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ผศ.ดร.วรรณวดี		เนียมสกุล	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี										
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รศ.ดร.ศิวพร		อึ้งวัฒนา	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 														
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สารบัญ

เรื่อง	 หน้า

บทบรรณาธิการ	

บทความวิจัย

-	 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต่อความวิตกกังวล		 6																																														

	 หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

	 นิพนธ์ วาตาดา และ นรลักขณ์ เอื้อกิจ

-	 ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ	 25

	 ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม

	 เบญจมาศ  ท�าเจริญตระกูล และดลวิวัฒน์  แสนโสม

-	 ปัจจัยท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล												 43																															

	 อติญาณ์ ศรเกษตริน, นงณภัทร  รุ่งเนย, นิตยา ทองมา, รัชชนก กลิ่นชาติ,         																																																								

	 เบญจพร รัชตารมย์, พรฤดี นิธิรัตน์

-	 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน	ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษา	 60

	 ทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา																																																								

	 กชกร  ฉายากุล

-	 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville														 74																																										

		 ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

	 ของนักศึกษาพยาบาล

	 ภูษณิศา  มีนาเขตร และ สิริทรัพย์  สีหะวงษ์ 

-	 ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัด																										 88																																																											

	 ระบบประสาทไขสันหลัง		สถาบันประสาทวิทยา

 อารยา พลสยม, พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, ปานตา  อภิรักษ์นภานนท์

����������� 25 �������1.indd   3 20/6/2562   8:28:52



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

4

-	 อิทธิพลของภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะ	 108

	 ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	โรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

 อุไรวรรณ แก้วเพชร, พัทยา แก้วสาร, บุญทิพย์ สิริธรังศรี

-	 ปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน		 123

	 จังหวัดนครราชสีมา

	 คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์, เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

บทความวิชาการ

-	 บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	 142

	 จารุวรรณ ก้านศรี, บุษบา ทาธง, นภัสสร ยอดทองดี, รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์

-	 การบูรณาการพันธกิจ:	บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	 158

	 ศุภิสรา สุวรรณชาติ, อนัญญา คูอาริยกุล, อุราภรณ์ เชยกาญจน์

ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ 176

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 181
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บทบรรณาธิการ
เรียน	ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	

	 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมาฉบับน้ี	 เป็นปีท่ี	 25	ฉบับท่ี	 1	 ซ่ึงเรายังได้

รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	 (Thai-Journal	Citation	 Index	Centre)	กลุ่มที่	 1	สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ส�าหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้	 กองบรรณาธิการได้

คัดเลือกบทความที่น่าสนใจ	ด้าน	intervention	ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต	ด้านการจัดการเรียนการสอนรูป

แบบใหม่	ระบบการให้ค�าปรกึษาของนกัศึกษาพยาบาล	รวมท้ังความรูข้องนักศึกษาในการใช้ยาปฏชีิวนะ

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	มาที	่URL:	tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm	ซ่ึงผูท้รงคุณวฒุสิามารถพจิารณาบทความออนไลน์

ได้	จึงขอให้ท่านเตรียมต้นฉบับตามค�าแนะน�าของวารสารฯ	อย่างเคร่งครัด	ก่อนที่จะส่งมา	ซึ่งจะช่วยให้

กระบวนการพิจารณามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	 และขอแจ้งให้ทราบว่าในปี	 2563	 เป็นต้นไปรูปเล่มวารสาร

เราจะเป็นรูปแบบวารสารออนไลน์	ไม่ตีพิมพ์รูปเล่มแล้วท่านสามารถดาว์นโหลดจากฐานข้อมูล	Thaijo		

ได้เลย

	 เรื่องสุดท้ายท่ีจะแจ้งให้ทราบคือ	การครบวาระการท�างานท่ีภาคภูมิใจในต�าแหน่งบรรณาธิการ

วารสารของดิฉัน	 วารสารฉบับต่อไปจะมีบรรณาธิการท่านใหม่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน		

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เนื้อหาท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและ	

การสาธารณสุขต่อไป	

	 	 	 	 ดร.วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ

	 	 	 	 บรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

ปีที่	25	ฉบับที่	1	มกราคม–	มิถุนายน	2562
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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
ร่วมกบัการฟังดนตรต่ีอความวติกกงัวลหลงัการสวนหลอดเลอืดหวัใจของผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาด
เลือดเฉียบพลันกลุ่มตัวอย่าง		คือ		ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก	(STEMI)		
ทีไ่ด้รบัการสวนหลอดเลอืดหวัใจแบบฉุกเฉนิครัง้แรก		ณ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	คดัเลอืกแบบ
เจาะจงคณุสมบติัตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	แบ่งเป็นกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง	กลุม่ละ	22	คน	กลุม่ควบคุม
ได้รบัการพยาบาลตามปกติ	และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟัง
ดนตรีเป็นเวลา	2	วันหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ	ณ	หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคล,แบบประเมินความวติกกงัวลขณะเผชญิ(STAI	form	
Y-1)	ของ	Spielberger	 (1983),	แบบวัดความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือดของส�านักการพยาบาล	(2549)	
และแบบประเมินความพงึพอใจในการฟังดนตร	ีค่าความตรงตามเนือ้หาของแบบประเมินความวติกกงัวล
ขณะเผชิญ	(STAI	form	Y-1)	และแบบวัดความรู้โรคหัวใจและหลอดเลือด	เท่ากับ	.75	และ	.93	ส่วนค่า
ความเที่ยง	เท่ากับ	.82	และ	.90	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	dependent	และ	independent	t-test	
	 ผลการวจัิยพบว่าค่าเฉลีย่ความวติกกงัวลหลังการสวนหลอดเลือดหวัใจของผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี
ต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05	 	ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน
หลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูล
อย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต�่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.05
	 ความพึงพอใจในการฟังดนตรีพบว่า	กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม
กับการฟังดนตรีทั้งหมด	ร้อยละ	100	พึงพอใจต่อการฟังดนตรีในครั้งนี้	 	 และ	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.82	 ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	4	คน	คิดเป็น	
ร้อยละ	19.18

ค�าส�าคัญ	:	การให้ข้อมูล,	ดนตรี,	ความวิตกกังวล,	การสวนหลอดเลือดหัวใจ

1นิสิตปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพยาบาลศาสตร์	แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	

คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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Effects	of	Giving	Planned	Information	Combined	with	Music	Listening	Program	on	

Anxiety	After	Cardiac	Catheterization	Among	Acute	Myocardial	Infarction	Patients	

Niphon Watada, M.N.S.1 

Noraluk Ua-kit, Ph.D.2 

(Received:	November	29,	2017;	Revised:	January	4,	2018;	Accepted:	March	19,	2018)

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	catheter-
ization	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	ques-
tionnaire	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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บทน�า	
	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญโลกจากสถิติใน

ปี	ค.ศ.	 2012	พบว่าท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคดัง

กล่าวถึง	 7.4	 ล้านคน	หรือร้อยละ	 13.1	 (World	

Health	 Organization	 [WHO],	 2015)	 ส�าหรับ

ประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มข้ึน

ทกุปีโดยท่ีอตัราการเสยีชวีติในปี	พ.ศ.	2555	-	2558	

เท่ากบั	ร้อยละ	23.45,	26.91,	27.83และ	28.92	ตาม

ล�าดับ	หรือคิดเป็นเสียชีวิตเฉล่ียชั่วโมงละ	2	คน	

(ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสขุ,	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

เป็นภาวะที่กล้ามเน้ือหัวใจได้รับความเสียหาย

หรือถูกท�าลายจากการขาดเลือดและออกซิเจน

ไปเลี้ยงซ่ึงเกิดจากการตีบแคบหรือการอุดตัน

ของเลือดแดงท่ีไปเล้ียงกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้น

อย่างเฉียบพลัน	(สุรพันธ์	สิทธิสุข,	2557)	อาการ

ส�าคัญท่ีพบได้บ่อย	 ได้แก่	 เจ็บเค้นหน้าอกอย่าง

เฉียบพลัน	เหงื่อออก	ใจสั่น	หมดสติ	และเสียชีวิต

เฉียบพลัน	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ	1)	กล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก	 (STEMI)	

และ	 2)	กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด	

NSTEMI(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเท

ศไทย,	 2553)	 ซ่ึงอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันดังกล่าวข้างต้นยังก่อให้เกิด	

ผลกระทบทางด้านจติใจ	คอื	ความวติกกงัวลทีเ่ริม่

เกิดข้ึนต้ังแต่มีอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน

ต่อเนือ่งมายงัการวนิจิฉยัและการรกัษา	จนกระทัง่

อยู ่ในหอผู้ป่วยวิกฤต	 ซ่ึงสาเหตุของความวิตก

กงัวลนัน้มคีวามแตกต่างกันออกไปตามอาการ	การ

วินิจฉัย	และการรักษาที่ได้รับ	

	 ความวิตกกังวลเริ่มต้นเม่ือมีอาการของ

โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนื่องจาก

เป็นการเจบ็ป่วยทีเ่กดิข้ึนอย่างรวดเรว็	ปัจจุบนัทัน

ด่วน	 เป็นภาวะวิกฤตที่เป็นอันตรายต่อชีวิต	 (กรร

ทิมา	ศรีจันทร์,	2552;	เอื้อมเดือน	นิลพฤกษ์,	2559	

	 ในส่วนของการวินิจฉัยและการรักษา

เนื่องจากโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

จ�าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทัน

ท่วงที	 และการรักษาโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก	 (STEMI)	 นั้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อ

หัวใจจากการขาดเลือดไปเล้ียงหัวใจ	ด้วยการเปิด

หลอดเลือดหัวใจท่ีอุดตันโดยเร็วที่สุดภายใน	12	

ชั่วโมงหลังเกิดอาการเจ็บหน้าอก	 ซ่ึงการสวน

หลอดเลือดหัวใจเพื่อท�าการขยายหลอดเลือด

หัวใจโดยการท�าบอลลูนหรือใส่ขดลวดตาข่าย	

(Primary	 percutaneous	 coronary	 intervention	 :	

PPCI)	ภายในเวลา	90	นาทีหลงัจากผูป่้วยมาถงึโรง

พยาบาล	(เกรียงไกร	เฮงรัศมี,	2555)	เป็นวิธีรักษา

ท่ีเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับว่าสามารถ

ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและการเสีย

ชีวิตได้	(สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย,	

2553)	 ซ่ึงการรักษาดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตก

กังวล	 เน่ืองด้วยผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย

ตามช่องทางด่วนของโรค	 (fast	 track)	 ท่ีเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว	 และเม่ือผู้ป่วยได้รับฟังการวินิจฉัย
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โรคย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวลจากการรับรู้ถึง

อันตรายของโรค	ผลกระทบของโรค	(เป็น	รักเกิด,	

2550;	กรรทิมา	ศรีจันทร์,	 2552;	 เอื้อมเดือน	นิล

พฤกษ์,	2559)	ในส่วนของการรกัษากรณีกล้ามเน้ือ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษา

ด้วยการเปิดหลอดเลอืดอย่างเร่งด่วนด้วยการสวน

หลอดเลอืดหวัใจเพือ่ท�าการขยายหลอดเลอืดหวัใจ

โดยการท�าบอลลนูหรอืใส่ขดลวดตาข่ายภายใน	90	

นาทีหลงัผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาล	นัน้ย่อมส่งผลให้

เกดิความวติกกงัวลข้ึนกบัผูป่้วยได้	ซ่ึงแตกต่างจาก

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไม่

ต้องได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจอย่างเร่งด่วน

ฉุกเฉิน	ท�าให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเตรียมใจที่จะเข้า

รับการสวนหลอดเลือดหัวใจในวันข้างหน้า

ภายหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจฉุกเฉินผู้ป่วย

โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องเข้ารบั

การรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ	(Cardiac	

Care	Unit:CCU)	 เพื่อติดตามสัญญาณชีพ	 และ

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้

ชิด	 ซ่ึงในระยะน้ีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเนื่องจาก

ผู้ป่วยต้องเผชิญส่ิงแวดล้อมในหอผู้ป่วยวิกฤต	

ต้องถูกจ�ากัดการเคล่ือนไหวและวิตกกังวลว่า

อาการจะก�าเริบได้ตลอดเวลา	กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย	

และกังวลที่ท�าให้ครอบครัวต้องเป็นห่วง	 (กรร

ทิมา	 ศรีจันทร์,	 2552)	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	Trotter,	Gallagher,	&	Donoghue	 (2011)	

พบว่า	สาเหตุท่ีผู้ป่วยวิตกกังวลนั้นเกี่ยวกับความ

ต้องการทราบผลของการสวนหลอดเลือดหัวใจ

และต้องการทราบโอกาสที่ต้องเข้ารับการรักษา

ด้วยการผ่าตัดเพื่อท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

ร้อยละ	 37	 ต้องการทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

เม่ือออกจากโรงพยาบาลร้อยละ	31	และวติกกงัวล

จากการถกูจ�ากดัการเคลือ่นไหว	ความไม่สุขสบาย

จากบริเวณแผลท่ีท�าการสวนหลอดเลือดหัวใจ

ร้อยละ	25	นอกจากนี้ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการ

สวนหลอดเลือดหัวใจของตนเองและการนัดมาส

วนหลอดเลือดหัวใจอีกครั้งด้วย	และประกอบกับ

สภาพแวดล้อมไม่คุ้นเคยในหอผู้ป่วยวิกฤต	 ได้แก	่

แสง	 เสียง	สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการพยาบาล

ในหอผู้ป่วยวิกฤตยังส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล

หลังสวนหลอดเลือดหัวใจและเข้าพักรักษาใน

หอผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย	 (Eillott,	 1994)	 และจาก

ทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า	 ผู้ป่วยจะมี

ความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ	24	

ช่ัวโมงแรก	 ถึงร้อยละ	26.1	 -	 32	 (Lane,	Carroll,	

Ring,	Beevers,	&	Lip,	2002;	Trotter	et	al.,	2011)	

โดยส่วนใหญ่จะวิตกกังวลในระดับปานกลางถึง

ระดับสงู	(O	Brien,	Moser,	Riegel,	Frazier,	Garvin,	

&	Kim,	 2001)	และหากความวิตกกังวลหลังการ

สวนหลอดเลือดหวัใจไม่ได้รบัการแก้ไขอาจก่อให้

เกิดการกลับมาตีบซ�า้ของหลอดเลือดหัวใจ	หัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	ภาวะหัวใจวาย	อัตราตายที่สูงข้ึน	

การฟื้นตัวที่ไม่ดี	 และเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต	

ได้แก่	 โรควิตกกังวล	และภาวะซึมเศร้าตามมาได	้

(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�าเป็นส�าหรับ

ผู้ป่วย	 ได้แก่	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวิธีการ	ข้อมูลท่ีบ่ง

บอกความรู้สึก	 ค�าแนะน�าและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ	
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โดยใช้วิธีการสอนผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะ

เผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และท�าให้ผู้ป่วยเกิด

แบบแผนความรู้ความเข้าใจ	 (schema)	ที่ถูกต้อง	

ซ่ึงเป็นโครงสร้างความรูความเข้าใจ	 (Cognitive	

structure)	 จากการได้รับข้อมูลและสามารถแปล

ความหมายต่อส่ิงท่ีก�าลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง	

จะท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุม

เหตุการณ์ที่คุกคามหรือส่ิงท่ีเผชิญได้	 จึงส่งผลให้

ความวิตกกงัวลลดลง	ยุพนิ	สังฆะมณี	(2555)	ศึกษา

ผลของการให้ข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนจ�าหน่าย

ต่อความรู้	ความวิตกกังวล	และการปฏิบัติตัวของ	

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดท�าทางเบ่ียงเส้นเลือดหัวใจพบว่า	

คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองหลัง

ให้ข้อมูลเตรียมพร้อมน้อยกว่าก่อนการให้ข้อมูล

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ	Bradt,	

Dileo,	&	Potvin	(2013)	เกีย่วกบัการใช้ดนตรบี�าบดั

เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการผ่าตัดหรือสวน

หลอดเลือดหัวใจ	ก่อน	 ระหว่างและหลังการได้

รับหัตถการ	พบว่า	ดนตรีบ�าบัดสามารถลดความ

วิตกกงัวลลงได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	(p	=	.004)		

และจะลดได้ดีถ ้าผู ้ป ่วยเลือกเพลงฟังได ้ เอง		

(p	=	.001)

	 ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับ

การให้ข้อมูลก่อนการสวนหลอดเลือดหัวใจใน

ผู้ป่วย	 STEMI	 ยังมีข้อจ�ากัดเนื่องจากอาจส่งผล

ระยะเวลา	 door	 to	 balloon	 time	และอาการเจ็บ

หน้าอกที่รบกวนผู้ป่วย	 และหลังการสวนหลอด

เลือดผู้ป่วยจะวิตกกังวลจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้าง

ต้น	ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผสมผสานการ

ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรเีพือ่

ลดความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ

ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลหลัง

การสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้าม

เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ

การฟังดนตรี

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลหลัง

การสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้าม

เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระหว่างกลุ่มที่ได้

รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม

กบัการฟังดนตรแีละกลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตาม

ปกติ

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน

หลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับโปรแกรมการ

ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีต�่า

กว่าก่อนได้รับโปรแกรม

	 2.	 ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังการสวน

หลอดเลอืดหวัใจของผูป่้วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาด

เลอืดเฉยีบพลนักลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการให้ข้อมูล

อย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรตี�า่กว่ากลุม่ที่

ได้รับการพยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิด
	 การวิจั ยครั้ ง น้ีการให ้ข ้อ มูลอย ่ าง มี

แบบแผนใช้ทฤษฎีการปรับตัวของตนเอง	 (Self	

–	regulatory	models)	ของ	Laventhal	&	Johnson	
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(1983)	 เป็นกิจกรรมการพยาบาลท่ีจัดให้ผู้ป่วย	

โดยใช้หลักการให้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง

และจ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย	ได้แก่	1)ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

วิธีการ	 2)ข้อมูลท่ีบ่งบอกความรู้สึก	 3)ค�าแนะน�า

และส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ	 โดยใช้วิธีการสอนผู ้ป่วย	

เพื่ อ ให ้ ผู ้ ป ่ วยพร ้ อมที่ จะ เผชิญได ้ อย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ	และท�าให้ผู้ป่วยเกิดแบบแผนความ

รู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	 ซ่ึงเป็นโครงสร้างความรู้

ความเข้าใจ	จากการได้รับข้อมูลและสามารถแปล

ความหมายต่อส่ิงท่ีก�าลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง	

จะท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุม

เหตุการณ์ที่คุกคามหรือสิ่งที่เผชิญได้	

	 ผสมผสานการฟังดนตรีซึ่งใช้แนวคิด

ดนตรีบ�าบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ	Chlan	&	Tracy	

(1999)	โดยการเลือกดนตรีมาใช้ในการสนับสนุน

ภาวะสุขภาพและการมีสุขภาวะท่ีดี	 ซ่ึงเป็นเสียง

ของเครื่องดนตรีท่ีมีลักษณะเป็นดนตรีบรรเลง	

ไม่มีเน้ือร้อง	 มีอัตราความเร็วใกล้เคียงกับอัตรา

การเต้นของหวัใจท่ี	60	–	80	ครัง้ต่อนาที	ในจงัหวะ

เหมาะสม	ซึง่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการรบัรู้ใน

ระดับสมอง	 เป็นเทคนิคการเบ่ียงเบนความสนใจ	

และชักจูงให้ผู้ป่วยท่ีมีความวิตกกังวลลดความ

สนใจไปสู่ดนตรโีดยใช้การฟังได้	นอกจากนีด้นตรี

ยงัท�าให้เกดิความผ่อนคลาย	ส่งผลให้เกดิความสขุ

สบายต่อผู้ป่วยซึ่งท�าให้ความวิตกกังวลลดลงด้วย

โดยได้พัฒนาเป็นโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี

แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี	 โดยมีรายละเอียด

ของโปรแกรมแบ่งออกเป็น	2	ระยะดังนี้	

	 ระยะท่ี	 1	หลังสวนหลอดเลือดหัวใจ	 24	

ช่ัวโมงแรก	 ให้ผู ้ป่วยเลือกฟังดนตรีตามความ

ชอบก่อนเพื่อลดความวิตกกังวลและเปิดการรับรู้

ของผู้ป่วยให้กว้างขึ้น	ซึ่งเป็นดนตรีบรรเลงที่ไม่ม	ี

เนื้อร้อง	มีจังหวะคงที่	60-80	ครั้ง/นาที	ประกอบ

ด้วย	 เพลงไทยเดิม	 เพลงไทยสากล	 เพลงสากล	

เพลงพื้นบ้าน	โดยใช้เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติผ่าน

ทางชุดหูฟัง	 จากนั้นให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนใน

ระยะท่ีอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต	ข้อมูลท่ีให้เกี่ยวกับ

โรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัสาเหตุและ

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรค	อาการและอาการแสดง	การ

รักษาท่ีได้รับและการรักษาต่อเนื่อง	ผลการสวน

หลอดเลือดหวัใจ	ผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน	และการ

ปฏบิติัตัวหลงัสวนหลอดเลอืดหวัใจขณะอยูใ่นหอ

ผู้ป่วยวิกฤตเป็นรายบุคคล	

	 ระยะท่ี	 2	หลังสวนหลอดเลือดหัวใจ	 48	

ชั่วโมงแรก	 ให้ผู้ป่วยฟังดนตรีเช่นเดียวกับระยะ

ที1่	จากน้ันให้ข้อมลูอย่างมแีบบแผนก่อนจ�าหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล	 โดยข้อมูลท่ีให้เกี่ยวกับค�า

