด้านการน�ำ 
การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด บู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมในองค์กร เตรียมความพร้อมแกนน�ำใน
การขับเคลื่อนการบูรณาการ ผู้บริหารควรมีการก
ระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบูรณา
การพันธกิจ
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการเพื่อน�ำไปใช้
บูรณาการกับพันธกิจให้ชัดเจน
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูรณา
การพันธกิจกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
7. สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. พั ฒ นาระบบและกลไกการก� ำ กั บ
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ติดตาม และประเมินผลการบูรณาการพันธกิจ เพือ่
ให้มีการควบคุม ก�ำกับ ติดตาม ผลการบูรณาการ
พันธกิจอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA

บทสรุป

การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนิน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคมและการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างผสม
ผสานกลมกลืนกัน เป็นองค์รวม เพื่อให้สถาบัน
สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต
การวิจัยสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการและ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่วิชา
วิจัยและเพื่อให้ผู้สอนสามารถผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ไปพร้ อ มๆกั บ การจั ด การเรี ย นการ
สอน การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ
และอาจารย์ผู้สอนน�ำความรู้ประสบการณ์จริงมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาโจทย์
วิจัย การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอน
ซึมซับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะ
เห็นได้ว่าการบูรณาการตามจุดมุ่งหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเน้นการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอืน่ ๆอีก
3 พันธกิจ จุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองสังคม แต่การบูรณาการ
ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับคณะและระดับสถาบันเน้นการส่งเสริมให้
อาจารย์สามารถปฏิบัติพันธกิจต่างๆได้ควบคู่ไป
กับพันธกิจการผลิตบัณฑิต การบูรณาการไม่ว่า
กับพันธกิจใด ก่อนบูรณาการ อาจารย์ผู้สอนต้อง
พิจารณารายวิชานัน้ ก่อนว่ามีสาระการเรียนรูอ้ ะไร
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการในพันธกิจนั้นๆ และ
สามารถเชือ่ มโยงเป็นเนือ้ หาเดียวกันได้ การบูรณา
การที่ดีต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอนและ
สถาบัน
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน
วิชาการ ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจ ส่งผลงานมาตี
พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารของวิทยาลัยฯ ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณา
และกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาต้นฉบับให้
มีคุณภาพมากขึ้น

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

ต้นฉบับทีจ่ ะส่งลงพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดเป็นประเภท
เรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน

1. ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้อง
ช�ำระค่าใช้จ่ายตีพิมพ์และสมัครสมาชิกวารสาร
2. ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ผูเ้ ขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำวิจยั ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
เท็จ และผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องมีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง รวม
ทั้งจัดท�ำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
5. ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
และถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
6. ผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงาน
ที่เก็บข้อมูล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานและหมายเลขใบรับรอง
7. ผลงานทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน/ 1 เรื่อง โดย
ใช้ระบบ double-blinded review โดยผู้เขียนจะต้องด�ำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่
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ก�ำหนด

8. กองบรรณาธิการของวารสารจะพิจารณาต้นฉบับทีจ่ ดั ท�ำตามค�ำแนะน�ำในการเตรียมต้นฉบับ
นี้เท่านั้น ขอให้ผู้เขียนปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
9. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบผลการพิจารณา เพือ่ ตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยขอให้ผู้เขียนส่งผลงานที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

การเตรียมต้นฉบับ

การพิมพ์ต้นฉบับบทความให้ใช้กระดาษขนาด A4 จัดระยะขอบกระดาษ 1 นิ้วโดยรอบใช้
อักษรAngsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (ขนาดอักษร
และการจัดรูปแบบ ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ์)
ขณะนี้ทางวารสารได้ใช้การรับส่งผลงานวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) ผูน้ พิ นธ์สามารถส่งต้นฉบับ
ที่สมบูรณ์ มาที่ URL: tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm
ผู้นิพนธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
(http://journal.knc.ac.th/)หรือ โทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 044 242397 ต่อ 103 โทรศัพท์มือถือ 095
– 0627447 หรือทาง E-mail: jobcnm@yahoo.com