แนะน�าการดูแลตนเองเม่ือกลับบ้าน	 ได้แก่	 ด้าน

โภชนาการ	กิจกรรมและการออกก�าลังกาย	การ

รับประทานยา	การลดปัจจัยเสี่ยง	และการจัดการ

กับอาการผิดปกติเป็นรายบุคคล	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจัิยแบบกึง่ทดลอง	

(quasi	experimental	research)	ศึกษาแบบสองกลุม่

วดัก่อนและหลงัการทดลอง	(the	pretest	–	posttest	

control	group	design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรวิจัย	 คือ	 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอด

เลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน	ณ	โรงพยาบาลระดับตติย

ภูมิ	ของกระทรวงสาธารณสุข	

		 กลุม่ตัวอย่าง	คอื	ผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจ
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ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียก	 (ST-Elevate	

Myocardial	Infarction)	เพศชายและหญงิ	อาย	ุ18	–	59		

ปี	 ที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจแบบฉุกเฉิน

ครั้งแรก	ณ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

		 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

	 คัดเลือกด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจงตาม

เกณฑ์คัดเข้า	ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวธีิการ

เปิดตารางอ�านาจทดสอบ	(Statistic	Power	Table)	

โดยก�าหนดอ�านาจทดสอบ	(power	of	test)	เท่ากับ	

80%	ก�าหนดค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ก�าหนดค่าขนาดอิทธิพล	 (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	 อาการเจ็บหน้าอกหอบเหน่ือย	และหัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	4)	ไม่มีปัญหาในการได้ยินและการ

มองเห็น	สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาไทย

ได้	5)	ไม่มปีระวตักิารป่วยหรือมคีวามผิดปกตทิาง

จติและรบัยาลดอาการวติกกงัวลและ	6)	ยนิยอมเข้า

ร่วมการวิจัย

	 เกณฑ์การคดัออกกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ขณะ

ท�าการทดลองมีอาการผิดปกติที่ต้องรับการรักษา

เร่งด่วน	ได้แก่	หอบเหนื่อย	หัวใจเต้นเร็วมากกว่า	

120	ครัง้ต่อนาที	หวัใจเต้นผดิจงัหวะ,	มีอาการปวด

รุนแรง	และไม่ชอบฟังดนตรี

	 3)	 ผูว้จิยัคัดเลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยให้กลุม่

ตัวอย่าง	 22	คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ

พยาบาลตามปกติและด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลให้เสรจ็ส้ินก่อน	เพือ่ป้องกนัการแลกเปลีย่น

ข้อมูลระหว่างกลุม่ตัวอย่าง	และเป็นอสิระจากกลุม่

ทดลอง	จากนั้นท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม

คุณสมบัติท่ีก�าหนดและท�าการจบัคู่กลุ่มตัวอย่างที

ละคู่ให้มีความคล้ายคลงึกนัในเรือ่งต่อไปนี	้1)	อายุ	

ต่างกันไม่เกิน	5	ปี	2)	ระดับการศึกษาเท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกนัมากท่ีสุด	และ3)	ระดับความวติกกงัวล	

อยูใ่นระดับเดียวกนัคือ	ความวติกกงัวลระดับปาน

กลางหรือระดับสูง	จนได้กลุ่มตัวอย่าง	22	คน	โดย

จัดให้เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้

ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 โครงการวิจัยน้ีได้รับการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 โรง

พยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมือ่วนัที	่16	มีนาคม	

2560	เลขที่ใบรับรอง	021/2017	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที่	 1	 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย

	 1.1		แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

	 เป็นแบบบันทึกข้อมูลท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน	

ประกอบด้วย	 3	ส่วน	คือ	ส่วนท่ี	 1	ข้อมูลท่ัวไป	

ส่วนที่	2	ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจ	และส่วนที่	3	ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ฟังดนตรี	

	 1.2		 แบบประเมินความวิตกกังวลขณะ

เผชิญ	(STAI	Form	Y-1)

	 	 แบบประเมินความวิตกกังวลขณะ

เผชิญ	(STAI	form	Y-1)	ของ	Spielberger	(1983)	
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แปลโดย	ธาตรี	นนทศักดิ์,	สมโภชน์	เอี่ยมสุภาษิต	

และดารา	วรรณ	ต๊ะปินตา	(2534)	มีข้อค�าถาม	20	

ข้อ	ประกอบด้วยข้อค�าถามทางบวก	10	ข้อ	ได้แก่	

ข้อที	่1,	2,	5,	8,	10,	11,	15,	16,	19,	20	และข้อค�าถาม

ทางลบ	10	ข้อได้	แก่	ข้อที่	3,	4,	6,	7,	9,	12,	13,	14,	

17,	18	ลกัษณะค�าตอบเป็นมาตรวดั	Rating	scale	4	

ระดับ	จากไม่มีความรูสึ้กเลยถงึมีมากทีส่ดุ	คะแนน

รวมต�่าสุด	20	คะแนน	สูงสุด	80	คะแนน	

	 เกณฑ์การแปลผลคะแนน	ดังนี้

	 20-40	คะแนนหมายถึงวติกกงัวลเลก็น้อย

	 41-60	 คะแนนหมายถึงวิตกกังวลปาน

กลาง

	 61-70	คะแนนหมายถึงวิตกกังวลสูง	

	 71-80	คะแนนหมายถึงวิตกกังวลรุนแรง

	 ส่วนที	่2	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง	ได้แก่

	 	 2.1	 โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี

แบบแผนร่วมกับการฟังดนตร	ีตามแนวคดิ	Laven-

thal	&	Johnson	(1983)	และ	Chlan	&	Tracy	(1999)	

ประกอบไปด้วย

	 	 	 	 1)	 แผนการให้ความรู้เรื่องโรค

กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลันและการปฏบิติั

ตัวหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้

ป่วยวิกฤตและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน	 โดยกิจกรรม

ประกอบไปด้วยการให้ข้อมลูเกีย่วกบัข้ันตอนการ

ดูแล,	ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกที่ต้องประสบ	และ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเผชิญต่อภาวะคุกคามซ่ึงผู้

วจิยัได้ท�าส่ือการสอนตามโปรแกรมครอบคลุมราย

ละเอียด	ดังนี้

	 	 	 ระยะที่	 1	 หลังสวนหลอดเลือด

หวัใจ	24	ชัว่โมงแรก	การให้ข้อมลูอย่างมแีบบแผน

ในระยะที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต	ข้อมูลที่ให้เกี่ยว

กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสาเหตุ

และปัจจัยการเกิดโรค	 อาการและอาการแสดง

การรักษาท่ีได้รับและการรักษาต่อเน่ือง	 ผลการ

สวนหลอดเลือดหัวใจ	 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน		

การปฏิบัติตัวหลังสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่

ในหอผู้ป่วยวิกฤต

	 	 	 ระยะท่ี	2	หลังการสวนหลอดเลอืด

หวัใจ	48	ช่ัวโมงแรก	การให้ข้อมลูอย่างมแีบบแผน

ก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	ข้อมูลท่ีให้เกีย่ว

กับค�าแนะน�าการดูแลตนเองเม่ือกลับบ้าน	 ได้แก่	

ด้านโภชนาการ	 กิจกรรมและการออกก�าลังกาย	

การรับประทานยา	 การลดปัจจัยเส่ียง	 และการ

จัดการกับอาการผิดปกติ

	 	 	 	 2)	สือ่คอมพวิเตอร์	สร้างขึน้โดย

โปรแกรม	power	point	ซึ่งเป็นเนื้อหาในแผนการ

สอน

	 	 	 	 3)	คูม่อืความรูเ้กีย่วกบัโรคกล้าม

เน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	การปฏิบัติตัวหลัง

การสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต

และเมื่อกลับไปอยู่บ้าน	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 	 	 	 4)	เครื่องเล ่นเพลงอัตโนมัติ

พร้อมดนตรี	 ซ่ึงผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงท่ีมีความ

เหมาะสมและผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุิ

ทีเ่ชีย่วชาญด้านดนตรบี�าบดั	ซ่ึงเป็นดนตรบีรรเลง

ท่ีไม่มีเน้ือร้อง	 โดยเพลงแต่ละเพลงได้มีการตรวจ

นับจังหวะให้คงท่ีอยู่ระหว่าง60-80	 ครั้งต่อนาที	

ประกอบด้วยเพลงไทยเดิม	 เพลงไทยสากล	 เพลง

ไทยลูกทุ่ง	เพลงสากล	และเพลงพื้นบ้าน	

	 	 ส่วนที่	 3	 เครื่องมือก�ากับการทดลอง

ประกอบด้วย

	 	 	 	 3.1	 แบบวัดความรู ้โรคหัวใจ

และหลอดเลือดเป็นส่วนหนึ่งของแบบสัมภาษณ์	

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจของส�านักการพยาบาล	
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กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 (2549)		

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดถูกผิดลักษณะค�าถาม

ให้ความหมายทางบวกและทางลบประกอบ

ด้วย	5	ด้านได้แก่	 1)	ความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ	

	 2)	 ด้านโภชนาการ	 3)	 ด้านกิจกรรมและการ

ออกก�าลังกาย	 4)	 ด้านการรับประทานยา	 และ	

5)	 ด้านการจัดการอาการผิดปกติจ�านวน	 32	ข้อ

ใหญ่	41	ข้อย่อยซึง่ผูว้จิยัได้พฒันาโดยการปรบัเพิม่

ข้อค�าถามด้านการปฏิบัติตัวหลังสวนหลอดเลือด

หัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตและด้านการลด

ปัจจัยเสี่ยงรวมเป็นทั้งหมด	7	ด้านจ�านวน	45	ข้อ

คะแนนรวมเท่ากับ	45	คะแนนดังนี้

	 	 1)	 ด้านความรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ

จ�านวน	13	ข้อ	2)	ด้านการปฏบิติัตัวหลังสวนหลอด

เลือดหัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตจ�านวน	5	ข้อ	

3)	ด้านโภชนาการจ�านวน	6	ข้อ	 4)	ด้านกิจกรรม

และการออกก�าลังกายจ�านวน	8	ข้อ	 5)	ด้านการ

รับประทานยาจ�านวน	4	ข้อ	6)	ด้านการลดปัจจัย

เสี่ยง	จ�านวน	4	ข้อ	และ	7)	ด้านการจัดการอาการ

ผิดปกติจ�านวน	5	ข้อ

	 	 เกณฑ์การให้คะแนน	 ดังนี้	 ข้อค�าถาม

ที่มีความหมายทางบวกก�าหนดการให้คะแนน

คือ	ตอบ	ใช่	(ถูก)	ได้	1	คะแนน	ตอบ	ไม่ใช่	(ผิด)	

ได้	 0	 คะแนน	ข้อค�าถามท่ีมีความหมายทางลบ	

ก�าหนดการให้คะแนนคะแนนคือ	ตอบ	 ใช่	 (ผิด)

ได้	0	คะแนน	ตอบ	ไม่ใช่	(ถูก)	ได้	1	คะแนน	

	 	 การแปลผลคะแนน	โดยคะแนนต้ังแต่

ร้อยละ	80	ของถอืว่ามคีวามรูโ้รคหลอดเลอืดหวัใจ	

(Bloom	et	al.,	1971)	ในระดับมาก	และให้ซักถาม

ในข้อค�าถามทีต่อบไม่ถกูเพือ่ให้มคีวามเข้าใจทีถ่กู

ต้อง	กรณีที่คะแนนความรู้น้อยกว่าร้อยละ	80	จะ

ให้ความรู้ใหม่และวัดความรู้อีกรอบ

	 	 3.2		 แบบประเมินความพึงพอใจใน

การฟังดนตรี	

	 	 ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนประกอบด้วยค�าถาม

จ�านวน	1	ข้อ	คือ	พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจการฟัง

ดนตรีให้ผู้ป่วยเลือกตอบ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 การตรวจสอบความตรงเชิง เ น้ือหา		

(Content	Validity)

	 ผู ้วิจัยน�าโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี

แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรี,	 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล,แบบวัดความรู ้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลอืดหวัใจ	และแบบประเมินความพงึพอใจ

ในการฟังดนตรีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 คน	ประกอบ

ด้วย

	 	 อายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคกล้าม

เน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและการสวนหลอด

เลือดหัวใจ	1	คน,	อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญการ

ดูแลผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน

และได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ	 2	 คน,	

พยาบาลวิชาชีพและผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง	

สาขาอายุรศาสตร์	 -	 ศัลยศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญการ

ดูแลผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน

และการสวนหลอดเลือดหัวใจ	 1	 คน,	 อาจารย์

พยาบาลท่ีเชี่ยวชาญด้านดนตรีบ�าบัดในผู ้ป่วย

วิกฤต	1	คน	

	 	 โดยผลตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

ของแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ	

(STAI	form	Y-1)	ค่า	CVI	=	.75	และแบบวัดความ

รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่า	CVI	=	.93

	 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ	

(Reliability)

	 ผู ้วิจัยน�าแบบประเมินความวิตกกังวล
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ขณะเผชิญ	 (STAI	Form	Y-1)	และแบบวัดความ

รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ	 ไปทดลองใช้กับผู้

ป่วยผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั

ท่ีได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจท่ีมีลักษณะใกล้

เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	 ราย	ณ	หอผู้

ป่วยหนักโรคหัวใจ	 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย

หนกัอายรุกรรม	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	

แล้วน�าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์หาค่าความเทีย่ง	โดย

แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ	 (STAI	

Form	Y-1)	ใช้สูตร	Cronbach’Alpha	Coefficient	

โดยได้ค่า	Reliability.82	ส่วนแบบวัดความรู้เกี่ยว

กับโรคหลอดเลือดหัวใจหาค่าความเท่ียงโดยใช้

สูตร	KR-20	ได้ค่า	Reliability	.90

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1)	 ผู ้วิจัยด�าเนินการคัดเลือกจากเวช

ระเบยีนของผูป่้วยท่ีหอผูป่้วยหนกัในทกุๆ	วนั	และ

เก็บข้อมูลเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2)	 เม่ือได้กลุม่ตัวอย่างตรงตามคณุสมบติั

ที่ก�าหนด	ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ	อธิบายการเข้า

ร่วมการวิจัย	 การพิทักษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมวิจัยและ	

ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย	

	 3)	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย	

ผูว้จิยัให้กลุม่ตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมในการ

วิจยัผูวิ้จยัก�าหนดให้กลุม่ตัวอย่าง	22	คนแรกเป็นก

ลุ่มควบคุมและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน	และจับคู่

กลุ่มตัวอย่างด้วย	อายุ	 เพศ	ระดับความวิตกกังวล

ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง	 22	 คนหลังเป็นกลุ่มทดลอง	

เพื่อป ้องกันการปนเป ื ้อนของกลุ ่มตัวอย ่าง		

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	44	คน	

	 4)	 ภายหลังได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนแล้ว	

ผู ้วิจัยด�าเนินกิจกรรมโดยมีรายละเอียดในกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองดังนี้

	 กลุ่มควบคุม

	 1)	 ผูวิ้จยัเริม่ด�าเนนิกจิกรรมหลงัการสวน

หลอดเลือดหัวใจ	 ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการรักษา

และการพยาบาลจากแพทย์และพยาบาล	 เริ่มจาก

สร้างสัมพันธภาพและขอความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคล	และประเมนิ

ความวติกกงัวล	(Pre-test)	ด้วยแบบประเมินความ

วิตกกังวลขณะเผชิญ	(STAI	Form	Y-1)	โดยกลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนให้การ

พยาบาลตามปกติ

	 2)	 ดูแลให้กลุม่ตัวอย่างได้รบัการพยาบาล

ตามปกติท่ีหอผู ้ป่วยหนักโรคหัวใจ	 โดยได้รับ

ภายใน	48	ชั่วโมงหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ

	 3)	 ประเมินความวิตกกังวล	 (Post-test)	

ด ้วยแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ	

(STAI	 Form	 Y-1)	 โดยให้กลุ ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเองหลังให้การพยาบาลตาม

ปกติ	48	ชั่วโมง

	 4)	 ผู ้วิจัยมอบคู่มือความรู้เกี่ยวกับโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	การปฏิบัติตัว

หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วย

วิกฤตและเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

	 กลุ่มทดลอง

	 โดยกลุ่มทดลองแบ่งการทดลองออกเป็น	

2	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	 1	หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ		

24	ชั่วโมงแรก	

	 1)	 ผู ้วิ จัยเริ่มด�าเนินกิจกรรมหลังการ

สวนหลอดเลือดหัวใจ	 ในช่วงท่ีไม่มีกิจกรรมการ

รักษาและการพยาบาลจากแพทย์และพยาบาล	

เริ่มจากกสร้างสัมพันธภาพกับกลุ ่มตัวอย่าง
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และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล	ประเมินความวิตกกังวล	 (Pre-test)		

ด ้วยแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ	

(STAI	 form	Y-1)	 ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดหัวใจด้วยแบบวัดความรู้โรคหลอด

เลอืดหวัใจ	โดยให้กลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเองก่อนให้โปรแกรม	

	 2)	 ผู ้วิจัยดูแลความสุขสบาย	 จัดท่าท่ี

เหมาะสม	จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนตัว	 ติดป้าย

ห้ามรบกวน	 เพื่อไม่ให้ได้รับการรบกวนขณะ

ฟังดนตรี	 สอนและสาธิตการใช้เครื่องเล่นเพลง

อัตโนมัติในการฟังดนตรี	 และให้กลุ ่มตัวอย่าง

เลอืกเพลงเองตามความชอบ	ผูว้จิยัก�าหนดเวลาฟัง

ดนตรีกับกลุ่มตัวอย่าง	คือ	30	นาที	และแนะน�าให้

กลุม่ตัวอย่างนอนพกัผ่อนต่ออกี	10	นาที	รวมเวลา

ทั้งสิ้น	40	นาที	

	 3)	 จากน้ันให้กลุ่มตัวอย่างฟังโดยกลุ่ม

ตัวอย่างเลอืกเพลงเองตามความชอบ	ซึง่เป็นดนตรี

บรรเลงที่ไม่มีเน้ือร้อง	 จังหวะ	 60-80	 ครั้ง/นาที	

เป็นเพลงไทยเดิม	เพลงไทยสากล	เพลงไทยลูกทุ่ง	

เพลงสากล	เพลงพื้นบ้าน	ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ผ่าน

เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติทางชุดหูฟัง	โดยฟังอย่าง

ต่อเนื่องนาน	30	นาที	และแนะน�าให้กลุ่มตัวอย่าง

หลับตาขณะที่ฟังดนตรี

	 4)	 เม่ือครบ	 30	 นาทีท่ีกลุ่มตัวอย่างฟัง

ดนตรี	ให้ผู้ป่วยพักผ่อนต่ออีก	10	นาที

	 5)	 ผู้วิจัยจัดเตรียมผู้ป่วยในการให้ข้อมูล

	 6)	 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม

การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรี

หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 ระยะที่	 1	 หลังสวน

หลอดเลือดหัวใจ	 24	 ชั่วโมงแรกเริ่มด้วยการให้

ข้อมูลอย่างมีแบบแผนในระยะท่ีอยู่ในหอผู้ป่วย

วิกฤต	ข้อมูลท่ีให้เกี่ยวกับโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลันสาเหตุและปัจจัยท่ีท�าให้เกิดโรค	

อาการและอาการแสดง	 การรักษาท่ีได้รับและ

การรักษาต่อเน่ือง	 ผลการสวนหลอดเลือดหัวใจ	

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	การปฏิบัติตัวหลังสวน

หลอดเลือดหัวใจขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็น

รายบุคคล	เวลาประมาณ	30	นาทีโดยการบรรยาย

ประกอบโปรแกรม	power	point	ผ่านคอมพวิเตอร์

พกพาร่วมกับแจกคู่มือความรู้เกี่ยวกับโรคกล้าม

เน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	การปฏิบัติตัวหลัง

การสวนหลอดเลือดหัวใจขณะอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต

และเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

	 7)	 ผูว้จิยัสอบถามความรูส้กึท่ีได้ฟังดนตรี	

สรปุการเข้าร่วมวิจยัครัง้ท่ี	1	ท่ีจบลง	และนดัหมาย

การเข้าร่วมวิจัยครั้งที่	2	ในวันรุ่งขึ้น

	 ครั้งที่	 2	 หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจ		

48	ชั่วโมงแรก	

	 1)	 ผู้วิจัยกล่าวทักทาย	สอบถามอาการ

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 2)	 ผู ้วิจัยดูแลความสุขสบาย	 จัดท่าท่ี

เหมาะสม	จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนตัว	 ติดป้าย

ห้ามรบกวน	 เพื่อไม่ให้ได้รับการรบกวนขณะฟัง

ดนตรี	ทบทวนการใช้เครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติใน

การฟังดนตรี	 และให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเพลงเอง

ตามความชอบ	ผูว้จิยัก�าหนดเวลาฟังดนตรกีบักลุม่

ตัวอย่าง	คือ	 30	นาทีและแนะน�าให้กลุ่มตัวอย่าง

นอนพักผ่อนต่ออีก	 10	 นาที	 รวมเวลาท้ังส้ิน		

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�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างหลับตาขณะที่ฟังดนตรี

	 4)	 เม่ือครบ	30	นาทีท่ีฟังดนตรี	 ให้กลุ่ม

ตัวอย่างพักผ่อนต่ออีก	10	นาที

	 5)	 ผู ้วิจัยเตรียมกลุ่มตัวอย่างในการให้

ข้อมูล

	 6)	 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม

การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรี

หลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระยะท่ี	 2	หลังการสวน

หลอดเลือดหัวใจ	 48	 ชั่วโมงแรก	 การให้ข้อมูล

อย่างมีแบบแผนก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	

ข้อมูลท่ีให้เก่ียวกับการดูแลตนเองเม่ือกลับบ้าน	

ได้แก่	ด้านโภชนาการ	กิจกรรมและการออกก�าลัง

กาย	การรบัประทานยา	การลดปัจจัยเสีย่ง	และการ

จัดการกับอาการผิดปกติเป็นรายบุคคล	นาน	 30	

นาที	เช่นเดียวกับระยะที่	1

	 7)	 จากนัน้ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความรู้

ด้วยแบบวัดความรูโ้รคหลอดเลือดหวัใจ,	ประเมิน

ความพงึพอใจในการฟังดนตรบี�าบดั	และประเมิน

ความวติกกงัวล	(Post-test)	ด้วยแบบประเมนิความ

วิตกกังวลขณะเผชิญ	 (STAI	Form	Y-1)	 ให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองหลังได้รับ

โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ

การฟังดนตรีหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจในผู้

ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 โดยใช้

เวลาประมาณ	15	นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข ้อมูลท่ีได ้น�ามาวิ เคราะห ์ด ้วยสถิติ

พรรณนา	ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

แบนมาตรฐานและวิเคราะห์ด้วยสถิติ	 dependent	

และ	independent	t-test	

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไป
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ	 86.4	อายุเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองเท่ากบั	48.5(SD	=	6.89)	และ	49(SD=	7.39)

ตามล�าดับระดับการศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด	

คิดเป็นร้อยละ	45.5	ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่	 คิด

เป็น	ร้อยละ	75	ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อย

ละ	31.8	มีรายได้ต่อเดอืนเฉลีย่	5,000	–	10,000บาท	

คิดเป็นร้อยละ	 40.	 กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัวคิดเป็น

ร้อยละ	 65.9	 เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด	

ร้อยละ	40	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ	100	ชอบ

ฟังดนตรี	ส่วนใหญ่ชอบฟังดนตรขีณะท�างานมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ54.5	ฟังดนตรีเมื่อรู้สึกเครียด/

กังวลรองลงมาร้อยละ	25	และส่วนใหญ่ชอบฟัง

แนวดนตรีประเภทลูกทุ่งเป็นร้อยละ	56.8

	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล

หลังสวนหลอดเลือดหัวใจก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

	 พบว่า	 กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาล

ตามปกติมีค่าเฉล่ียความวติกกงัวลหลังสวนหลอด

เลือดหัวใจก่อนการทดลองเท่ากับ	 47.05	 (SD	

=	 3.23)	 และหลังการทดลองมีความวิตกกังวล

หลังสวนหลอดเลือดหัวใจเท่ากับ	 45.68	 (SD	

=3.82)	 ซ่ึงลดลงกว่าก่อนการทดลอง	 เม่ือน�าค่า
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เฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจ

มาเปรียบเทียบกันด้วยสถิติ	Dependent	t-test	พบ

ว่า	 ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือด

หวัใจหลงัการทดลองต�า่กว่าก่อนการทดลองอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		

	 ส่วนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับโปรแกรมการให้

ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีมีค่า

เฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจ

ก่อนการทดลองเท่ากับ	 46.27(SD	=	 3.58)	 และ

หลังการทดลองมีความวิตกกังวลหลังสวนหลอด

เลือดหัวใจเท่ากับ	33.23(SD	=	4.84)	ซึ่งลดลงกว่า

ก่อนการทดลอง	 เม่ือน�าค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล

หลังสวนหลอดเลือดหัวใจมาเปรียบเทียบกันด้วย

สถิติ	Dependent	 t-test	พบว่า	ค่าเฉลี่ยความวิตก

กังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจหลังการทดลอง

ต�่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	ตารางที่	1

ตารางที่	1	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจก่อนและหลังการทดลองของ

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ	Dependent	t-test	(n
1
=n

2
=22)

		 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล

หลังสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง	

พบว่า	 ก่อนการทดลองผลการทดสอบค่าเฉล่ีย

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลือดหวัใจระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ	 Indepen-

dent	 t-test	พบว่า	กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี

ค่าเฉลีย่ความวติกกงัวลหลังสวนหลอดเลือดหวัใจ

แตกต่างกนัอย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05

	 หลังการทดลองผลการทดสอบค่าเฉลี่ย

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลือดหวัใจระหว่าง

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหวัใจก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ Dependent t-test (n1=n2=22) 

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลอืดหัวใจ M SD df t p 

กลุ่มควบคุม 

          ก่อนการทดลอง 47.05 3.23 21
1.60 .063 

          หลงัการทดลอง 45.68 3.82 21
กลุ่มทดลอง 

          ก่อนการทดลอง 46.27 3.58 21
11.09 .000* 

          หลงัการทดลอง 33.23 4.84 21
* p<.05
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกังวลหลัง

สวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง  

พบว่า  ก่อนการทดลองผลการทดสอบ
ค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหัวใจ
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ 
Independent t-test พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียความวิตกกังวลหลังสวนหลอด
เลือดหวัใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

หลังการทดลองผลการทดสอบค่าเฉล่ีย
ความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหวัใจระหวา่ง 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองดว้ยสถิติ Independent 
t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความวิตกกงัวล
หลงัสวนหลอดเลือดหวัใจตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

หมา ยคว ามว่ า  ก ลุ่ มทดลอ ง ท่ี ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการให้ขอ้มูลอยา่งมีแบบแผนร่วมกบัการ
ฟังดนตรีมีความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือด
หัวใจตํ่ ากว่าก ลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ Independent t-test(n1=n2=22) 

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลอืดหัวใจ M 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

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ	 Indepen-

dent	 t-test	 พบว่า	 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความ

วิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจต�่ากว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 หมายความว ่า 	 กลุ ่มทดลองท่ีได ้รับ

โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ

การฟังดนตรีมีความวิตกกังวลหลังสวนหลอด

เลอืดหวัใจต�า่กว่ากลุม่ควบคุมทีไ่ด้รบัการพยาบาล

ตามปกติเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05ดังตารางที่	2
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ตารางที่	2	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ	Independent	t-test(n
1
=n

2
=22)

	 ส่วนความพึงพอใจในการฟังดนตรีพบ

ว่า	 กลุ ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมี

แบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรทีัง้หมด	ร้อยละ	100	

พึงพอใจต่อการฟังดนตรีในครั้งน้ี	 และให้ความ

เห็นว่าท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย	จิตใจสงบ	เพลิดเพลิน	

โดยส่วนใหญ่เลอืกฟังเพลงลกูทุง่มากทีส่ดุ	ในด้าน

ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	

80	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	 81.82	 ไม่ผ่าน

เกณฑ์จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.18	 โดยผู้

วิจัยได้ตรวจสอบข้อค�าถามในด้านที่ตอบผิดและ

ให้ความรูใ้หม่ในด้านนัน้อกีครัง้และวดัผลใหม่จน

ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

การอภิปรายผลการวิจัย
	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 1ค่าเฉลี่ยความ

วติกกงัวลหลงัได้รบัการสวนหลอดเลอืดในผูป่้วย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังได้

รับโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วม

กับการฟังดนตรีต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมผล

การวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อที่	1	ดังนี้		

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหวัใจก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ Dependent t-test (n1=n2=22) 

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลอืดหัวใจ M SD df t p 

กลุ่มควบคุม 

          ก่อนการทดลอง 47.05 3.23 21
1.60 .063 

          หลงัการทดลอง 45.68 3.82 21
กลุ่มทดลอง 

          ก่อนการทดลอง 46.27 3.58 21
11.09 .000* 

          หลงัการทดลอง 33.23 4.84 21
* p<.05
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกังวลหลัง

สวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลังการทดลอง  

พบว่า  ก่อนการทดลองผลการทดสอบ
ค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหัวใจ
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ 
Independent t-test พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียความวิตกกังวลหลังสวนหลอด
เลือดหวัใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

หลังการทดลองผลการทดสอบค่าเฉล่ีย
ความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหวัใจระหวา่ง 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองดว้ยสถิติ Independent 
t-test พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความวิตกกงัวล
หลงัสวนหลอดเลือดหวัใจตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

หมา ยคว ามว่ า  ก ลุ่ มทดลอ ง ท่ี ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการให้ขอ้มูลอยา่งมีแบบแผนร่วมกบัการ
ฟังดนตรีมีความวิตกกังวลหลังสวนหลอดเลือด
หัวใจตํ่ ากว่าก ลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลหลงัสวนหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ Independent t-test(n1=n2=22) 

ความวิตกกงัวลหลังสวนหลอดเลอืดหัวใจ M 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

ผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉยีบพลันหลัง

การสวนหลอดเลือดหวัใจหลังได้รับโปรแกรมการ

ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีมี

ความวิตกกังวลต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม	 ท้ังนี้

เน่ืองจากความวิตกกังวลขณะเผชิญดังกล่าวน้ี

เกดิจากความต้องการข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการเจบ็

ป่วยข้ันตอนการดูแลและการปฏิบัติตัว	นอกจาก

นี้ส่ิงแวดล้อมขณะอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต	 ได้แก่	

แสง	 เสียงในหอผู้ป่วยวิกฤต	การเจ็บป่วยท่ีวิกฤต

ฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต	 การรักษา

ที่เร่งด่วน	หัตถการรักษาที่ได้รับ	 หรือข้อจ�ากัด

บางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาท่ีได้

รับ	 เช่น	การถูกจ�ากัดการเคล่ือนไหว	ความไม่สุข

สบายบริเวณท่ีสวนหลอดเลือดหวัใจนัน้เป็นส่ิงเร้า

หรือส่ิงกระตุ้นผู้ป่วยว่าคุกคามและเป็นอันตราย		

ไม่สามารถควบคุมสิ่งเร้าน้ันได้	 สอดคล้องกับ

แนวคิดความวิตกกังวลขณะเผชิญ	(state	anxiety)	

ของ	Spielberger	 (1983)	 เมื่อได้รับโปรแกรมการ

ให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตร	ีซ่ึง

การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนใช้ทฤษฎีการปรับ

ตัวของตนเอง	 (Self	 –	 regulatory	models)	 ของ	
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Laventhal	&	Johnson	(1983)	ที่เป็นการให้ข้อมูล

ท่ีตรงกับความเป็นจริงและจ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วย	

ได้แก่	 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวิธีการ	 ข้อมูลท่ีบ่งบอก

ความรู้สึก	ค�าแนะน�าและส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ	 โดยใช้

วิธีการสอนผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะเผชิญ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดแบบแผน

ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	 ซ่ึงเป็นโครงสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	(Cognitive	structure)	จากการ

ได้รับข้อมูลและสามารถแปลความหมายต่อส่ิง

ที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง	ท�าให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่คุกคาม

หรือสิ่งท่ีเผชิญได้จึงส่งผลให้ความวิตกกังวลลด

ลงนอกจากน้ีดนตรเีป็นเทคนคิการเบ่ียงเบนความ

สนใจและชักจูงให้ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลทั้ง

จากความต้องการข้อมูลและส่ิงกระตุ้นต่างในหอ	

ผู้ป่วยวิกฤตนั้นลดความสนใจไปสู่ดนตรีโดยใช้

การฟัง	 เกิดการหลั่งสารสื่อสัญญาณประสาทท่ี

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้รู้สึกมีความ

สุขจึงมีผลต่อการช่วยลดความวิตกกังวล	 ตาม

แนวคิดดนตรีบ�าบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ	Chlan	&	

Tracy	(1999)

	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 ยุพิน	 สังฆ

ะมณี	 (2555)	 ศึกษาผลของการให้ข้อมูลเตรียม

พร้อมก่อนจ�าหน่ายต่อความรู้	 ความวิตกกังวล	

และการปฏิบัติตัวของผู ้ป่วยหลังผ่าตัดท�าทาง

เบ่ียงเส้นเลือดหัวใจโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ

ปรับตนเองของ	Leventhal	&	Johnson	(1983)	พบ

ว่า	 ความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองหลังให้ข้อมูล

เตรียมพร้อมน้อยกว่าก่อนการให้ข้อมูลอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และสุมลชาติ	ดวง

บุบผา,	สมจิต	หนุเจริญกุล,	และ	ชาญ	เกียรติบุญ

ศรี(2551)	 ศึกษาผลของประสิทธิภาพของดนตรี

บ�าบัดต่อความวติกกงัวล	การตอบสนองทางสรรีะ	

ความจุปอดและความอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้

ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ	พบว่า	ระยะที่ผู้ป่วยได้

ฟังดนตรีบ�าบัด	มีระดับความวิตกกังวล	อัตราการ

เต้นของหัวใจ	อัตราการหายใจ	ความดันเลือดซีส

โทลิก	และความดันเลือดแดงเฉลี่ยลดลงมากกว่า

ระยะควบคมุอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	

	 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี	 2	ค่าเฉลี่ยความ

วิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดของผู ้ป่วย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับ

โปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับ

การฟังดนตรีต�่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม

ปกติ

	 ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย

ข้อท่ี	 2	 ดังนี้	 ภายหลังการทดลองผู้ป่วยโรคกล้าม

เนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังการสวนหลอด

เลือดหัวใจกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการให้

ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรมีีความ

วิตกกังวลต�่ากว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาล

ตามปกติ	สามารถอธิบายได้ว่า	 โปรแกรมการให้

ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีที่ผู ้

วิจัยพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีการปรับตัวของตนเอง	

(Self	 –	 regulatory	models)	 ของ	Laventhal	&	

Johnson	(1983)	สร้างแบบแผนความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องของผู้ป่วยท�าให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกว่า

สามารถควบคุมเหตุการณ์ท่ีคุกคามหรอืส่ิงท่ีเผชิญ

ได้มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ความวิตกกังวลลด

ลง	 นอกจากนี้การฟังดนตรีตามแนวคิดดนตรี

บ�าบัดในผู้ป่วยวิกฤตของ	Chlan	&	Tracy	(1999)

เป็นเทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจ	(distraction)	

และชักจงูให้ผูป่้วยท่ีมีความวติกกงัวลท้ังจากความ

ต้องการข้อมูลและสิ่งกระตุ้นต่างในหอผู้ป่วย
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วิกฤตนั้นลดความสนใจไปสู่ดนตรีโดยใช้การฟัง

ท�าให้ความวิตกกังวลลดลงอีกทางหนึ่ง	

	 เ ม่ือพิจารณากลุ ่มควบคุมที่ได ้รับการ

พยาบาลตามปกติจากการปฏิบัติการพยาบาลของ

พยาบาลประจ�าการร่วมกบัสหสาขาวชิาชพี	ในการ

ดูแลผูป่้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลัน

หลังการสวนหลอดเลือดเป็นการให้ข้อมูลราย

บุคคลเสร็จสิ้นท่ีโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลา

ส้ันๆ	บุคคลอาจยังไม่เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูก

ต้อง	 และจากการที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับข้อมูล

ตามสาเหตุของความวิตกกังวลอื่นๆ	หรือได้รับ

การจัดการกับส่ิงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมในหอผู้

ป่วยวิกฤตภายหลังการทดลองความวิตกกังวลถึง

แม้จะลดลงจากเดิมแต่ไม่มากนัก

ดังการศึกษาของ	Bradt,	Dileo,	&	Potvin	(2013)

เกีย่วกับการใช้ดนตรบี�าบดัเพือ่ลดความเครยีดและ

ความวติกกงัวลในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ	พบ

ว่า	 ดนตรีบ�าบัดสามารถลดความวิตกกังวลลงได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	=	.004)	โดยส่งผลใน

ระดับปานกลางและคะแนนความวติกกงัวลลดลง

เฉลีย่	5.87	คะแนน	และจะลดได้ดีถ้าผูป่้วยสามารถ

เลือกเพลงฟังได้เอง

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 น�าโปรแกรมการให้ข ้อมูลอย่างมี

แบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีไปใช้ในการดูแลผู้

ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลัง

การสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อลดความวิตกกังวล

และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ	

	 2.		 จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลท่ีดูแลผู้

ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉียบพลันเพือ่ให้

มีความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้อง	เกีย่วกบัการให้ข้อมูล	

และการฟังดนตรี

	 3.	 น�าการบ�าบัดด้วยดนตรีซ่ึงมีความ

สะดวก	และเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลไปใช้

ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อลด

ความวิตกกังวล

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ข้อมูล

อย่างมแีบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรอียูใ่นรปูแอพ

พลเิคช่ันในมือถือเพือ่ให้ผูป่้วยท่ีมีความสามารถใช้

เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ง่าย	

	 2.		 ควรมีการน�าโปรแกรมให้ข้อมูลอย่าง

มีแบบแผนร่วมกบัการฟังดนตรีไปใช้ในการวดัผล

กับตัวแปรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้ป่วยโรคกล้าม

เนื้อหัวใจขาดเลือด	 เช่น	ความปวด	ภาวะซึมเศร้า	

เป็นต้น

	 3.		 ควรมีการน�าโปรแกรมให้ข้อมูลอย่าง

มีแบบแผนร่วมกับการฟังดนตรีไปศึกษาวิจัยใน	

ผู้ป่วยวิกฤติโรคอื่น	 เช่น	 โรคหลอดเลือดสมองที่

ไม่มีการรับรู้หรือการเรียนรู้ผิดปกติ	เป็นต้น	
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ

ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม

เบญจมาศ  ท�าเจริญตระกูล,  พย.ม.1

ดลวิวัฒน์  แสนโสม,  Ph.D.2

(Received:	January	2,	2019;	Revised:	March	4,	2019;	Accepted:	May	3,	2019)

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นวจิยักึง่ทดลองแบบ	2		กลุม่		วดัผลหลงัทดลองมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลของ

การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ		(supra-WHAPO		

CNPG)		ต่ออุบัติการณ์การเกิด		early-onset		VAP		(EVAP)		และความพึงพอใจและความมีวินัยปฏิบัติ

ตามแนวปฏบัิติฯกลุ่มตัวอย่าง	120	คน	เป็นผูป่้วยใส่เคร่ืองช่วยหายใจใน	4	วนัแรกท่ีตึกอายรุกรรม				เป็นก

ลุ่มควบคุม		63	คน	รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลมาตรฐานของโรงพยาบาล	กลุ่มทดลอง	57	

คนได้รับการดูแลโดยใช้		supra-	WHAPO		CNPG		โดยพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจ�านวน		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�านวน	24	

คนที่ใช้supra-	WHAPO		CNPG		อยู่ระดับสูง	85.8%		(M=4.29,	SD=.62)	คะแนนเฉลี่ยความมีวินัยใน

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของพยาบาลมากกว่า90%	เกือบทุกกิจกรรม

	 ดังนั้น	ผลวิจัยแสดงว่า	 supra-WHAPO	 	CNPG	ช่วยลดอุบัติการณ์และลดความเส่ียงการเกิด	

EVAP	ในผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจตึกอายุรกรรม	และ	supra-WHAPO		CNPG		สามารถใช้ได้จริงดังจะ

เห็นจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความมีวินัยการใช้แนวปฏิบัติฯอยู่ระดับสูง	และยังมีปัจจัยอื่นที่

มีผลต่อการเกิด	VAP	งานวิจัยครั้งต่อไปควรน�าปัจจัยเหล่านั้นมาศึกษาด้วย	

ค�าส�าคัญ:	ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ,	แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน	ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ

เครื่องช่วยหายใจ,	เครื่องช่วยหายใจ

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	benjamas@knc.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาวิจัยน้ีได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงานคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
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Ventilator	Associated	Pneumonia	Prevention:	Medical	Department
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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	preven-

tion		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-WHA-

PO	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

1Registered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima	
2Assistant	Professor,	Faculty	of	Nursing,	Khon	Kaen	University
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บทน�า
	 การใส่เครื่องช่วยหายใจ	 มีความจ�าเป็น

ในการช่วยบ�าบัดภาวะพร่องออกซิเจนและช่วย

ชีวิตผู้ป่วยวิกฤต	แต่การใส่เครื่องช่วยหายใจผ่าน

ท่อช่วยหายใจ	 (endotracheal	 tube:	 ETT)ท�าให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือปอดอักเสบ

ที่ สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	 (Ventilator		

associated	pneumonia,	VAP)	(สุจิตรา	ลิ้มอ�านวย

ลาภ,	 กาญจนา	 สิมะจารึก,	 เพลินตา	 ศิริปการ,	

และชวนพิศ	ท�านอง,	 2556)	 ศูนย์ควบคุมคุมและ

ป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา	(Center	of	Disease	

Control	and	Prevention,	CDC)ประมาณการณ์ว่า

จะมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ	300,000	

คนต่อปี	 ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงในการเกิด	VAP	ส่งผล

ให้อัตราการตายสูงขึ้น	(CDC,	2017)

	 ปอดอักเสบท่ีสัมพันธ ์กับเครื่องช ่วย

หายใจ	(Ventilator	associated	pneumonia	:VAP)	

เป็นภาวะปอดอักเสบท่ีเกิดในผู้ป่วยท่ีใช้เครื่อง

ช่วยหายใจมากกว่า	 2	 วันโดยนับจากวันแรกที่ใส่

เครื่องช่วยหายใจ	และภายใน	 2	 วันแรกหลังเอา

ท่อช่วยหายใจออก(Center	of	Disease	Control	and	

Prevention,	2017)	จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ว่าปัจจยัทีท่�าให้เกดิ	VAPสามารถจ�าแนกได้	3	ด้าน	