รูปแบบการพิมพ์

บทความวิชาการ (ไม่เกิน 15 หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)
1. ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชือ่ ผูเ้ ขียนและผูร้ ว่ มงาน พร้อมวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดพิมพ์อยูใ่ ต้ชอื่ เรือ่ งโดยเยือ้ งไปทางขวามือ
ส่วนต�ำแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
3. บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)
4. เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทน�ำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป
บทความวิจัย (ไม่เกิน 15 หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)
1. ชื่อบทความ ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชือ่ ผูเ้ ขียนบทความ โดยพิมพ์ชอื่ ผูว้ จิ ยั ผูร้ ว่ มวิจยั พร้อมวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดพิมพ์อยูใ่ ต้ชอื่ เรือ่ ง
โดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วนต�ำแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็น
เชิงอรรถ
3. บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)
4. บทน�ำ
5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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6. ค�ำจ�ำกัดความ (ถ้ามี)
7. กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
8. วิธดี �ำเนินการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง,การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล, เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย, การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ, วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล)
9. ผลการวิจัย
10. อภิปรายผลการวิจัย
11. ข้อเสนอแนะ
12. เอกสารอ้างอิง (ไม่ควรเกิน 20 ชื่อเรื่อง)
ตารางแสดง รูปแบบการพิมพ์ในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
                                รายการ
ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
ชื่อบทความ
ตัวหนา
กลางหน้ากระดาษ
18
ชื่อผู้เขียนบทความ*
ตัวเอน
ชิดขวา
16
บทคัดย่อ
ตัวหนา
กลางหน้ากระดาษ
18
Abstract
ตัวหนา
กลางหน้ากระดาษ
18
สถานที่ท�ำงานของผู้เขียนบทความ (ท้ายหน้า) ตัวปกติ
ชิดซ้าย
16
หัวข้อใหญ่
ตัวหนา
ชิดซ้าย
18
หัวข้อรอง
ตัวหนา
ชิดซ้าย
16
หัวข้อย่อย
ตัวปกติ
ใช้หมายเลขก�ำกับ
16
ข้อความในตาราง
ตัวปกติ
14 - 16

การเขียนเอกสารอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้รปู แบบ APA จาก Publication Manual of American
Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
1. กรณีผู้แต่ง 1 คน
เพ็ญศรี ระเบียบ (2550) ศึกษาพบว่า............
...........ผู้ป่วยเบาหวานควรใช้สาขาวิชาชีพ (เพ็ญศรี ระเบียบ, 2550)
2. กรณีผู้แต่ง 2 คน
สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2544) กล่าวว่า............
................สิ่งที่น�ำไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้
(สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2544)
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3. กรณีผู้แต่ง 3 – 5 คน
อ้างถึงครั้งที่ 1 (ศุภมิตร เมฆฉาย, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง,
และเกรียงศักดิ์ เม่งอ�ำพัน, 2548)
อ้างครั้งต่อไป (ศุภมิตร เมฆฉาย และคณะ, 2548)
4. กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป
(สมจิต สวชนไพบูลย์ และคณะ, 2548)
การเขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหา (จัดเยื้อง 3 อักษร)
1. การอ้างอิงจากวารสาร
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),เลขหน้า.
ตัวอย่าง
นันทนา คูณรัตนศิริ, รัตติกาล เกิดชื่น และปัทมาภรณ์ คงขุนทด. (2549). รูปแบบอาจารย์
พยาบาลที่ พึ ง ประสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย พยาบาลในสั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. การศึกษาพยาบาล, 17(2).48 – 60.
Dubeck,L.(1990). Science fiction aids science teaching. PhysicsTeacher, 28, 316 – 318.
2. การอ้างอิงจากหนังสือ
ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สายสวาท เผ่าพงษ์. (2542). พัฒนาการพยาบาล. นนทบุร:ี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน
พระบรมราชนก.
Okuda, M.,& Okuda, D. (1993). Star trek chronology:The history of the future (2nded.).
New York: Pocket Books.
3. การอ้างอิงจากเว็บไซต์
ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน, ปี, จาก ชื่อเว็บไซต์: URL
ตัวอย่าง
สมหมาย เลาหะจินดา และวนิดา พุ่มไพศาลชัย. (2543).ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับ
			 ความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2550, จาก
http://www.dmh.go.th/abstract/advanced_results.asp?advquery=Suicide&B1=
SearchU Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8,
1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club
Website: http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/Ds9/ep/503r.html
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4. การอ้างอิงเอกสารการประชุมทางวิชาการ
ชือ่ นามสกุลผูเ้ ขียนบทความ. (ปี). ชือ่ บทความ. ใน การสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง......................
(หน้า). สถานที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์
ตัวอย่าง
ธีรเดช วัฒนา, ทัศนา ทวีคูณ, และอภิญญา ศิริพรม. (2543). ชาใบหม่อน. ใน การสัมมนา
			 ทางวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนา
			 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (หน้า 55 - 70). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องส�ำอางและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตร.
5. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์
ผู้เขียน. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์...ระดับของวิทยานิพนธ์...(มหาบัณฑิตหรือดุษฎี
บัณฑิต) สาขาวิชา, คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
อิสราวรรณ สนธิภูมาศ. (2545). ความต้องการข้อมูลเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่ได้รับ
			 การตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล
ศาสตรมหา บัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Kirwan, B. E. (2004). The incidence of U.S. agricultural subsidies on farmland rental rates.
   