ได้แก่	ปัจจัยด้านผู้ป่วย	ปัจจัยด้านอุปกรณ์และการ

รักษา	และปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพ	ปัจจัยด้าน

ผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้เช่นเพศ	

อายุ	 โรคท่ีเข้ารับการรักษา	 ฯลฯ	ส่วนปัจจัยด้าน

อุปกรณ์และการรักษาท่ีเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด	

VAP	 เป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้	ปัจจัยเหล่า

นี้ได้แก่การสะสมของส่ิงคัดหล่ังเหนือ	ETT	cuff	

ซ่ึงส่งผลให้เกดิ	microaspiration	ในทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง	การขดัขวางกลไกการไอระยะเวลาการใส่

เครื่องช่วยหายใจ	(Fitch	&	Whitman,	2014)	การ

จัดท่าผู้ป่วยท่านอนราบ	 (Charles	 et	 al.,	 2014)	

การรักษาด้วย	H2	blockers	(Charles	et	al.,	2014)	

การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ	(Murphy	et	al.,	2014)	

ส�าหรับปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลต่อการเกิด	VAP	คือ

ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพได้แก่	การไม่เคร่งครัด

ในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ	จากการศึกษา

ของเคิสรี่และคณะ	 (2014)	พบว่าการเกิด	VAP		

เกดิจากความถีข่องการปนเป้ือนเชือ้จากการสัมผสั

สิง่แวดล้อมถงึ	7.1	%	และจากมอืบคุลากรสขุภาพ	

8.2	%	

	 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้แนวปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการเกิด	VAP	อย่างต่อเน่ือง	แต่อุบัติ

การณ์ของการเกิด	 VAP	 ยังคงอยู ่ในระดับสูง	

จากการศึกษาของมาจินและคณะ	 (2014)	พบว่า

จ�านวนผูติ้ดเชือ้ปอดอกัเสบมีจ�านวนสูงข้ึนถงึร้อย

ละ	 21.8ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อท้ังหมดในโรง

พยาบาล	มากกว่านัน้ในโรงพยาบาลตติยภมิู	ผูป่้วย

ที่รักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจนานเกิน	 48	ชั่วโมง

ในหอผู ้ป่วยวิกฤต	 มีอุบัติการณ์การเกิด	 VAP		

สูงขึ้นร้อยละ	57.14	หรือ	31.7/1000	วันใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ	 (Ranjan,	Chaudhary,	Chaudhry,	&	

Ranjan,	 2014	 )	 ในส่วนของประเทศไทยจากการ

ศึกษาของรองพงษ์	 โพลังละ	 และคณะ	 (2555)	

ศึกษาในหอผู ้ป่วยหนักพบว่ามีผู ้ป่วยเกิดVAP	

มากกว่าร้อยละ	 90	 ของผู้ป่วยท่ีติดเชื้อทางเดิน

หายใจ	และจากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลศูนย์	พบว่าปีงบประมาณ	2559	 ใน

แต่ละเดือน	กลุ่มงานอายุรกรรมมีค่าเฉลี่ยอัตรา

การติดเชื้อVAP	ทั้งปี	 เท่ากับ	4.30	ต่อ	1,000	วัน

ใช้เครื่องช่วยหายใจ	 การเกิดVAP	ส่งผลกระทบ

หลายประการต่อตัวผูป่้วย	ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ	และ	
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สถานบริการสุขภาพ	 เมื่อเกิด	VAP	ผู้ป่วยที่เกิด	

VAP	จะมีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	 8.2	%	

(Nguile-Makao	et	al.,	1010;	Tamayo	et	al.,	2012)	

และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ด้วย	สอดคล้องกบัการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบค่ารักษาระหว่าง

ผู้ป่วยที่เกิด	VAP	และผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิด	VAP	พบ

ว่าผูป่้วยทีเ่กดิ	VAP	จะเสยีค่ารกัษา	99,598	เหรยีญ	

ในขณะท่ีค่ารักษาของผู้ป่วยท่ีไม่เกิด	VAP	 จะ

ประมาณ59,770	 เหรียญ	 (Kollef,	Hamilton,	&	

Ernst,	2012)

	 การป้องกนัและการดูแลผูป่้วยท่ีเกดิ	VAP	

แล้วนั้น	หลายหน่วยงานได้พัฒนาแนวปฏิบัติขึ้น	

เช่น	 CDCก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเป็น4	

มาตรการ	(W.H.A.P)	ได้แก่	1)	มาตรการการหย่า

เครื่องช่วยหายใจ	(Wean	Patient:	W)	2)	มาตรการ

การท�าความสะอาดมือ	 (Hand	Hygiene:	H)	 3)	

มาตรการการป้องกันการสูดส�าลักเชื้อก่อโรค

ทางเดินหายใจส่วนล่าง	(Aspiration	Precautions:	

A)	 และ	 4)	 มาตรการการป้องกันการปนเปื้อน		

(Prevent	contamination:	P)	(สมจติร	พริยิะประภา,	

อะษา	ชะโนภาษ,	จ�ารสั	รงศ์จ�าเรญิ,	บงัอรรตัน์	บญุ

คง,	และยุพาวรรณ	ทองตะนุนาม,	2557)	

	 โรงพยาบาลตติยภมิูได้มกีารประยุกต์แนว

ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด	VAP	มาใช้ประกอบ

ด้วย	กิจกรรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจ	 (W)	การ

ท�าความสะอาดมือ	 (H)	 การป้องกันการส�าลัก	

(A)	 การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ	 (P)	 การดูแล

ปาก	 (Oral	 care)	 โดยการท�าความสะอาดปากฟัน

ด้วย	Special	mouth	wash	หรือ	0.12	%	Cholhex-

idine	gluconate	in	alcohol	(กลุ่มงานการพยาบาล

ด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ,	 2559)จาก

การส�ารวจในปีงบประมาณ	 2559	 พบว่ายังมี

อุบัติการณ์การเกิด	VAP	 ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

ในระดับ	 2.31-9.17	 ต่อ	 1,000	 วันใช้เครื่องช่วย

หายใจ	และจากการศึกษาความีวินัยในการปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติของพยาบาล	จ�านวน	25	คน	พบ

ว่าพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติครบสมบูรณ์

ในหลายกิจกรรม	 แต่มีบางกิจกรรมยังปฏิบัติได้

ไม่สมบูรณ์คือ	การท�า	 oral	 care	พบว่าบุคลากร

เลือกใช้	 special	mouth	wash	ร้อยละ	62	 ซ่ึงจาก

การศึกษาการท�าความสะอาดปากฟันที่ลดการ

เกิด	VAP	ให้ใช้	0.12	%	chlorhexidine	gluconate	

in	alcoholการท�าHand	hygiene	และกิจกรรมการ

หย่าเครือ่งช่วยหายใจ	(wean)	พบว่าบคุลากรปฏบัิติ

ได้สมบรูณ์ร้อยละ50การควบคมุ	cuff	pressure	25-

30	mmHg	และการจดัท่านอนยกหวัเตียงสูงท�ามุม	

30-45	องศาขณะให้อาหารทางสายยาง	และหลงัให้

อาหาร	30	นาที	มีการปฏิบัติ	ได้น้อยกว่าร้อยละ50	

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการให้อาหารทางผ่านชุดให้

อาหารแบบหยดเร็วน้อยกว่า	 30	นาทีร้อยละ57	

และในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการส�าลักยังไม่ได้

มีกิจกรรมการท�า	 supra-cuff	 suction	 ซ่ึงช่วยลด

การเกิด	microaspirate	ของสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ETT	

cuff	สู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	ซึง่เป็นสาเหตุส�าคญั

ของการเกิด	VAP	ทั้งนี้การท�า	supra-cuff	suction	

จะช่วยลดการไหลของเชื้อลงทางเดินหายใจส่วน

ล่างลดความเสี่ยงในการเกิด	VAP	การเสียชีวิต

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอัตราการตายใน	

โรงพยาบาลน้อยลงเกือบเท่าตัว	 นอกจากน้ียัง

ท�าให้ลดจ�านวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจลงอีก

ด้วย	(Frostet	et	al.,	2013;	Safdari,	Yazdannik,	&		

Abbast,	 2014)	 จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี

ยังไม่สมบูรณ์ในหลายกิจกรรมโดยเฉพาะขาด

กิจกรรมช่วยลดการเกิด	microaspirate	 จึงท�าให้
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อุบัติการณ์ของการเกิดVAP	ไม่ลดลง	

	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาแนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบท่ี

สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	 ที่สอดคล้องกับ

บริบทการดูแลผู ้ป ่วยที่โรงพยาบาลศูนย์และ

ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการสูดส�าลักเชื้อ

ก่อโรคเหนือ	 ETT	 cuff	 เข้าทางเดินหายใจส่วน

ล่าง	(Aspiration	Precautions:	A)ซึ่งยังไม่มีในแนว

ปฏิบัติ	โดยเพิ่มการท�า	suppra	cuff	suction	คือการ

ดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ETT	cuff	ซึ่งจากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่าช่วยลดความเส่ียงของการเกิด	

VAP	48	%	 (Frost	 et	 al.,	 2013)	การส่งเสริมให้

บุคลากรมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	 จาก

การศึกษาของโมฮัมเมด	 (2014)	พบว่าพบว่าหาก

บคุลากรสขุภาพปฏบิติัตามแนวปฏบิติัเพิม่จาก	63	

%	เป็น	84	%	จะท�าให้อตัราการเกดิ	VAP	ลดลงจาก	

23	มาเป็น	14	 /1,000	วันใช้เครื่องช่วยหายใจและ

ศึกษาผลของการน�าแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัการใส่เครือ่งช่วย

หายใจที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม	

เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิด	VAPสอดคล้องกับการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามการก�าหนดตัวชี้วั

ดบัญชีวัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสาร

สนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล	

(Thailand	Hospital	Indicator	Program:	THIP)	ได้

ก�าหนด	KPI	ให้	VAP	เป็นตัวชีว้ดัระบบงานส�าคญั

หมวด	Infection	Control	System	ที่ก�าหนดให้ค่า

การเกิดอุบัติการณ์ยิ่งน้อยยิ่งดี	

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับ

เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรม	ดังนี้

	 1.		 เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิด	 VAP	

ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมท่ีได้รับแนวปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับ

เครื่องช่วยหายใจ	(Supra-WHAPO	CNPG)	

	 2.		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของ

แนวปฏิบัติSupra-WHAPO

	 3.		 เพื่อศึกษาความมีวินัยของพยาบาล

ในการปฏิบัติตามกิจกรรมการพยาบาลของแนว

ปฏิบัติ	Supra-WHAPO		

ค�าจ�ากัดความ
	 ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจ

หมายถึง	ปอดอักเสบที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใส่

เครื่องช่วยหายใจ	 2	วันข้ึนไป	 ในการศึกษาครั้งน้ี

ศึกษาเฉพาะ	EVAP	หมายถึงการเกิดปอดอักเสบ

ท่ีสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	หลังใส่เครื่องช่วย

หายใจผ่านท่อช่วยหายใจ	 2-4	 วันวินิจฉัยโดยใช	้

clinical	criteria

	 อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์

กับเครื่องช่วยหายใจหมายถึง	 อัตราการเกิด	VAP	

รายใหม่ต่อ	1000	วนัใส่เครือ่งช่วยหายใหจ	วนิิจฉยั

ตาม	 clinical	 criteria	 ของ	CDC	 ในผู้ป่วยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้รับการดูแลโดยใช้	 Supra-WHAPO	

และผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการดูแลโดยใช้	

WHAPO	ในช่วงเวลาที่ท�าการศึกษา

	 ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	

หมายถึงสัดส่วนของพฤติกรรมของพยาบาล	 ใน

การปฏบัิติตามแนวปฏบัิติการพยาบาลเพือ่ป้องกนั

ปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับเคร่ืองช่วยหายใจมี

ทั้งหมด	8องค์ประกอบ	โดยพยาบาลหัวหน้าหอผู้
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ป่วยหรอืหวัหน้าเวร	จะเป็นผูบ้นัทึกตามแบบตรวจ

เช็คการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	เวรละ	1	ครั้ง

	 ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติหมายถึง	

คะแนนความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อป้องกันปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับเครื่องช่วย

หายใจ	ที่ประเมินโดยแบบวัดความพึงพอใจของ

พยาบาลต่อการใช้แนวปฏบิติัฯ	และความพงึพอใจ

โดยรวม

กรอบแนวคิด
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎี

ระบบของ	Ludwig	Von	Bertalanfly	มาใช้ในการ

วิจัย	ประกอบด้วย	Input,	Process,	Outputมีแนวคิ

ดว่าองค์ประกอบหรือปัจจัย	หรือสิ่งต่างๆ	มีความ

สัมพันธ์กันอย่างเป็นกระบวนการ	 ดังนั้นถ้าหาก

ต้องการให้ผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาด

หวัง	ต้องด�าเนินกระบวนการดังนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	

(Quasi-experimental	design)	แบบ	2	กลุ่ม	วัดผล

หลังการทดลอง

ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ัง

นี	้ประกอบด้วย	2	กลุม่	ได้แก่(1)	ผูป่้วยผูใ้หญ่วกิฤต

ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ	4	วันแรก	ที่เข้ารับการรักษา

ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	 และหอผู้ป่วยอายุร

กรรมหญิง	 และ	 (2)	พยาบาลวิชาชีพประจ�าหอ	

ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย	 และหอผู้ป่วยอายุรกรรม

ความมีวินัยในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั  หมายถึงสัดส่วนของพฤติกรรมของพยาบาล ในการ
ปฏิบติัตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กับเคร่ืองช่วยหายใจมีทั้ งหมด 8
องคป์ระกอบ โดยพยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วยหรือหัวหน้าเวร จะเป็นผูบ้นัทึกตามแบบตรวจเช็คการปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติั  เวรละ 1 คร้ัง 

ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติัหมายถึง  คะแนนความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือป้องกนั
ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจ  ท่ีประเมินโดยแบบวดัความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใชแ้นว
ปฏิบติัฯ  และความพึงพอใจโดยรวม 
 
กรอบแนวคดิ 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิดของทฤษฎีระบบของ Ludwig  Von  Bertalanfly  มาใชใ้นการวิจยั  
ประกอบดว้ย  Input, Process, Outputมีแนวคิดว่าองคป์ระกอบหรือปัจจยั  หรือส่ิงต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้นถา้หากตอ้งการให้ผลลพัธ์บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีคาดหวงั  ตอ้งดาํเนิน
กระบวนการดงัน้ี 
           Input                                                    Process                       Output                             
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง  (Quasi-experimental design)  แบบ  2  กลุ่ม  วดัผลหลงัการ
ทดลอง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่(1)  ผูป่้วยผูใ้หญ่วิกฤตท่ี
ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ  4  วนัแรก  ท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยอายรุกรรมชาย  และหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง  

ด้านผู้ป่วย 
- อุบติัการณ์การเกิด VAP 
ด้านพยาบาล 
- ความพึงพอใจต่อแนว
ปฏิบติั 
- ความมีวินยัในการปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติั 

ใช ้ Supra-WHAPO CNPG 
ประกอบดว้ย 
1. supra-cuff  suction 
2. Wean   
3. Hand  hygiene 
4. Aspiration  precaution 
5. Prevent  contamination 
6. Oral  care 0.12 % CHD 
7. VAP monitoring 
8. VAP  prevention  checklist 

- ผูป่้วยใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
4 วนัแรก 
- อาย ุ 18  ปีข้ึนไป 
- ไม่มีการติดเช้ือทางเดิน
หายใจก่อนใส่เคร่ืองช่วย
หายใจตามเกณฑ ์ CDC 
 

หญิง	โรงพยาบาลตติยภูมิที่ท�าการศึกษา

	 กลุม่ตวัอย่าง	ประกอบด้วยกลุม่ผูป่้วย	และ

กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี	

แบบเจาะจงตามคุณสมบัติ	(purposive	sampling)	

	 1	 ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง	 เลือกแบบเจาะจง

ตามคุณสมบัติแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้ป่วย

กลุ่มควบคุม	และผู้ป่วยกลุ่มทดลอง	 มีเกณฑ์คัด

เข้าคือ	 1)	ผู้ป่วยอายุ	 18	ปีข้ึนไป	2)	ผู้ป่วยแผนก

อายุรกรรมได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจผ่าน	

endotracheal	 tubeใน	 4	 วันแรก	 3)	 ผู้ป่วยหรือ	

ผู ้แทนโดยชอบธรรมสมัครใจและยินดีเข้าร่วม
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การศึกษา	มีเกณฑ์คัดออก	(exclusion	criteria)	คือ		

1)	 ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ	ก่อน	 2	 วันแรก	

หลังใส่เครื่องช่วยหายใจ	 ตามเกณฑ์	 Clinical		

criteria	(CDC,	2017)2)	ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัโดย

แพทย์ว่าเป็น	Acute	respiratory	distress	syndrome		

ก่อน	 2	 วันแรก	 หลังใส่เครื่องช่วยหายใจ	 3)		

ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมขอยุติการเข้าร่วม

การศึกษา	4)	ผู้ป่วยเสียชีวิต	หรือย้ายออกจากหอ	

ผู้ป่วยด้วยกรณีต่างๆ	เช่น	ไม่สมัครใจอยู่รักษา	ส่ง

ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่น	ส่งไปรักษาที่หอผู้ป่วย

อื่น	 ก่อน	 2	 วันแรกของการใส่เครื่องช่วยหายใจ

ผ่าน	 ETTโดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลโดยใช้

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน	VAP	ตามมาตรฐานของ

โรงพยาบาล	ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการดูแลโดย

ใช้แนวปฏิบัติ	 Supra-WHAPO	CNPG	 ท่ีผู้วิจัย

พัฒนาขึ้น	

	 ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้

สูตรการเปรียบเทียบค่าสัดส่วนของการวิจัยแบบ

ทดลอง	กรณี	 2	กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน	 (Bernard,	

2000)รวมกับค่าประมาณการสูญเสียตัวอย่าง

ไว้20	%ได้จ�านวนตัวอย่างท่ีต้องศึกษาทั้งหมด

เท่ากับ	134	คน	โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองกลุม่ละ67	คน	ในการวจิยัครัง้นีสู้ญเสยีกลุม่

ตัวอย่าง	 14	คน	จากกรณีไม่สมัครใจรักษาต่อใน

โรงพยาบาล	 7คน	ถูกส่งไปรับการรักษาต่อท่ีโรง

พยาบาลอื่น	4	คน	ย้ายหอผู้ป่วย	1	คน	และเสียชีวิต	

2คน	คงเหลอืกลุ่มตัวอย่าง	120	คนเป็นกลุ่มควบคุม	

63	คน	กลุ่มทดลอง	57	คน

	 2	 พยาบาลกลุ ่มตัวอย่าง	 คัดเลือกแบบ

เจาะจง	(purposive	sampling)และสมัครใจเข้าร่วม

โครงการจ�านวนกลุ่มละ	24	คน	ปฏบิติังานในหอผู้

ป่วยอายุรกรรมชาย	และอายุรกรรมหญิง	 ในช่วง

เวลาที่ท�าการวิจัยคือ	 เดือนตุลาคม	2560	ถึงเดือน

กุมภาพันธ์	2561	

	 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 ก่อนการศึกษามีการขอความยินยอมจาก

กลุ่มตัวอย่างหรือผู้แทนโดยชอบธรรมปราศจาก

การข่มขู่	 บังคับ	หรือให้รางวัลในการเข้าร่วมการ

วิจัย	 มีการให้ข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการวิจัย	 ปกปิดข้อมูลท่ีไม่ต้องการเปิดเผย	

สามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา	 โดยไม่มี

ผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย	 ไม่เปิดเผยช่ือ	

หรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย	

มีการชีแ้จงประโยชน์จากการเข้าร่วมการวจิยั	รวม

ทั้งอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีเข้าร่วมวิจัย	 ผู้วิจัยมีการเตรียมการป้องกันและ

จัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน	 มีความยุติธรรม

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือก�าหนดเกณฑ์ในการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงอย่างชัดเจนได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่	HE602178	

และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์	ของโรงพยาบาลตติยภูมิที่ศึกษาเลข

ท่ี	KE60127	เม่ือได้รบัการอนมัุติให้ด�าเนินการวจิยั	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัย	 แบ่งเป็น	 2	 ประเภทคือ	 เครื่องมือในการ

ทดลอง	และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

	 1.		 เครื่องมือในการทดลอง	 ประกอบ

ด ้วย	 แนวปฏิ บั ติ 	 Supra-WHAPO	 CNPG		

ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาตาม	 รูปแบบของ	 Evidence	

Based	 Practice	 Model	 ของซูคัพ	 (Soukup,	

2000)	และส่ือการสอนวดิิโอ	และโปสเตอร์การท�า		
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Supra-cuff	 suctionโดยแนวปฏิบัติ	Supra-WHA-

PO	CNPGประกอบด้วย	 8	 องค์ประกอบ	 ได้แก	่

1)	Supra-cuff	 suction	 เป็นกิจกรรมการดูดส่ิงคัด

หลั่งเหนือ	ETT	 cuff	 2)	Weanการประเมินควา

มต้องการหย่าเครื่องช่วยหายใจทุกวัน	 3)	Hand	

hygiene	คือมีการท�าความสะอาดมือ	ด้วยสบู่หรือ

แอลกอฮอล์	 ตามขั้นตอนของ	WHO	guidelines	

4)	Aspiration	 precaution	การป้องกันการส�าลัก

โดยการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้	คือ	จัดนอนศีรษะสูง	

30-45	องศาตลอดเวลาหากไม่มีข้อห้าม	 ติดตาม

ประเมิน	cuff	pressure	20-30	mmHg	อย่างน้อยเวร

ละ	1	ครั้ง	เทน�้าในข้อต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

ทิ้งก่อนเปลี่ยนท่า	จัดหัวเตียงสูง	30-45	องศาขณะ

ให้อาหารและหลงัให้อาหาร	30	นาท	ีให้อาหารทาง

สายยางด้วยวิธีการหยดช้าๆ	30	นาที	 5)	 Prevent	

contamination	 เป็นการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ

จากอุปกรณ์	 และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ	

คือดูแลและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจทุก	7	

วัน	หรือเมื่อปนเปื้อน	ใช้	sterile	water	เติมเครื่อง

ท�าความช้ืนอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจ	ใช้	70	%	Al-

cohol	 เช็ดบริเวณข้อต่อเครื่องช่วยหายใจและรอย

ต่อต่างๆ	ก่อนท�ากิจกรรม	หลังท�ากิจกรรม	และ

ก่อนต่อกลบัเข้าท่ีทุกครัง้	และครอบหวั	Self	inflat-

ing	เมื่อไม่ใช้	6)	Oral	care	คือการท�าความสะอาด

ปากฟันด้วย	0.12	%	Chlorhexidineอย่างน้อยเวรละ	

1	 ครั้ง 	 7)	 VAP	 monitor	 ประเมินการเกิด		

VAPโดยใช้เกณฑ์การประเมิน	clinical	ของ	CDC	

ปี	ค.ศ.	2017	ในวนัที2่	และ	4	ของการใส่เครือ่งช่วย

หายใจ	8)	VAP	prevention	checklist	โดยใช้แบบ

ตรวจสอบวนิยัของพยาบาลในการปฏบัิติตามแนว

ปฏิบัติ	supra-WHAPO	โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือ

หัวหน้าทีมการพยาบาล	เวรละ	1	ครั้ง	

	 VDO	และโปสเตอร์	 การท�า	 supra-cuff	

suction	 ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	

โดยผูท้รงคุณวฒุ	ิ3	ท่าน	ค�านวณหา	Content	valid-

ity	index	(CVI)	ได้	1.00แนวปฏบิติัฯ	supra-WHA-

PO	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ของ	

The	Appraisal	of	Guidelines	for	Research	&	Eval-

uation	:	AGREEII	ปี	ค.ศ.	2009	โดยผู้เชี่ยวชาญ5	

ท่าน	ได้คะแนนการประเมินทุกหมวดเฉลีย่ร้อยละ	

83.29	และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นชอบให้น�าแนว

ปฏิบัติไปใช้ได้

	 2.	 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	

ประกอบด้วยเครื่องมือ	 2	 ชุด	 ส�าหรับรวบรวม

ข้อมูลจากพยาบาลและข้อมูลจากผู ้ป่วยมีราย

ละเอียดดังนี้

	 1	 เครื่องมือส�าหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้

ป่วย	 ได้แก่	 1)	แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย	

ได้แก่	เพศ	อายุ	ตรวจความเท่ียงตรงของเนือ้หาโดย

ค�านวณหาค่า	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�าหรับรวบรวมข้อมูลจาก

พยาบาล	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ1)	แบบบันทึก

วินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ

โดยให้คะแนนเป็นร้อยละตามความถีใ่นการปฏบัิติ

ของแต่ละกิจกรรมต้ังแต่	 0-100	%	ประเมินโดย

พยาบาลหัวหน้าหอผู ้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ

พยาบาลหรอืผูว้จิยัในแต่ละเวร	เวรละ	1	ครัง้	ตรวจ

ความเที่ยงตรงของเน้ือหาโดยค�านวณหาค่า	 IOC	

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	ท่าน	 ได้คะแนน	 IOC	 0.82)	

แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติฯ	เลือก
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ตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 เกณฑ์

การให้คะแนน	ดังนี	้5	คะแนน	พงึพอใจมากท่ีสุด4	

คะแนน	พงึพอใจมาก3	คะแนน	พงึพอใจปานกลาง	

2	คะแนน	พึงพอใจน้อย1	คะแนน	พึงพอใจน้อย

ที่สุดน�ามาหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแต่ละ

กิจกรรมและภาพรวมของกิจกรรมท้ังหมด	แปล

ผลออกมาเป็นระดับความพึงพอใจเฉลี่ย	และร้อย

ละของพยาบาล	ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

ของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	น�ามาหาความ

ตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity)ตรวจความเท่ียง

ตรงของเนื้อหาโดยค�านวณหาค่า	 IOC	 โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	5	ท่าน	ได้คะแนน	IOC	1	หาความเชื่อมั่น

จากพยาบาลจ�านวน	24	คน	โดยหา	Cronbach	alpha	

ได้	0.9

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยเมื่อผ่าน

การอนุมัติจากกรรมการจริยธรรม	และขอเข้าเก็บ

ข้อมูลจากหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	มีดังนี้

	 	 1.1	 เลือกผู้ป่วยกลุ่มควบคุมตามข้อ

ก�าหนดการคัดเข้าศึกษา	และพยาบาลอาสาสมัคร

	 	 1.2	พยาบาลอาสาสมัครใช้แนวปฏบัิติ	

WHAPO	ตั้งแต่วันแรกของการใส่	ETT	และเก็บ

ข้อมูลการเกิด	VAP	ในวันที่	2-4	หลังใส่	ETT	

	 	 1.3	 ประเมินการความมีวินัยในการ	

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล	WHAPO	ของ

พยาบาลอาสาสมัคร

	 	 1.4	พยาบาลอาสาสมัครประเมินความ

พึงพอใจแนวปฏิบัติฯ

	 	 1.5	 เม่ือเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมครบ

แล้วด�าเนินการเกบ็ข้อมูลกลุ่มทดลองตามข้ันตอน

เช่นเดียวกันกับกลุ่มควบคุม

	 สรุปได้ตามแผนผังดังนี้

โดยผูท้รงคุณวุฒิ  5  ท่าน  ไดค้ะแนน  IOC  1.00แบบวินิจฉยัการติดเช้ือ VAP โดยใช ้clinical criteria ของ 
CDCตรวจคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ  5  ท่าน  ไดค้ะแนน  IOC  1.00 

2   เคร่ืองมือสาํหรับรวบรวมขอ้มูลจากพยาบาล ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ1)  แบบบนัทึกวินยัในการ
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลฯโดยให้คะแนนเป็นร้อยละตามความถ่ีในการปฏิบติัของแต่ละกิจกรรม
ตั้งแต่ 0-100 % ประเมินโดยพยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วยหรือหัวหนา้ทีมการพยาบาลหรือผูว้ิจยัในแต่ละเวร  
เวรละ 1 คร้ัง ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยคาํนวณหาค่า  IOC  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  5  ท่าน  ไดค้ะแนน  
IOC  0.82)   แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติัฯ   เลือกตอบแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 5  คะแนน  พึงพอใจมากท่ีสุด4  คะแนน  พึงพอใจมาก3  คะแนน พึงพอใจปาน
กลาง2  คะแนน พึงพอใจนอ้ย1  คะแนน พึงพอใจนอ้ยท่ีสุดนาํมาหาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจแต่ละ
กิจกรรมและภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด  แปลผลออกมาเป็นระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย  และร้อยละของ
พยาบาล  ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล  นาํมาหาความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity)ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยคาํนวณหาค่า  IOC  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  5  ท่าน  ได้
คะแนน  IOC  1  หาความเช่ือมัน่จากพยาบาลจาํนวน  24  คน  โดยหา  Cronbach  alpha ได ้0.9 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัเม่ือผา่นการอนุมติัจากกรรมการจริยธรรม  และขอเขา้เก็บขอ้มูลจาก
หน่วยงานเรียบร้อยแลว้ มีดงัน้ี 

 1.1 เลือกผูป่้วยกลุ่มควบคุมตามขอ้กาํหนดการคดัเขา้ศึกษา และพยาบาลอาสาสมคัร 
 1.2 พยาบาลอาสาสมคัรใชแ้นวปฏิบติั WHAPO ตั้งแต่วนัแรกของการใส่  ETT และเก็บขอ้มูล

การเกิด VAP ในวนัท่ี 2-4  หลงัใส่ ETT  
 1.3 ประเมินการความมีวินยัในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาล WHAPOของพยาบาล

อาสาสมคัร 
 1.4 พยาบาลอาสาสมคัรประเมินความพึงพอใจแนวปฏิบติัฯ 
 1.5 เม่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มควบคุมครบแลว้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลกลุ่มทดลองตามขั้นตอน

เช่นเดียวกนักบักลุ่มควบคุม 
สรุปไดต้ามแผนผงัดงัน้ี 

 
 
 
 
 

2. ระยะเวลาใน 
 

Experimental 
Group 

Intervention: ใชแ้นวปฏิบติั 
Supra-WHAPO  เพิ่มSupra-cuff  

suction,  VAP monitoring,  
VAP prevention  checklist 

Evaluation 
- อตัราการเกิด VAP 
- ความพึงพอใจต่อการใชแ้นวปฏิบติัฯ  
-วนิยัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฯ 

Routine Care: ใชแ้นวปฏิบติั  
WHAPO  

Control 
Group 

Evaluation 
- อตัราการเกิด VAP 
-การปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฯ 
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	 การด�าเนินการ

	 ด�าเนินการศึกษากลุ่มควบคุมให้เสร็จส้ิน

ก่อน	จึงท�าการศึกษาในกลุ่มทดลองเพื่อไม่ให้เกิด

การปนเป้ือนของการศกึษา	แบ่งเวลาท�าการศกึษา

ออกเป็น	2	ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่หนึ่งท�าการศึกษา

ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มควบคุมระหว่างเดือนตุลาคม	

ถึงกลางเดือนธันวาคม	2560	 ระยะที่สองท�าการ

ศึกษาในกลุม่ผูป่้วยทดลองระหว่างหลงักลางเดือน	

ธันวาคม	2560	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2561

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลของการใช้แนว

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบท่ี

สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุร

กรรม	ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

	 ข้อมูลทัว่ไปด้านผูป่้วยน�ามาวเิคราะห์ด้วย

สถิติเชิงบรรยาย	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและใช้สถติิchi-square		

เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู ้ป ่วยกลุ ่ม

ตัวอย่าง

	 ข้อมูลการเกิดปอดอักเสบท่ีสัมพันธ์กับ

เครือ่งช่วยหายใจ	น�ามาวเิคราะห์หาอบัุติการณ์การ

เกดิปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัเครือ่งช่วยหายใจ	ต่อ	

1,000	วนัการใส่เครือ่งช่วยหายใจ	และเปรยีบเทยีบ

อบัุติการณ์การเกิดปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัเครือ่ง

ช่วยหายใจ	ในกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติ	Supra-WHA-

PO	 และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล	

Supra-WHAPO	โดยใช้สถิติ	Relative	Risk	Ratio

ความพึงพอใจของพยาบาลต่อแนวปฏิบั ติฯ	

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย	ได้แก่	ความถี่	ร้อย

ละ	ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความมี

วินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ	

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงบรรยาย	ได้แก่	ความถี่	ร้อย

ละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบ

เทียบความมีวินัยของพยาบาลในการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติ	 ของพยาบาลกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองด้วยสถิติ	t-test

ผลการวิจัย
	 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างพบ

ว่าทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน	โดย

กลุ่มควบคุมมีเพศชายจ�านวน	35	 คน	และกลุ่ม

ทดลองมเีพศชาย	37	คน	คิดเป็นร้อยละ	56	และ	65	

ตามล�าดบั	โดยอายเุฉลีย่ของกลุ่มควบคุม63	ปี	อายุ

เฉลี่ยของกลุ่มทดลอง	64	ปี	การวินิจฉัยโรคที่พบ

ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน	ส่วนใหญ่เป็นโรค

กลุ่ม	Cardiovascular	 diseases	 โดยกลุ่มควบคุมมี

จ�านวน	28	คน	(ร้อยละ	44	)	กลุ่มทดลองมี	20	คน	

(ร้อยละ	35	)	เม่ือพจิารณาการได้รบัยา	Proton	pump	

innibitors	พบว่าผูป่้วยกลุ่มควบคุมได้รบัยาจ�านวน	

44	คน	(ร้อยละ	70)	และกลุ่มทดลองได้รับ	47	คน	

(ร้อยละ	82)	ส่วนการได้รับยาปฏิชีวนะพบว่ากลุ่ม

ควบคุมได้รับจ�านวน	53	คน	(ร้อยละ	84)	และกลุ่ม

ทดลองได้รบั	40	คน	(ร้อยละ	70)	ส่วนค่าเฉล่ียของ

จ�านวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจของท้ังสองกลุ่มไม่

แตกต่างกันคือ	กลุ่มควบคุมมีจ�านวนวันใช้เครื่อง

ช่วยหายใจเฉล่ีย	 3.7	 วัน	 (SD=0.61)	 และกลุ่ม

ทดลอง	3.5	วัน	(SD=0.80	)	ดังรายละเอียดใน	จาก

ตารางที่	1
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ตารางที่	1	ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม	ตารางท่ี  1ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยวิกฤตอายรุกรรม 
ลกัษณะทั�วไป กลุ่มควบคุม 

N=63 

n (% ) 

กลุ่มทดลอง 

N=57 

n (% ) 

Chi-square 

(X2) 

p* 

เพศ 
ชาย 35 (56) 37 (65) 1.092 .296 
หญิง 28 (44) 20 (35) 
อาย ุ
20-40  ปี 7 (11) 3 (5) 7.503 .057 
41-60  ปี 15 (24) 23 (40) 
61-80  ปี 35 (56) 21 (37) 
81-100  ปี 6 (9) 10 (18) 

การวินิจฉยัโรค
Cardiovascular  28 (44) 20 (35) 11.027 .137 
Neurology  13 (21) 11 (19) 
Respiratory  8 (13) 10 (17) 
Sepsis  7 (11) 6 (11) 
Gastrointestinal 0 (0) 6 (11) 
Other  7 (11) 4 (7) 

การไดรั้บยา

44 (70) 47 (82) 2.599 .107 
19 (30) 10 (18) 

53 (84) 40 (70) 3.340 .068 

Proton  Pump  Inhibitors 
ได ้
ไม่ได ้

Antibiotic 
ได ้
ไม่ได ้ 10 (16) 17 (30) 

 (SD)  (SD) t p 
อาย ุ 63 (14.89) 64 (14.02) 44.354 .499 
ค่าเฉล่ีย ventilator dayใน 4 วนัแรก 3.7 (0.61) 3.5 (0.80) 3.408 .182 
*กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  p< 0.05

MM
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	 อุบัติการณ์การเกิด	early-onset	VAP	 	

	 การประเมนิการเกดิปอดอกัเสบทีสั่มพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจในวนัท่ี	4	หลงัใส่เคร่ืองช่วยหายใจ	

พบว่าในกลุม่ควบคุมเกดิ	VAP	14	ครัง้	คดิเป็นอบัุติการณ์	56.45	ครัง้/1,000	วนัใช้เครือ่งช่วยหายใจ	(95	%	

CI	=	0.0605,0.0974)	ส่วนกลุ่มทดลองเกิด	VAP	3	ครั้ง	คิดเป็น	15.15	ครั้ง/1,000	วันใช้เครื่องช่วยหายใจ	

(95	%	CI	=	0.0052,0.0436)	เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิด	VAP	ระหว่างผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มพบ

ว่า	ผูป่้วยกลุม่ควบคุมมีความเสีย่งของการเกดิ	VAP	มากเป็น	4.96	เท่าของผูป่้วยกลุม่ทดลอง	(RR	=	4.96,	

95	%	CI	=	1.50,16.45,	p=0.009)	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	อุบัติการณ์การเกิด	VAP	ในผู้ป่วยกลุ่มควบคุม	และกลุ่มทดลอง

	 ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ

	 การประเมินความพึงพอใจของพยาบาล

กลุ่มทดลองจ�านวน	24	คน	ต่อการใช้แนวปฏิบัติ		

supra-WHAPO	พบว่า	พยาบาลผูใ้ช้แนวปฏบิติัร้อย

ละ	85.8มคีะแนนความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่4.29	

อุบัตกิารณ์การเกิด  ear ly-onset  VAP 
การประเมินการเกิดปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจในวนัท่ี  4  หลงัใส่เคร่ืองช่วยหายใจ  

พบว่าในกลุ่มควบคุมเกิด  VAP  14  คร้ัง  คิดเป็นอุบติัการณ์  56.45 คร้ัง/1,000  วนัใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  (95 
% CI = 0.0605,0.0974)  ส่วนกลุ่มทดลองเกิด  VAP  3  คร้ัง  คิดเป็น  15.15   คร้ัง/1,000  วนัใชเ้คร่ืองช่วย
หายใจ  (95 % CI = 0.0052,0.0436)  เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของการเกิด  VAP  ระหว่างผูป่้วยทั้งสอง
กลุ่มพบว่า ผูป่้วยกลุ่มควบคุมมีความเส่ียงของการเกิด  VAP มากเป็น  4.96  เท่าของผูป่้วยกลุ่มทดลอง  (RR 
= 4.96, 95 % CI = 1.50,16.45, p=0.009)  ดงัตารางท่ี  2 

ตารางท่ี  2 อุบติัการณ์การเกิด  VAP  ในผูป่้วยกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
จาํนวนการ 

เกิด VAP 

(ครั้ง) 

จาํนวน

Ventilator 

day (วนั) 

VAP incidence /

1,000 ventilator- 

day 

(95% CI) 

Relative  

r isk  

(95% CI) 

P* 

กลุ่มควบคุม 

(n = 63) 

14 248 56.45 
(0.06,0.10) 4.96 .009 

กลุ่มทดลอง 

(n = 57) 

3 198 15.15 
(0.005,0.04) 

(1.50,16.45)  

*กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  p< 0.05

ความพงึพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติ 
การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลกลุ่มทดลองจาํนวน  24  คน  ต่อการใชแ้นวปฏิบติั  supra-

WHAPO  พบว่า พยาบาลผูใ้ชแ้นวปฏิบติัร้อยละ  85.8มีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย4.29 (SD .62) 
จากคะแนนเต็ม 5และพยาบาลผูใ้ชแ้นวปฏิบติัเกินกว่าร้อยละ  80มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียทุกดา้นใน
ระดบัพึงพอใจมาก  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  3   

(SD	.62)	จากคะแนนเต็ม	5และพยาบาลผู้ใช้แนว

ปฏิบัติเกินกว่าร้อยละ	80มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉล่ียทุกด้านในระดับพงึพอใจมาก	ดังรายละเอยีด

ในตารางที่	3	
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ตารางที่	3	ค่าเฉลี่ย	และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน

ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ

	 ความมีวินัยของพยาบาลในการปฏิบัติ

ตามแนวฯ

	 ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	

ประเมินจากร้อยละของพฤติกรรมของพยาบาล	

ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ

ป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วย

หายใจ	 supra-WHAPO	พบว่า	พยาบาลท่ีเข้าร่วม

การวิจัยจ�านวนรวมทั้งสิ้น	24	คน	ปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติครบถ้วนร้อยละ	 100	 ใน	 5	 กิจกรรม	 คือ	

1)	ท�าความสะอาดปากด้วย	 0.12	%	CHD	อย่าง

ตารางท่ี  3 ค่าเฉล่ีย  และร้อยละของคะแนนความพึงพอใจต่อการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัปอด
อกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจ 

รายการประเมิน  M (SD) 

(คะแนนเตม็ 5) 

จาํนวน

พยาบาล 

(รอ้ยละ) 

1.แนวปฏิบติัใชง่้าย  และสะดวกในการทาํงาน 4.21 (.51) 84.2
2. จาํนวนกิจกรรมในแนวปฏิบติัฯ มีความเหมาะสม 4.17 (.57) 83.4
3. เวลาสาํหรับปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฯ มีความเหมาะสม 4.25 (.53) 85 
4. แนวปฏิบติัฯ  มีประโยชน์ในการช่วยป้องกนัการเกิด VAP
ในผูป่้วยท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ

4.08 (.78) 81.6 

5. ความพึงพอใจโดยรวม 4.29 (.62) 85.8

ความมีวนัิยของพยาบาลในการปฏิบัติตามแนวฯ 
ความมีวินยัในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั  ประเมินจากร้อยละของพฤติกรรมของพยาบาล ในการ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจ supra-WHAPO 
พบวา่ พยาบาลท่ีเขา้ร่วมการวิจยัจาํนวนรวมทั้งส้ิน 24 คน ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัครบถว้นร้อยละ  100  ใน 5  
กิจกรรม คือ  1) ทาํความสะอาดปากดว้ย  0.12 % CHD  อยา่งนอ้ยเวรละ 1 คร้ัง  2)  ตรวจวดั  cuff pressure  
ใหไ้ด ้ 20-30 mmHg  อยา่งนอ้ยเวร 1 คร้ัง  3)  มีการตรวจสอบปริมาณ  Gastric content  ใหน้อ้ยกว่า  100 
ml. ก่อนให ้ enteral feeding ทุกคร้ัง  4) ประเมินและบนัทึกอุณหภูมิกายในฟอร์มปรอทเวรละ 1 คร้ัง  และ
5) มีการตรวจสอบความมีวินัยในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาล  Supra-WHAPO  ทุกวนั
นอกจากน้ี พยาบาลท่ีเขา้ร่วมการวิจยัปฏิบติัตามกิจกรรมอ่ืนๆไดม้ากกว่าร้อยละ  70  เกือบทุกกิจกรรม
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4

น้อยเวรละ	1	ครั้ง	2)	ตรวจวัด	cuff	pressure	ให้ได้	

20-30	mmHg	อย่างน้อยเวร	1	ครั้ง	3)	มีการตรวจ

สอบปริมาณ	Gastric	content	ให้น้อยกว่า	100	ml.	