(Master’s thesis). Massachusetts Institute, Massachusetts.
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
บทความวิชาการระหว่างนักวิจยั หรือผูน้ พิ นธ์กบั สังคมภายนอก ดังนัน้ เพือ่ ให้การสือ่ สารทางวิชาการเป็น
ไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงได้ก�ำหนด
แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชากาตามแนวทาง
ของหน่วยงาน Committee on Publication Ethics (COPE) ไว้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�ำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ
3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง
รวมทั้งจัดท�ำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ใน “ค�ำแนะน�ำในการส่ง
ต้นฉบับ”
5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�ำวิจัยนี้
7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณภาพของบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารโดยคัดกรอง
ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการ
2. บรรณาธิ ก ารต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ของผู ้ นิ พ นธ์ แ ละประเมิ น บทความแก่ บุ ค คลอื่ น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการควรด�ำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เพื่อ
รับรองคุณภาพของงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวตั ถุประสงค์
และมาตรฐานที่ต่างกัน
4. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจยั เพือ่ การตีพมิ พ์ ควรขึน้
อยูก่ บั ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความส�ำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจยั ตลอดจน
ความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
5. บรรณาธิการควรมีการชีแ้ จงหรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ
(peer review) นอกจากนีค้ วรมีความพร้อมในการชีแ้ จงความเบีย่ งเบนต่างๆ จากกระบวนการตรวจสอบ
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ที่ได้ระบุไว้
6. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์คำ� แนะน�ำแก่ผนู้ พิ นธ์ในทุกประเด็นทีบ่ รรณาธิการคาดหวัง ในทุก
เรื่องที่ผู้นิพนธ์ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงค�ำแนะน�ำให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งควรมีการ
อ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย
7. บรรณาธิการไม่ควรเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความทีถ่ กู ปฏิเสธการติพมิ พ์
ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา
8. บรรณาธิการใหม่ไม่กลับค�ำตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความที่บรรณาธิการคนก่อนตอบปฏิเสธ
ไปแล้ว ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น
9. บรรณาธิการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความและส่ง
บทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อ
ผู้พิจารณาบทความ (Double blind)
10. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร
11. บรรณาธิการต้องมีการตรวจบทความในด้านการคัดลอกงานผู้อื่น (Plagiarism) หากพบ
ต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์ทันทีเพื่อขอค�ำชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ”
หรือ”ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ผูป้ ระเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณา
แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. ผู้ประเมินบทความควรแจ้งและปฏิเสธการประเมินกับบรรณาธิการหากมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา
3. ผูป้ ระเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาทีต่ นเชีย่ วชาญโดยพิจารณาความส�ำคัญของ
เนือ้ หา คุณภาพการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความเห็นส่วนตัวทีไ่ ม่มขี อ้ มูลรองรับ
มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
4. ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�ำคัญและสอดคล้องกับบทความที่ก�ำลังประเมิน
แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงด้วย หากมีความซ�้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
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ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1. ชื่อ-สกุล............................................................................................ขอให้จัดส่งวารสารตามที่อยู่ดังนี้
เลขที่............................................หมู่ที่...............................................ถนน.............................................
ต�ำบล/แขวง.........................................อ�ำเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์..........................................................โทรศัพท์...................................................................
2. ระยะเวลาบอกรับวารสาร ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2562
(1 ฉบับ) 400 บาท
        หมายเหตุ ปี 2563 วารสารจะเผยแพร่แบบออนไลน์เท่านั้น
3. ค่าตีพิมพ์เรื่องละ 4,000 บาท
4. การช�ำระเงิน ช�ำระโดย
เงินสด
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เลขที่บัญชี 301 – 1 – 06732 – 5
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย ปณ. สวนหม่อน
ส่งใบสมัครสมาชิกวารสารได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
177 ถนนช้างเผือก ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ใบสมัครสมาชิกวารสารสามารถ Download ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://journal.knc.ac.th/ หรือติดต่อทีห่ มายเลข
โทรศัพท์ 044 – 242397 ต่อ 112 หรือโทรศัพท์มือถือ 093-3218357
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