ก่อนให้	 enteral	 feeding	ทุกครั้ง	 4)	ประเมินและ

บันทึกอุณหภูมิกายในฟอร์มปรอทเวรละ	 1	ครั้ง	

และ	5)	มีการตรวจสอบความมีวินัยในการปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติการพยาบาล	Supra-WHAPO	ทุก

วัน	นอกจากนี้	 พยาบาลท่ีเข้าร่วมการวิจัยปฏิบัติ

ตามกิจกรรมอื่นๆได้มากกว่าร้อยละ	 70	 เกือบทุก

กิจกรรม	รายละเอียดดังตารางที่	4
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ตารางที่	4	ร้อยละความมีวินัยปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ

ตามแนวปฏิบัติ	supra-WHAPO	ของพยาบาล	(N=24)
ตารางท่ี  4ร้อยละความมีวินยัปฏิบติัการพยาบาลเพื่อป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบัเคร่ืองช่วยหายใจตาม
แนวปฏิบติั supra-WHAPO  ของพยาบาล  (N=24) 

 
รายการกิจกรรม 

ความมีวนิยัในการปฏิบติั
(ร้อยละ) 

่
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อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาครั้ ง น้ี มีวัตถุประสงค ์ เพื่อ

ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล		

Supra-WHAPO	เพือ่ป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์

กับเครื่องช่วยหายใจในในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

ชายและหญิง	 ท่ีใช้เครื่องช่วยหายใจ	จ�านวน	120	

คน	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	63	คน	และกลุ่มทดลอง	

57	 คน	 ผู ้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีลักษณะทั่วไปท่ีไม่

แตกต่างกันในด้าน	เพศ	อายุ	การวินิจฉัยโรค	การ

ได้รับยา	 Proton	 Pump	 Inhibitors	 และการใช้ยา	

Antibiotic	 ผลการวิจัยพบว่าการใช้แนวปฏิบัติ

การพยาบาล	 Supra-WHAPO	 เพื่อป้องกันปอด

อักเสบท่ีสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	 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)

และยังพบว่ากลุ่มควบคุมมีความเส่ียงต่อการเกิด	

VAP	มากกว่ากลุ่มทดลองถึง	4.96	เท่า	(95	%	CI	

=	1.50,16.45,	p<.05)	ซึ่งสามารถอภิปรายผลการ

วิจัยตามประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 ผลการวจัิยเป็นไปตามสมมุติฐาน	เนือ่งจาก

แนวปฏิบัติการพยาบาล	Supra-WHAPO	 ได้เพิ่ม

กิจกรรมให้ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญของการเกิด	

VAP	คือการเกิด	microaspiration	ของสิ่งคัดหลั่ง

ผ่านรอบๆ	ETT	cuff	ลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง		

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจีน่าและคณะ	

(2016)	 ที่พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการ	

suction	เหนอื	ETT	cuff	มีอบุติัการณ์เกดิ	VAP	น้อย

กว่ากลุ่มควบคุม	 8	%	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	

เพียร์ส	และคณะ	 (2013)	 ท่ีท�าการ	Aspiration	of	

subglottic	secretion	(ASS)	หลังจากใส่เครื่องช่วย

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�าความสะอาดช่องปาก	

และฟันอย่างน้อยเวรละ	1	ครัง้	แทนการใช้	special	

mouth	wash	ในกิจกรรมท�าความสะอาดช่องปาก

ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล	ด้วยเหตุนี้จึงอาจ

เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีความ

เสี่ยงในการเกิด	VAP	มากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญ	สอดคล้องกับการศึกษาของลาบัวและ

คณะ	 (2011)	 ท่ีใช้	 0.12	%	CHD	 ในการท�าความ

สะอาดช่องปากผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ	และพบ

ว่าสามารถลดการเกิด	VAP	ได้มากกว่า	73	%	และ

การศึกษาโดยแซง	และคณะ	(2013)	กพ็บว่าการใช้	

0.12	%	CHD	ป้องกนัการเกดิ	VAP	ได้ถงึ	53	%	เช่น

กัน

	 นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังส่งเสริมและมี

การตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติSupra-WHAPO	 ได้

ถกูน�าไปใช้ในผูป่้วยกลุม่ทดลองครบถ้วนมากน้อย

เพยีงใดหรอืไม่	โดยให้ม	ีVAP	prevention	checklist	

ผลการวิจัยจึงพบว่าพยาบาลมีวินัยในการปฏิบัติ

ตามแนวปฏบิติัแต่ละกจิกรรมร้อยละ	90-100	เกอืบ

ทุกกิจกรรม	ดังนั้น	จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่อธิบาย

ว่าการท่ีผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์เกิด	VAP	

ต�่ากว่ากลุ่มควบคุมเป็นผลมาจากการได้รับการ

ดูแลเพื่อป้องกัน	VAP	ตามแนวปฏิบัติเกือบครบ

ถ้วน	การตรวจสอบระดับความมีวนิยัในการปฏบัิติ

ตามแนวปฏิบัติซ่ึงน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์นี้	

สอดคล้องกับการศึกษาของโมฮัมเมด	 (2014)	 ท่ี

พบว่า	การมีทมีนิเทศติดตามตรวจสอบการปฏบัิติ

งานของบุคลากรสุขภาพตามแนวปฏิบัติในการ
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ป้องกัน	VAP	 โดยใช้แบบตรวจสอบการปฏิบัติ

แต่ละองค์ประกอบ	ท�าให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติ

ตามแนวปฏบิติัเพิม่จาก	63	%	เป็น	84	%	และอตัรา

การเกิด	VAP	ลดลงจาก	23	มาเป็น	14	/1,000	วัน

ใช้เครื่องช่วยหายใจ	 การศึกษาของลิม	 และคณะ	

(2015)ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติ	 โดยใช้โปสเตอร์และภาพเคลื่อนไหว

ทางโทรทัศน์	ท�าให้ลดอัตราการเกิด	VAP	ลงจาก	

13.36	 เป็น	 3.94	 /1,000	 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ	

ซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนุนการใช้สื่อวิดีโอและ

โปสเตอร์ในการช่วยท�าความเข้าใจกับพยาบาล

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้

	 หลังใช ้แนวปฏิบั ติการพยาบาล	 Su-

pra-WHAPO	พบว่าพยาบาลที่เข้าร่วมการวิจัย

มีความพึงพอใจแนวปฏิบัติโดยรวมร้อยละ	85.8	

แสดงถงึความเป็นไปได้ทีแ่นวปฏิบัติท่ีสร้างข้ึนจะ

ถูกน�าไปใช้แพร่ขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	

การส�ารวจความพึงพอใจรายด้านพบว่าพยาบาล

ให้คะแนนความพึงพอใจเกินร้อยละ	80	 ทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านการใช้เวลาปฏิบัติที่เหมาะสมจึง

สามารถน�าไปใช้โดยไม่รบกวนเวลาการปฏบิติังาน

ของพยาบาลเพิ่มขึ้น	พยาบาลท่ีเข้าร่วมการวิจัยท่ี

ใช้แนวปฏิบัติระบุว่าแนวปฏิบัติใช้สะดวก	 ใช้ง่าย	

จ�านวนกิจกรรมเหมาะสม	จึงมีแนวโน้มว่าแนว

ปฏิบัติการพยาบาล	Supra-WHAPO	จะสามารถ

น�าไปใช้ในหอผูป่้วยอายุรกรรมเพือ่ป้องกนัการเกดิ	

VAP	ได้ต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
	 การน�าแนวปฏิบัติการพยาบาล	 Su-

pra-WHAPO	 ไปใช้จะต้องอบรมให้พยาบาลทุก

คนมีทักษะด้านการท�ากิจกรรมท่ีพยาบาลยังไม่

คุ้นเคย	 เช่น	 การท�า	 supra-cuff	 suction	 จนเกิด

ความม่ันใจจึงน�าไปใช้	 เนื่องจากเป็นกิจกรรม

ใหม่อาจท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย	หรือ

พยาบาลเกิดความวิตกกังวลจนไม่ปฏิบัติกิจกรรม

ดังกล่าว	ควรมีการติดตาม	ตรวจสอบการปฏิบัติ	

และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าทีมการ

พยาบาลอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้พยาบาลปฏิบัติ

กิจกรรมตามแนวปฏิบัติอย่างครบถ้วนและถูก

ต้อง	ต้องท�าความเข้าใจกับหัวหน้าหอผู้ป่วย	และ

พยาบาลถึงประโยชน์ของแนวปฏิบัติต่อผู ้ป่วย	

ต่อพยาบาล	และต่อสถานบริการสุขภาพ	 เพื่อให้

ตระหนักในความส�าคัญและเกิดความร่วมมือใน

การปฏิบัติ	 การวินิจฉัย	 VAP	 จ�าเป็นต้องอาศัย

ทักษะการอ่านภาพถ่ายรังสีปอด	ซึ่งพยาบาลส่วน

ใหญ่ยงัไม่มีทักษะด้านนี	้แก้ไขได้โดยการประสาน

ความร่วมมือกับแพทย์เจ้าของไข้	 ให้อ่านผลและ

บันทึกไว้ในเอกสารบันทึกความก้าวหน้าการรกัษา	

(Progress	 note)	 เพื่อให้พยาบาลสามารถน�ามาใช้

ประกอบการติดตามการเกิด	VAP	และควรมีการ

จดัอบรมทบทวนความรู	้และเพิม่ทักษะการปฏบัิติ

ตามกิจกรรมในแนวปฏิบัติเป็นระยะ	 เพื่อกระตุ้น

ให้พยาบาลปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและ

สม�่าเสมอและการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ

ใน	 early-onset	VAP	 เท่าน้ันหากต้องจะน�าไปใช้

ป้องกัน	late-onset	VAPควรพัฒนาและปรับให้เห

มาะสมก่อนการน�าไปใช้ต่อไป
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บทคัดย่อ
	 การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการด้ือยาจุลชีพ	การวิจัย

ครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษา

พยาบาล	และปัจจยัท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

พระจอมเกล้า	จงัหวดัเพชรบรุ	ีกลุม่ตัวอย่างคือ	นกัศึกษาพยาบาลจ�านวน	215	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้	คือ	แบบ

ทดสอบและแบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นล�าดับขั้น

	 ผลการวิจัยพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง	 (ร้อยละ	54.88)	 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปานกลาง	(M=2.95,	SD=0.73)	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุ

สมผลของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก	(M=3.84,	SD=0.53)	ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

เพิม่ตัวแปรเป็นล�าดับข้ันพบว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผลและอายสุามารถร่วมกนั

ท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิประมาณ

ร้อยละ	13	(Adj.	R2=.129,p<.05)	ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้

มากที่สุด	คือ	ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	(B=.258,	t=3.719,	p<.05)	รองลงมา	คือ	

อายุ(B=.169,	t=2.427,	p<.05)

	 วทิยาลัยพยาบาลควรพฒันาโปรแกรมหรือหลกัสตูรอบรมระยะส้ันเพือ่พฒันาความรูด้้านการใช้

ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ให้นกัศกึษาสามารถน�าความรูด้้านการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสม

ผลไปประยุกต์ในการดูแลตนเอง	ผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ:	ปัจจัยท�านาย,	ความรู้,	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล,	นักศึกษาพยาบาล	

1	ผู้อ�านวยการ	วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี
2	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ(ด้านการสอน)	วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี
3	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ(ด้านการสอน)	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี
4	นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ	สถาบันพระบรมราชชนก
5	ผู้อ�านวยการ	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	analy-

ses	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�า

	 การใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมนับเป็น

สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการด้ือยาจุลชีพและ

กลายเป็นปัญหาส�าคัญของโลก(Brahma,	Marak,	

&	Wahlang,	 2012)	 ซ่ึงพบปัญหาการบริหารยา

ทั้งด้านขนาดยา	ช่วงเวลา	ข้อบ่งใช้และค่าใช้จ่าย

ในการรักษาที่สูง	 (Kshirsagar,	 2016)	 ส�าหรับ

ประเทศไทยมีการคาดการณ์ขแนวโน้มของค่า

ใช้จ่ายในการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลท�าให้ปริมาณ

การใช้ยาเพิ่มสูงข้ึนคือ	การที่คนไทยเข้าถึงยามาก

ข้ึนจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ	กลุ่มโรค

ที่ต้องการการรักษาต่อเนื่องรวมทั้งโรคเอดส์	และ

กลุ่มประชากรสูงอายุท่ีไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม	

ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	 พ.ศ.	 2568	ส�าหรับ

ปัจจัยท่ีมีผลท�าให้ยามีราคาเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ยาใหม่

และยาที่มีสิทธิบัตร	 และการขึ้นราคายาตาม

สถานะเศรษฐกิจ	ค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิด

จากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	 เกินความจ�าเป็น	

และกระบวนการตลาดท่ีขาดจรยิธรรม	โดยพบการ

บริโภคยาอย่างไม่เหมาะสมและเกินความจ�าเป็น

ในทุกระดับ	ทั้งการใช้ยาในสถานพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน	การใช้ยาในชุมชนโดยเฉพาะยาที่มี

ความเสี่ยงสูง	เช่น	ยาต้านจุลชีพ	ยาสเตียรอยด์	ยา

ชุด	การบริโภคยาของคนไทยสูงถึง	144,500	ล้าน

บาท	โดยส่วนหนึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจาก

การครอบครองยาเกินจ�าเป็นถึงประมาณ	 2,370	

ล้านบาทต่อปี	และใช้จ่ายงบประมาณมากถึง	4,000	

ล้านบาท	 ในการผลิตและน�าเข้ายาที่ยังมีข้อสงสัย

ต่อประสิทธิผลและความปลอดภัย	 (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข,	2559)

	 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน

ปี	พ.ศ.	 2559	 ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง	

ด�าเนินการส่งเสริม	“การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล”		

เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับการรักษาด้วยยา

อย่างมีประสิทธิภาพ	และได้มีการก�าหนดเป็นแผน

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	(Service	plan)	สาขา

ที่	 15	 ที่เน้นการพัฒนาระบบ	และการตระหนัก

รู ้แก่ทุกคนที่อยู ่ในวงจรการใช้ยา	 (กระทรวง

สาธารณสุข,2559)	 การใช้ยาเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์

กับระบบสาธารณสุขอื่นๆ	จึงต้องพิจารณาปัจจัย

หลายส่วนที่เข้ามาเก่ียวข้อง	 และแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ	ท้ังการข้ึนทะเบียน	การควบคุมการกระ

จ่ายยา	และการใช้ยาในสถานพยาบาลและชุมชน	

ตลอดจนถึงปัจจัยต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของผู้ส่ังใช้ยาและประชาชน	การใช้ยา

อย่างสมเหตุผล	 คือ	การท่ีผู้ป่วยได้รับยาท่ีเหมาะ

สมกับปัญหาสุขภาพ	 โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะ

สมกับผู้ป่วยแต่ละราย	ด้วยระยะเวลาการรักษาท่ี

เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผูป่้วยน้อย

ท่ีสุด	 (WHO,	1985)	สอดคล้องกับค�าจ�ากัดความ

ตามคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียา

หลักแห่งชาติ	ที่กล่าวถึง	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

เป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้	 เป็นยาท่ีมีคุณภาพ		

มีประสิทธิผลจริง	สนับสนุนด้วยหลักฐานท่ีเชื่อ

ถือได้	 ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความ

เส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน	 มีราคาเหมาะสม	

คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	ใช้ยาใน

ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี	ด้วยวิธีการ

ให้ยา	สมรรถนะท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงของบุคลากร

สุขภาพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใน

การดูแลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาล	คือ	การ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยให้

ความร่วมมือในการรักษา	มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง

และต่อเน่ือง	อันส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการ
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รักษา	 อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของอาการอัน

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและ	drug	 interaction		

ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วย	จนอาจ

ถงึขัน้เสียชวีติได้	โดยยึดแนวทางในการด�าเนินการ

พัฒนาท่ีส�าคัญ	6	ประการ	 คือ	1)	คณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ�าบัด	 มีบทบาทหลักในการ

ก�าหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการด้าน

ยาให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลตามค�าแนะน�าของ

องค์การอนามัยโลก	2)	ฉลากยา	ที่ให้ข้อมูลอย่าง

เพียงพอแก่ผู ้ใช้	 3)	 เครื่องมือท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	 เช่น	 ค�าแนะน�าการใช้

ยาในกลุ่มโรคต่างๆ	การคัดเลือกยา	 4)	การสร้าง

ความตระหนักรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ

ผู้ป่วย	5)	การใช้ยาในคนสูงอายุ	 เด็ก	สตรีมีครรภ์		

สตรีให้นมบุตร	ผู้ป่วยโรคตับ	 โรคไตเรื้อรัง	 และ

ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอื่นตามที่สถานพยาบาลก�าหนด	

และ	 6)	 จริยธรรมในการสั่งใช้ยา	 (สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข,	2559)

	 สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบด้านการผลิตและพฒันาก�าลังคนด้าน

สุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของกระทรวง

สาธารณสุข	มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกดั	จ�านวน	30	

แห่ง	ซึ่งกลุ่มบุคลากรพยาบาลเหล่านี้จะไปปฏิบัติ

งานในส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาล

ทั่วไป	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ต�าบล	เป็นต้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัย

พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต้อง

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อให้ได้บุคลากรตรง

กับความต้องการ	 และเป็นส่วนหน่ึงของการขับ

เคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก�าลัง

คนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการ

ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาของ

สถาบนัอดุมศึกษาแห่งหนึง่ซึง่มท้ัีงนกัศึกษาสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น	พบว่า	คะแนน

เฉล่ียค่อนข้างต�่า	สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังมี

ความรู้น้อยและไม่ตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	 (กานนท์	 อังคณาวิศัลย์	 และ

คณะ,	 2555)	 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	พบว่า	 อายุและ

ระดับการศึกษารวมท้ังการได้รบัค�าแนะน�าในการ

ใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของผู้รับบริการในโรงพยาบาล	(สุวัฒน์	

ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	 เหมชะญาติ,	 2557)	

แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์

ความสัมพันธ ์ในนักศึกษาพยาบาลโดยตรง		

ซึ่งนักศึกษาพยาบาลนับเป็นบุคคลส�าคัญที่มีส่วน

ช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชน	 และจะ

ส�าเร็จการศึกษาเป็นกลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพท่ี

ใกล้ชิดผู้ใช้บริการมากท่ีสุดในระบบสุขภาพ	 ดัง

นัน้	การศึกษาว่านกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่ว

กับการใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่	 อย่างไร	 จะช่วยให้

สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาใน

การน�าความรู้ไปปรับพฤติกรรมของประชาชน

ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลได้ต่อไป	

	 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	 จังหวัด

เพชรบุรี	 เป็นวิทยาลัยพยาบาลหนึ่งในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก	 ซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

ขบัเคลือ่นการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพดังกล่าว	

การศึกษาความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาล

พระจอมเกล้า	 จังหวัดเพชรบุรี	 จึงเป็นประเด็น
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ส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาหลักสตูรหรอืพฒันา

รปูแบบและวางแผนการจดัการเรยีนการสอนเพือ่

การผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและรองรบัความต้องการของ

ระบบสุขภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลัยพยาบาล

พระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาป ัจจัยท�านายการใช ้ยา

ปฏิชวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

สมมุติฐานการวิจัย
	 อายุ	 ระดับชั้นปี	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะ	สามารถท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลยั

พยาบาลพระจอมเกล้า	จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย	
	 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลก	(WHO,	

1985)	 และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของ

ประเทศไทย	 (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแห่งชาติ,	 2553)	 เป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัย	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(rational	drug	use)	

หมายถงึ	การท่ีผูป่้วยได้รบัยาท่ีเหมาะสมกบัปัญหา

สุขภาพ	 ใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ

รายด้วยระยะเวลาการรักษาท่ีเหมาะสม	 และ	

มีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด	 (WHO,	

1985)	 และเป็นการใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้	 เป็นยาท่ีมี

คุณภาพ	มีประสทิธิผลจรงิ	สนบัสนนุด้วยหลกัฐาน

ทีเ่ชือ่ถอืได้	ให้ประโยชน์ทางคลนิิกเหนือกว่าความ

เส่ียงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน	 มีราคาเหมาะสม		

คุ ้มค ่ าตามหลัก เศรษฐศาสตร ์สาธารณสุข		

ไม่เป็นการใช้ยาซ�้าซ้อนค�านึงถึงปัญหาเชื้อด้ือยา	

เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นข้ัน

ตอนตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยา	 โดยใช้

ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู ้ป่วยในแต่ละกรณี		

ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้อง	

ตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก	 ด้วยระยะเวลาการ

รักษาที่ เหมาะสม	 ผู ้ป ่วยให้การยอมรับ	 และ

สามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง	

(คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ,	

2553)	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านจุลชีพใช้ในการ

รักษาอาการติดเชื้อซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้กับทุกอวัยวะ

ของร่างกาย	หากมีการใช้ยาไม่ถูกต้องจะส่งผลให้

เกดิการด้ือยาหรอือนัตรายอย่างอืน่	เช่น	การแพ้ยา		

การท�าลายอวัยวะ	 เช่น	 ตับถูกท�าลาย	 ไตวายจน

เสียชีวิตได้	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 ในการวิจัยน้ีจึง

สนใจศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทาง

เดินหายใจส่วนบน	อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 และ

แผลเลือดออกทั่วไปซ่ึงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีพบ

บ่อย	และปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ว่าอายุและระดับการศึกษารวมท้ังการได้รับค�า

แนะน�าในการใช้ยาปฏิชีวนะมีผลต่อการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของผู้รับบริการใน
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โรงพยาบาล	(สุวัฒน์	ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	

เหมชะญาติ,	2557)	แต่ยงัไม่พบการศึกษาวเิคราะห์

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ยาในนักศึกษาพยาบาล	

ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 1-4	 มีช่วงอายุท่ี

แตกต่างกัน	 มีนักศึกษาบางส่วนเป็นผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว	อาจมีความรู้และ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	 ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงก�าหนด

ตัวแปรที่ศึกษา	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 อายุ	

ระดับชั้นปี	 ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล	สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ดังภาพที่	1

	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 การวิจัยน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive	research)	มีวิธีการ

วิจัยดังนี้

	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	ประชากร	เป็น

นักศึกษาพยาบาลที่ก�าลังศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	ปีการศึกษา	2561	ในภาคการเรียน

ที	่1	จ�านวน	398	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างด้วย

ตารางส�าเร็จรูปของ	Krejcie	 และMorgan	 (1970	

อ้างถงึในบญุใจ	ศรสีถติย์นรากรู,	2553)	ซ่ึงก�าหนด

ให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร	

เท่ากับ	 0.5	 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

ได้	 5	%	 และระดับความเชื่อม่ัน	 95	%	 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	196	คน	ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่อาจ

ถูกคัดออกของการตอบแบบสอบถาม	ร้อยละ	10		

 

  

โรงพยาบาล (สุวฒัน์ ปริสุทธิวฒิุพร และมณัฑนา เหมชะญาติ, 2557) แต่ยงัไม่พบการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการใช้ยาในนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1-4 มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มี
นกัศึกษาบางส่วนเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ อาจมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั
ในการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล  ดงันั้นในการวิจยัน้ีจึงกาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั้นปี ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และการใชย้าปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดาํเนินการวจิยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร เป็นนกัศึกษาพยาบาลท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปี
การศึกษา  2561   ในภาคการเรียนท่ี  1 จาํนวน 398 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางสาํเร็จรูปของ  
Krejcie และMorgan (1970 อา้งถึงในบุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 2553) ซ่ึงกาํหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ี
สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5 % และระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 196 คน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีอาจถูกคดัออกของการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 10 จึง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 215 คน และกาํหนดคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง  (Inclusion criteria) คือ เป็น
นักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี  1-4 และกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา  2561 การไดม้าซ่ึง
ตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified random sampling) 
จากนกัศึกษาทุกชั้นปีและเลือกตวัอยา่งแต่ละชั้นภูมิโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีการจบัฉลากแบบไม่
แทนท่ี เกณฑก์ารแยกอาสาสมคัรวิจยัออกจากโครงการ (Exclusion criteria) คือ  เป็นนกัศึกษาท่ีลาป่วยหรือ
ลากิจในวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล รายละเอียดจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี  1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาจาํแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ระดบัช้ันปี จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

1 80 43 
2 141 76 
3 96 52 
4 81 44 

รวม 398 215 

การใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   อาย ุ
   ระดบัชั้นปี 
   ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผล 

จงึก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง	215	คน	และก�าหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	 (Inclusion	 criteria)	

คือ	เป็นนกัศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ

ช้ันปีท่ี	 1-4	 และก�าลังศึกษาในปีการศึกษา	2561		

การได้มาซ่ึงตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษาพยาบาล

เลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วยการสุ ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ		

(stratified	random	sampling)	จากนักศึกษาทุกช้ันปี

และเลือกตัวอย่างแต่ละชัน้ภมิูโดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่ายด้วยวธีิการจบัฉลากแบบไม่แทนท่ี	เกณฑ์

การแยกอาสาสมัครวจิยัออกจากโครงการ	(Exclu-

sion	criteria)	คือ	เป็นนักศึกษาที่ลาป่วยหรือลากิจ

ในวันท่ีเก็บข้อมูล	 รายละเอียดจ�านวนประชากร

และกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่	1	แสดงจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ�าแนกตามระดับชั้นปี
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดาํเนินการวจิยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
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แทนท่ี เกณฑก์ารแยกอาสาสมคัรวิจยัออกจากโครงการ (Exclusion criteria) คือ  เป็นนกัศึกษาท่ีลาป่วยหรือ
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ตารางท่ี  1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาจาํแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ระดบัช้ันปี จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 
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การใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   อาย ุ
   ระดบัชั้นปี 
   ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะ 
อยา่งสมเหตุสมผล 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบ

ความรู้และแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรมแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลท่ัวไป	 เป็นข้อค�าถาม

ประเภทเลือกตอบ	คือ	 เพศ	ชั้นปี	 โรคประจ�าตัว	

ประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ	6	 เดือน

ท่ีผ่านมา	 และสาเหตุของการรับประทานยา

ปฏิชีวนะในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	

	 ส่วนที่	2	แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	 เป็นแบบทดสอบ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม	

ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	 25	 ข้อ	 โดยให้

เลือก	3ค�าตอบ	คือ	ถูก	ผิด	และไม่แน่ใจ	ซึ่งเนื้อหา

ประกอบด้วย	ความหมาย	ความส�าคัญ	และความ

รูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผลในการ

รกัษาโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจส่วนบน	และ

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	 โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียง	 1	

ค�าตอบ	โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน	คือ	ถ้าค�าตอบ

ถกูต้อง	ให้	1	คะแนน	ส่วนตอบผดิหรอืไม่แน่ใจ	ให้	

0	คะแนน	ผูวิ้จัยได้ใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม	25	คะแนน	

หรือร้อยละ	100	เท่ากับคะแนนเฉลี่ย	5.00	ดังนั้น	

ค่าคะแนนเฉลี่ยในการแบ่งระดับความรู้	ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย	 0.00-1.50	หมายถึง	 มีการ

ใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับน้อย

ที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

น้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	2.51-3.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

ปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	3.51-4.50	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

มาก

	 คะแนนเฉลี่ย	4.51-5.00	หมายถึง	มีความ

รูก้ารใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดับ

มากที่สุด

	 ส่วนที่	3	แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	เป็น	แบบมาตราส่วนประมาณค่า

ของลเิคร์ิต	(Likert	Scale)	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้จากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ประกอบด้วยข้อค�าถามท้ังใน

เชิงบวก	10	ข้อ	และเชิงลบ	10	ข้อ	รวมเป็น	20	ข้อ	

มตีวัเลือกให้เลือก	5	ตวัเลือกคอื	ปฏิบตัเิป็นประจ�า	
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ปฏิบัติ	ค่อนข้างบ่อย	ปฏิบัติบ่อย	ปฏิบัติเป็นบาง

ครั้ง	 ไม่เคยปฏิบัติเลย	 โดยมีการให้คะแนนของ

ระดับพฤติกรรม	ดังนี้

	 ปฏิบัติเป็นประจ�า		 ให้	5	คะแนน

	 ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย		 ให้	4	คะแนน

	 ปฏิบัติบ่อย		 	 ให้	3	คะแนน

	 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง		 ให้	2	คะแนน

	 ไม่เคยปฏิบัติเลย		 	 ให้	1	คะแนน

	 เกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาปฏิชวีนะ

อย่างสมเหตุสมผล	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ซึ่งผู้วิจัยใช้

เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ	Best	&	Kahn	

(2006)	ดังนี้

	 คะแนนเฉลีย่	1.00-1.50	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ

	 คะแนนเฉลี่ย	 1.51-2.50	หมายถึง	การใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลีย่	2.51-3.50	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	 3.51-4.50	หมายถึง	การใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก

	 คะแนนเฉลีย่	4.51-5.00	หมายถงึ	การใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมากที่สุด

การตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัย

	 1.	 การหาความตรงเชิงเน้ือหาของแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	 และแบบประเมินตนเองเก่ียว

กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	ตรวจสอบ

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบ

ด้วยเภสัชกร	2	ท่าน	และพยาบาลวิชาชีพที่มีความ

รู ้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	 1	 ท่าน	 ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Item	 objective		

congruence:	 IOC)	หลังจากนั้นผู้วิจัยน�าน�้าหนัก

ในแต่ละข้อค�าถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ	 .89	

โดยก�าหนดว่าถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ

มากกว่า	0.5	ถือว่ารายการข้อค�าถามข้อน้ันสามารถ

น�าไปใช้ได้	แต่ถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อน้อย

กว่า0.5	ผูว้จิยัจะตัดท้ิงหรือพจิารณาปรับปรงุแก้ไข

ตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�าไปใช้	

	 2.	 การหาความเ ท่ียงของเครื่ อง มือ		

(Reliability)	 ผู้วิจัยน�าแบบประเมินตนเองเกี่ยว

กับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	และ

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลท่ีผ่านการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้กับนักศึกษาพยาบาลท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	30	คน	จากนัน้น�าข้อมลูท่ีได้ไปหาค่าความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ	 (Reliability)	 โดยแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล	 ค�านวณหาค่าคูเดอร์ริชาร์ดสัน

เท่ากับ	 .65	และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	 ค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ	.80

	การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	

	 ก า ร วิ จั ย น้ี ไ ด ้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก	

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า	 จังหวัดเพชรบุร	ี

เลขท่ี	 PCKCN	REC	17/2561	ผู้วิจัยยึดหลักการ

พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยตระหนักถึง

สิทธิส่วนบุคคลในการสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย

หลังจากเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดแล้วจึงติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมการวิจัย

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีด�าเนินการ
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วิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยและ

ถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้อง

แจ้งเหตุผล	การรายงานผลการวิจัยจะไม่ระบุชื่อ

และรายงานผลสรุปในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 ผู ้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตจากหน่วย

งานและประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อช้ีแจง

วตัถปุระสงค์ของการท�าวจิยั	และขอความร่วมมอื

ในการเกบ็ข้อมลูและผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัยในแต่ละชั้นปี

จการวิเคราะห์ข้อมูล

		 ผู ้ วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบ

ทดสอบและแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคล	

วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยความรู้และ

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา

พยาบาล	วิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่	 ร้อยละ	ค่า

เฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและปัจจยัท่ีมผีล

ต่อการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษา

พยาบาล	วเิคราะห์โดยใช้สถติิ	Multiple	regression

ผลการวิจัย
	 ผลการวจิยัน�าเสนอตามวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัย	ดังนี้

	 1)	 ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชิวีนะอย่าง

สมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล	

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง	 ร้อยละ	

96.7	ศึกษาในชั้นปีที่	2	ร้อยละ	33.5	รองลงมา	คือ	

ช้ันปีท่ี	 3	 ร้อยละ	 25.1	อายุเฉล่ีย	 20.40	ปี	 (S.D.	

1.97)	ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง	18-20	ปี	คดิเป็นร้อย

ละ	58.14	ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว	ร้อยละ	96.3	

มีประสบการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ	6	เดือน

ท่ีผ่านมา	ร้อยละ	60	 ซ่ึงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

การป่วย	 เป็นคออักเสบ	ร้อยละ	57.26	 รองลงมา	

คือ	ท้องเสีย	ร้อยละ	14.53	รายละเอียด	ดังตารางที่	

1
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ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	(n=215)

	

	 คะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของกลุ่มตัวอย่างโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (M=2.95,	 S.D.=073)	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลอยูใ่นระดบัปานกลาง	

 

  

ขอ้มูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ยสถิติร้อยละและค่าเฉล่ียความรู้และการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของ
นกัศึกษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใชส้ถิติความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุผลของนกัศึกษาพยาบาล วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ Multiple regression 
 
ผลการวจิยั 

ผลการวิจยันาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
1) ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 96.7 ศึกษาในชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 3 
ร้อยละ 25.1 อายเุฉล่ีย 20.40 ปี (S.D. 1.97) ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.14 ส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 96.3 มีประสบการณ์การใชย้าปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 60 ซ่ึงมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการป่วย เป็นคออกัเสบ ร้อยละ 57.26 รองลงมา คือ ทอ้งเสีย ร้อยละ 14.53 รายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 1 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (n=215) 

 
 คะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50) จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 รองลงมา คือ มีความรู้
ในระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50) จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.86 รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  

(คะแนนเฉลี่ย	2.51-3.50)	จ�านวน	118	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	54.88	รองลงมา	คือ	มีความรู้ในระดับมาก	

(คะแนนเฉลี่ย	3.51-4.50)	จ�านวน	47	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	21.86	รายละเอียดดังตารางที่	2	

	

ตารางที	่2	จ�านวนและร้อยละของคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุสมผลของ

นักศึกษาพยาบาล	(n=215)

		

 

  

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของ
นกัศึกษาพยาบาล (n=215) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมีนกัศึกษาตอบถูก
มากท่ีสุด คือ อาการแพย้าท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ผืน่คนับริเวณผวิหนงั หนา้บวม ปากบวม ควรหยดุยาทนัทีและมา
พบแพทยจ์าํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ การใชย้าปฏิชีวนะโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหเ้ช้ือ
ด้ือยาจาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 และความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมี
นกัศึกษาตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ การมีไขสู้งเพียงอยา่งเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ จาํนวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.80 รองลงมา คือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเช้ือโรคหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่ายาแกอ้กัเสบจาํนวน 
53 คนคิดเป็นร้อยละ 24.70 ยาปฏิชีวนะท่ีผสมแลว้ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ขา้งผนงัตูจ้าํนวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 
32.10 ตามลาํดบัรายละเอียดดงัตาราง ท่ี 3  
ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล(n=215) 

ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผล 
ถูกตอ้ง 

จาํนวน ร้อยละ 
1. ยาปฏิชีวนะเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าหรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ไม่มีผลต่อ

เช้ือไวรัส 
173 80.50 

2. ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเช้ือโรคหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ยาแกอ้กัเสบ 53 24.70 
3. การใชย้าปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือไวรัสช่วยใหโ้รคจากเช้ือไวรัสหรือภูมิแพห้ายไดเ้ร็วข้ึน 91 42.30 
4. การใชย้าปฏิชีวนะโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหเ้ช้ือด้ือยา  182 84.70 
5. การใชย้าปฏิชีวนะอาจทาํใหเ้กิดการติดเช้ือแทรกซอ้นได ้เช่น เช้ือราในช่องปาก   93 43.30 
6. ผูท่ี้แพย้าปฏิชีวนะอาจมีอนัตรายถึงชีวติได ้ 173 80.50 
7. อาการแพย้าท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ผืน่คนับริเวณผวิหนงั หนา้บวม ปากบวม  ควรหยดุยาทนัที

และมาพบแพทย ์
188 87.40 

8. ยาปฏิชีวนะท่ีใหรั้บประทานก่อนอาหาร ควรกินก่อนอาหารทนัทีเพ่ือใหก้ารดูดซึมยาไดดี้
ข้ึน 

120 55.80 

9. ยาปฏิชีวนะตอ้งรับประทานต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 วนั เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
รักษา 

137 63.70 

10. สาเหตุสาํคญัของการด้ือยา คือ การใชย้าปฏิชีวนะไม่ต่อเน่ืองและขนาดตํ่ากวา่ขนาดรักษา 162 75.30 
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	 เม่ือพจิารณารายข้อ	พบว่า	ความรูเ้กีย่วกบั

การใช้ยาปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลท่ีมีนกัศึกษา

ตอบถูกมากที่สุด	คือ	อาการแพ้ยาที่พบบ่อย	ได้แก่	

ผืน่คันบรเิวณผวิหนงั	หน้าบวม	ปากบวม	ควรหยดุ

ยาทันทีและมาพบแพทย์จ�านวน	188	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 87.40	 รองลงมา	คือ	 การใช้ยาปฏิชีวนะ

โดยไม่จ�าเป็นอาจท�าให้เชื้อด้ือยาจ�านวน	182	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 84.40	 และความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลที่มีนักศึกษาตอบ

ถูกน้อยท่ีสุด	คือ	การมไีข้สูงเพยีงอย่างเดียวไม่ควร

รบัประทานยาปฏชีิวนะ	จ�านวน	49	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	22.80	รองลงมา	คือ	ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อ

โรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบจ�านวน	

53	คนคิดเป็นร้อยละ	24.70	ยาปฏชิวีนะทีผ่สมแล้ว

ควรเกบ็ไว้ในตู้เยน็ข้างผนงัตู้จ�านวน	69	คนคิดเป็น

ร้อยละ	32.10	ตามล�าดับรายละเอียดดังตาราง	ที่	3	

	

ตารางที่	 3	 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

(n=215)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้อง

					จ�านวน						ร้อยละ

1.	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย		 173	 80.50

	 ไม่มีผลต่อเชื้อไวรัส	

2.	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาแก้อักเสบ	 53	 24.70

3.	 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัสช่วยให้โรคจากเชื้อไวรัสหรือภูมิแพ้หายได้เร็วขึ้น	 91	 42.30

4.	 การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ�าเป็นอาจท�าให้เชื้อดื้อยา		 182	 84.70

5.	 การใช้ยาปฏิชีวนะอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้	เช่น	เชื้อราในช่องปาก		 93	 43.30

6.	 ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้		 173	 80.50

7.	 อาการแพ้ยาที่พบบ่อย	ได้แก่	ผื่นคันบริเวณผิวหนัง	หน้าบวม	ปากบวม	ควรหยุดยาทันที	 188	 87.40

	 และมาพบแพทย์	

8.	 ยาปฏิชีวนะที่ให้รับประทานก่อนอาหาร	ควรกินก่อนอาหารทันทีเพื่อให้การดูดซึมยา	 120	 55.80

	 ได้ดีขึ้น	

9.	 ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย	3	วัน	เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 137	 63.70

	 ในการรักษา	

10.	สาเหตุส�าคัญของการดื้อยา	คือ	การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องและขนาดต�่ากว่าขนาดรักษา	 162	 75.30

11.	การผสมยาปฏิชีวนะแบบผงชนิดรับประทานส�าหรับเด็ก	ควรใช้น�้าสะอาดหรือน�้าต้มสุก	 142	 66.00

	 ที่เย็นแล้วผสม		

12.	ยาปฏิชีวนะที่ผสมแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นข้างผนังตู้		 69	 32.10

13.	หากมีไข้	ไอ	และน�้ามูกใส	ควรเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันที		 152	 70.70

14.	การมีน�้ามูกข้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองเพียงอย่างเดียว	เป็นข้อบ่งชี้ของ	 94	 43.70

	 การรับประทานยาปฏิชีวนะ	
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	 2)	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ของนักศึกษาพยาบาล	

	 ผลการวิจัยพบว ่าค ่ า เฉลี่ ยการใช ้ยา

ปฏิชวีนะอย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาล

อยู่ในระดับมาก	(M=3.84	S.D.=053)	ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด	 คือ	อ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยา

ก่อนรับประทาน	 เพื่อให้ทราบชนิด	 สรรพคุณ

และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง	 (M=4.35,	 S.D.=0.83)		

อยูใ่นระดับมาก	รองลงมาคอื	เม่ือได้รบัยาปฏชิวีนะ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้อง

					จ�านวน						ร้อยละ

15.	การมีไข้สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	 49	 22.80

16.	โรคหวัดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียและจ�าเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 96	 44.70

17.	หากมีไข้สูงร่วมกับเจ็บคอมากและมีจุดขาวที่ต่อมทอนซิล	ลิ้นไก่บวมแดง		 163	 75.80

	 ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	

18.	ผู้ป่วยท้องเสียที่มีอาการอาเจียนเด่นมักเป็นโรคอาหารเป็นพิษ	ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ	 103	 47.90

19.	อุจจาระร่วงส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 73	 34.00

20.	การรักษาอุจจาระร่วงที่ไม่มีการติดเชื้อ	สิ่งส�าคัญคือ	การให้สารน�้าหรือเกลือแร่ทดแทน		 173	 80.20

	 ไม่จ�าเป็นต้องให้ยา	

21.	ผู้ป่วยที่อุจจาระร่วงและไม่มีไข้	ควรให้รับประทานยาปฏิชีวนะ	 135	 62.80

22.	ผู้ป่วยที่บาดแผลเกิดภายใน	6	ชั่วโมง	แล้วไปรักษา	ถือว่ายังไม่ติดเชื้อ	ไม่จ�าเป็น	 80	 37.20

	 ต้องให้ยาปฏิชีวนะ	

23.	ผู้ป่วยมีบาดแผลถูกตะปูต�าที่เท้า	ควรได้รับยาปฏิชีวนะ	 165	 76.70

24.	ผู้ป่วยมีแผลถลอกจากการหกล้มที่หัวเข่าประมาณ	0.5	เซนติเมตร	ไม่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ	 130	 60.50

25.	ผู้ป่วยที่มีบาดแผลสุนัขกัดที่เท้า	ขนาด	1	เซนติเมตร	ควรได้รับยาปฏิชีวนะ	 167	 77.70

ท่านรับประทานตามค�าแนะน�าที่แพทย์สั่งอย่าง

เคร่งครัด	 (M=4.30,	 S.D.=0.78)	อยู่ในระดับมาก	

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด	คือ	ท่านรับประทานยาปฏชีิวนะ

ก่อนอาหารอย่างน้อย	 15	 นาทีถึง	 ½	 ช่ัวโมง		

เพื่อให้ยาออกฤทธ์ิดี	 (M=3.10,	 S.D.=1.23)	ท่าน

เกบ็ยาปฏชีิวนะท่ีเหลอืไว้ใช้ครัง้ต่อไปเมือ่มีอาการ

เจ็บป่วยแบบเดียวกัน	 (M=3.33,	 S.D.=1.33)		

รายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่	 3	 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

(n=215)	(ต่อ)
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ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล(n=215)

	 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 	M	 SD	 ระดับ

1.	 เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�าแนะน�าที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด	 4.30	 0.78	 มาก

2.	 ท่านอ่านฉลากยาและวิธีการรับประทานยาก่อนรับประทาน	เพื่อให้ทราบชนิด		 4.35	 0.80	 มาก

	 สรรพคุณและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง	

3.	 ท่านตรวจสอบวันหมดอายุของยาปฏิชีวนะทุกครั้งก่อนใช้ยา	 4.25	 0.95	 มาก

4.	 หากมีอาการผื่นคัน	ลมพิษหรือแพ้ยา	ท่านหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีและกลับไป	 4.27	 1.08	 มาก

	 พบแพทย์	

5.	 ท่านขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาปฏิชีวนะให้ท่าน	แม้จะได้รับการแจ้งว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้	 4.10	 1.32	 มาก

6.	 ท่านหยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเอง	เมื่อพบว่าอาการดีขึ้น	แม้ว่ายังรับประทาน	 3.40	 1.17	 ปานกลาง

	 ไม่ครบตามแพทย์สั่ง	

7.	 เมื่อแพทย์สั่งยาปฏิชีวนะมารับประทานแล้ว	1-2	วัน	อาการไม่ดีขึ้น		 3.90	 1.24	 มาก

	 ท่านจะเปลี่ยนแพทย์ผู้รักษาหรือซื้อยาที่มีความแรงของยาเพิ่มขึ้นมารับประทาน	

8.	 ท่านเพิ่มขนาดยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น	 4.25	 1.13	 มาก

9.	 ท่านเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่อรับประทานยาแล้วอาการไม่ทุเลา	 4.28	 1.12	 มาก

10.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะก่อนอาหารอย่างน้อย	15	นาทีถึง	½	ชั่วโมง		 3.10	 1.23	 ปานกลาง

	 เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ดี	

11.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจบครบตามจ�านวนวันที่แพทย์สั่งแม้ว่า

	 อาการจะดีขึ้นแล้ว	 3.68	 1.01	 มาก

12.	 ท่านสังเกตลักษณะยาปฏิชีวนะว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ก่อนใช้ยา	 3.82	 1.01	 มาก

13.	 ท่านเก็บยาปฏิชีวนะชนิดเม็ดในบริเวณที่ไม่ถูกแสงแดด	ความร้อนและความชื้น	 3.70	 1.33	 มาก

14.	 ท่านเก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน	 3.33	 1.33	 ปานกลาง

15.	 เมื่อท่านมีไข้ร่วมกับมีน�้ามูกใสท่านเริ่มรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีเพื่อให้อาการ	 3.44	 1.28	 ปานกลาง

	 หายเร็วขึ้น	

16.	 เมื่อท่านเป็นเริ่มเจ็บคอ	และสังเกตว่าตนเองมีคอแดง	ท่านจะดื่มน�้าอุ่นและพักผ่อน	 3.69	 1.05	 มาก

	 อย่างเพียงพอก่อนพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะ	

17.	 ท่านดื่มเกลือแร่และรับประทานอาหารอ่อนๆโดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะ		 3.73	 1.06	 มาก

	 เมื่อถ่ายอุจจาระเหลว	ไม่เกิน	3	ครั้งต่อวัน	ไม่มีมูกและไม่มีไข้	

18.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากอาหารเป็นพิษ	 3.44	 1.32	 ปานกลาง

19.	 ท่านรับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งเมื่อมีบาดแผลเลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 3.62	 1.29	 มาก

20.	 	ท่านน�ายาปฏิชีวนะชนิดเม็ดมาบดหรือเทผงยาออกเพื่อโรยแผล		 4.06	 1.38	 มาก

	 เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น	

	 																																										รวม	 3.84	 0.53	 มาก
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	 3)	ปัจจัยท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	

	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่ม

ตัวแปรเป็นล�าดับขั้นพบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและอายุสามารถ

ร่วมกันท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลของนักศึกษาพยาบาล	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติประมาณร้อยละ	 13	 (Adj.	R2=.129,	p<.05)	

ซ่ึงตัวแปรที่มีอิทธิพลท�านายการใช้ยาอย่างสม

เหตุสมผลได้มากท่ีสุด	คือ	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุผล	(B=.258,	t=3.719,	p<.05)	

รองลงมา	คือ	อายุ	(B=.169,	t=2.427, p<.05)	ราย

ละเอียดดังตารางที่	5

ตารางที่	5	ปัจจัยท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาล	(n=215)

	 สามารถเขยีนเป็นสมการในรปูคะแนนดบิ

ได้ดังนี้	

	 (การใช้ยาอย่างมีเหตุผลของนักศึกษา

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

	 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยพบว่ามากกว่า

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้

ตัวแปรอิสระ	 				b	 		S.E			 		Beta	 						t	 				p

อายุ	 .047	 .019	 .169	 2.427	 .016

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง			.038	 .010	 .258	 3.719	 .000

สมเหตุผล	

ค่าคงที่	 2.321	 0.366	 	 6.350	 .000

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

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลอยู่ในระดับปาน

กลางสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผ่านมา

ของปริญดา	 ไอศูรย์พิศาลกุล	และฉัตรวดี	กฤษณ

พันธุ์	 (2557)	 ได้ส�ารวจความรู้ด้านยาในการรักษา

ตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 พบว่า	

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาใน

ระดับปานกลางและสอดคล้องกับการศึกษาของ

กานนท์	 อังคณาวิศัลย์	 และคณะ	 (2555)	พบว่า

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลในนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

พบว่าคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่า	 เมื่อพิจารณาราย

ข้อ	ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างสมเหตุ

สมผลที่มีนักศึกษาตอบถูกน้อยที่สุด	คือ	การมีไข้

สูงเพียงอย่างเดียวไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ	

รองลงมา	 คือ	 ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อโรคหรือ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่ายาแก้อักเสบและยาปฏิชีวนะ
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ทีผ่สมแล้วควรเกบ็ไว้ในตู้เยน็ข้างผนังตู้	ตามล�าดับ

สะท้อนให้เหน็ว่า	นกัศึกษาพยาบาลยงัขาดความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ	 ซ่ึงข้อค�าถาม

ดังกล่าวถอืเป็นความรูท่ั้วไปท่ีประชาชนควรทราบ

และเป็นประเด็นส�าคัญท่ีต้องเร่งพฒันาความรู้ของ

นกัศึกษาพยาบาลซึง่จะเป็นบคุลากรทีมสุขภาพต่อ

ไป

	 ส�าหรับคะแนนเฉลี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาพยาบาลพบว่า

อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงการที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา

พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลในระดับปานกลางส่งผลต่อการเลอืก

ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมได้	ค่าเฉลี่ยคะแนน

มากที่สุดอยู่ในระดับมาก	คือ	อ่านฉลากยาและวิธี

การรับประทานยาก่อนรับประทาน	 เพื่อให้ทราบ

ชนดิ	สรรพคุณและวธีิการใช้ยาทถีกูต้อง	รองลงมา

คือ	 เม่ือได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามค�า

แนะน�าที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด	ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่า	นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักการบริหารยาและการปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของแพทย์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ

รักษาตนเองเพิ่มขึ้น	 ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ย

คะแนนน้อยท่ีสดุคอื	ท่านรบัประทานยาปฏชิวีนะ

ก่อนอาหารอย่างน้อย	 15	นาทีถึง	½	ชั่วโมง	 เพื่อ

ให้ยาออกฤทธิ์	รองลงมา	คือ	ท่านเก็บยาปฏิชีวนะ

ที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปเม่ือมีอาการเจ็บป่วยแบบ

เดียวกัน	 อาจเนื่องจากนักศึกษาพยาบาลอยู ่ใน

บรบิทท่ีต้องเข้าชัน้เรยีนหรอืฝึกปฏบิติังานซ่ึงอาจ

ไม่สามารถจัดสรรเวลารับประทานยาก่อนอาหาร

ได้ตามแผนการรักษา	ขณะเดียวกันอาจมีการเก็บ

ยาที่เหลือใช้ไว้รับประทานเน่ืองจากประเมินว่า

ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผล	 ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของยาและอาจเกิดการ

ใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เหมาะสมและน�าไปสู่ปัญหา

การดื้อยาได้

	 จากการท่ีกลุ ่มตัวอย่างเป ็นนักศึกษา

พยาบาลซ่ึงมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้ยาแล้ว	

ส่งผลท�าให้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสม

ผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย

ของวิลาวัณย์	 อุ่นเรือน	และดลวิวัฒน์	 แสนโสม	

(2558)	 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในอาการ	 เจ็บคอ	

บาดแผลสะอาด	ท้องร่วงพบว่า	พฤติกรรมการใช้

ยาปฏิชีวนะของกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมี

พฤติกรรมการใช้ยาปฏชิวีนะดีกว่ากลุม่ท่ีไม่ใช่สาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	อย่างไรก็ตามผลการวิจัยครั้ง

นี้แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลมีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดับมากแต่คะแนนถอืว่าไม่สงูมากนกั	

คือ	คะแนนเฉลี่ย	3.84	สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา

พยาบาลซ่ึงเป็นบุคคลท่ีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การใช้ยาในวิชาเภสัชวิทยาแล้วแต่ยังมีความรู้ใน

ระดับปานกลางและมีคะแนนการใช้ยาปฏิชีวนะ

ทีไ่ม่สงูมาก	จงึมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถาบนัการ

ศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน

รายวชิาเภสชัวิทยารวมท้ังพจิารณาความจ�าเป็นใน

การพฒันาโปรแกรมหรอืหลกัสูตรอบรมระยะส้ัน

เพือ่พฒันาความรูแ้ละทักษะในการใช้ยาปฏชีิวนะ

อย่างสมเหตุสมผล	

	 เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ยา

ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	 ผลการวิเคราะห์

ถดถอยพหคูุณแบบเพิม่ตัวแปรเป็นล�าดับข้ันพบว่า	

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

และอายสุามารถร่วมกนัท�านายการใช้ยาปฏชิวีนะ
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อย่างสมเหตุสมผลของนกัศึกษาพยาบาลได้	ดังน้ัน

การท่ีพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลย่อมส่ง

ผลต่อการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ได้เพิ่มข้ึน	ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการวิจัย

จะเห็นได้ว่า	อายุส่งผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลด้วย	อธิบายได้ว่า	 การท่ีระดับอายุ

มากกว่าย่อมมีประสบการณ์ในการใช้ยาและมี

ความรู้ด้านการใช้ยามากกว่า	ทั้งนี้ผู้ที่อายุมากกว่า

ส่วนใหญ่จะเรียนในชั้นปีที่สูงกว่า	 คือ	ปี	 2-4	 ซ่ึง

ผ่านการเรียนวิชาเภสัชวิทยามาแล้ว	 และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อายุมากจะมีประสบการณ์

ในการท�างานในโรงพยาบาลมาก่อนและบางราย

ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรด้ีานสาธารณสุข

มาแล้ว	 สัมพันธ์กับผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีท�านายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลพบว่า	 อายุมีอิทธิพลในการท�านาย

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

ได้มากทีสุ่ด	(ดาวรุง่	ค�าวงศ์	และทิวทศัน์	สงฆวตัร์,	

2555;	สุวัฒน์	ปริสุทธิวุฒิพร	และมัณฑนา	เหมชะ

ญาติ,	2557)	นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้ยา

ยงัส่งผลให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้เพิม่ข้ึน

ข้อเสนอแนะ
	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลนับเป็นปัจจัยส�าคัญของการใช้ยา

ปฏชิวีนะอย่างสมเหตุสมผลผลการวจิยัท�าให้ได้ข้อ

เสนอแนะส�าหรับวิทยาลัยพยาบาลว่าควรพัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรอบรมระยะ

ส้ันเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล	

เพื่อพัฒนาความรู ้และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุสมผลซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาสามารถดูแล

ตนเองได้	 และท่ีส�าคัญท่ีสุด	 คือ	ท�าให้นักศึกษา

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยด้าน

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างเหมาะสม	

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป

ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองหรือพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม

เหตุสมผลและเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีชัดเจนด้าน

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน	ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

กชกร ฉายากุล, พยม.1

(Received:	February	27,	2019;	Revised:	March	22,	2019;	Accepted:	April	29,	2019)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนความเข้าใจและ

ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมาจากกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	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)	เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม	1)	การปฏิบตัตินตามข้อปฏิบตัิ

ของนกัศึกษาเกีย่วกบัระบบการให้ค�าปรกึษา	2)	ความเข้าใจของนกัศึกษาเกีย่วกบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีน

เรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและ	3)	ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	ของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	วิเคราะห์ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	 (Cronbach’s	 alpha)	 ได้ค่าความเชื่อมั่น	 .75,	 .80	และ	 .95	ตามล�าดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

	 ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 ของ	

การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษากับ1)	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	2)	ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	(r	=	.31	และr	=	.43ตามล�าดับ)	และ	3)	มีความสัมพันธ์ของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร		

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความพึงพอใจต่อระบบการให	้

ค�าปรึกษาวิชาการ	(r	=.53)

ค�าส�าคัญ:	การปฏิบัติตน,	ความเข้าใจ,	ความพึงพอใจ,	การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ,	นักศึกษาพยาบาล	

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นคราชสีมา
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Abstract
		 This	research	aimed	to	study	the	relationship	between	self-practice,	understanding	and	satis-

faction	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

1Registered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima
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บทน�า
	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และมีคุณภาพนั้น	จะต้องด�าเนินการตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับ

หลักสูตร	ที่ได้ก�าหนดให้ต้องมีการควบคุมดูแล

การให้ค�าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา

ในระดับปริญญาตรี	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ่ง

ช้ีที่	 3.2	การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	 ในองค์

ประกอบที่	 3	นักศึกษา	ที่ต้องมีกระบวนการใน

การด�าเนินงานซ่ึงเป็นกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ก�าหนดไว้	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	 2558)	 จึงกล่าวได้ว่า	 ระบบการ

แนะแนวและการให้ค�าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา	ให้ประสบความ

ส�าเร็จ	 มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 เป็น

พยาบาลและพลเมืองทีดี่ของสังคม	อกีท้ังเป็นส่วน

หนึ่งที่แสดงถึงความส�าเร็จของสถาบัน

	 การแนะแนวในกระบวนการศึกษา	

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้บุคคลได้รู้จักตนเอง	

เข้าใจความสามารถของตนเอง	 และปรับตัวได้

อย่างเหมาะสม	สามารถป้องกัน	แก้ไขปัญหา	และ

พฒันาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและด�ารงชวีติ

ได้อย่างมีความสุข	 (วิรัช	 อธิรัตนปัญญา,	 2551)	

การให้ค�าปรึกษาทาวิชาการ	 (Academic	Advis-

ing)	 เป็นการให้ค�าปรึกษาส�าหรับนักศึกษาท่ีมี

การด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ	 ได้แก	่

การแนะน�าหลักสูตร	 ลักษณะรายวิชา	 ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ	ระเบียบกฎเกณฑ์	

นอกจากนั้นยังเป็นการให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วย

เหลือนักศึกษาให้มีความเข้าใจตนเอง	 เห็นช่อง

ทางในการแก้ปัญหา	สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สภาวะแวดล้อม	ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้

มีการพฒันาตนในทกุๆด้านอย่างดีทีส่ดุ	(พนตินาฎ	

ช�านาญเสือ,	 2556)	ทั้งนี้ระบบการแนะแนวและ

ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการจ�าเป็นต้องมีข้อมูลป้อน

กลับท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการพฒันาระบบดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของ

นกัศึกษา	(พจนย์ี	มนัสพรหม,	2540)	ดังน้ันการจดั

บรกิารการแนะแนวจงึจ�าเป็นต้องจดัให้สอดคล้อง

กับความต้องการการบริการของนักศึกษา

	 ความต้องการการบริการแนะแนวของ

นักศึกษาในด้านการให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการท่ี

ส�าคัญ	 คือต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียน	การแก้ไขปัญหา

การเรียน	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการโอน

ย้ายวิชา	(เลขา	กบิลสิงห์,	2544)ในระบบการให้ค�า

ปรกึษาวชิาการอาจารย์ท่ีปรกึษาจะเป็นผูท้�าหน้าท่ี

ให้ข้อมูลกับนักศึกษาให้ทราบถึงหลักสูตรท่ีจะ

เรียน	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับ

ของสถาบัน	ในขณะเดียวกนัยงัต้องให้ความส�าคญั

กบัการสร้างแรงจงูใจภายในเพือ่การพฒันาตนเอง

และด้านวิชาชีพของนักศึกษามากกว่าแรงจูงใจ

ภายนอกอย่างเกรด	และกระตุ้นให้นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการวางแผนการเรียน	 (Christian	

&	Sprinkle,	 2013;	Eduljee	&	Michaud,	 2014;	

พนิตนาฎ	ช�านาญเสือ,	2556)	ส�าหรับตัวนักศึกษา

เองก็มีบทบาทในการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาร่วม

กับการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

การศึกษาน่ันคือความรับผิดชอบของนักศึกษา

และหากนกัศึกษาไม่ปฏบิติัอาจมีผลต่อความส�าเรจ็

ในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา	 (Fowler	&	

Boylan,	2010;	Young,	Burt,	Dixon	&	Hawthorne,	
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2013)	 ในขณะท่ีการจัดบริการการแนะแนวยัง

ประสบกับปัญหาข้อจ�ากัดด้านเวลาในการพบกัน

ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงมีเวลา

ไม่ตรงกัน	 (สิริอร	ข้อยุ่น,	ภาสินี	 โทอินทร์,	 และ

วิระกาญจน์	 สุเมธานุรักขกูล,	 2555)	 ซึ่งอาจเป็น

อุปสรรคต่อการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน	 คลอบ

คลุมทุกด้านท่ีจ�าเป็นและส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการของนักศึกษาได้

	 ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการ

แสดงออกถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ	 จากการ

ประเมินประสบการณ์ที่ผ่านมาและระบุว่าเป็น

ประสบการณ์ที่น่าพอใจ	หรือไม่พอใจ	 ต่อการ

บริการ	 ผู้ให้บริการ	 กระบวนการของการได้รับ

บริการ	หรือสถานที่การให้บริการ	 เพราะบริการ

นั้นเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่	 (Center	 for	 the	

Study	of	Social	Policy,	2007)	นอกจากนั้นความ

พงึพอใจยงัเป็นปัจจยัท่ี	บ่งชีถ้งึคุณภาพการบรกิาร	

โดยความพงึพอใจข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของผูร้บั

บริการและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ	(Petru-

zzellis,	D’Uggento,	&	Romanazzi,	2006)	ผลการ

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ	

ของวิทยาลัย	นับเป็นการสะท้อนถึงความเช่ือมั่น

ของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ	 ที่ช่วยส่งเสริม

และพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา	 (Baykal,	

Sokmen,	Korkmaz,	&	Akgun,	2005)

	 จากการทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

ตนเองกับเครื่องมือการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	

ซ่ึงมีพื้นฐานความเชื่อว่า	 การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัลักษณะ

เชิงวิชาการ	 โดยหลักการดังกล่าวในกระบวนการ

ให้ค�าปรกึษาทางวชิาการนัน้	หมายถึง	กระบวนการ

ท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักศึกษา	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการให้ค�าปรึกษาทาง

วิชาการ	 ซ่ึงหนึ่งในเป้าหมายดังกล่าว	 ได้แก่	 การ

พัฒนาตนของนักศึกษาให้มีความเติบโต	การรับรู้	

และศักยภาพเพิ่มขึ้นตามระดับ	ทั้งนี้การพิจารณา

การรับรู ้ตนเองของนักศึกษาจึงมีความส�าคัญ

ส�าหรับการส�ารวจตนเองและเพื่อการตัดสินใจท่ี

ดีกว่า	 ดังน้ันระบบการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ

ควรให้ความส�าคัญกับการให้นักศึกษามีสติ	มีแรง

จูงใจ	 ในการศึกษา	 มีการติดตามตนเอง	 วิพากษ์

วิจารณ์ความคิด	พฤติกรรมของตนเอง	ตลอดจน

จัดเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับตนเองอีกด้วย	

(HasanUgur,	 2015)	แต่การศึกษาวิจัยในแง่มุมนี้

ยังมีค่อนข้างน้อย

	 มีรายงานการวิจัยท่ียืนยันถึงปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการ	 เช่น	 ความถี่ของการพบกับ

ที่ปรึกษา	 (Hester,	 2008	 อ้างถึงใน	 Eduljee	&	

Michaud,	 2014)	 ความต้องการในการเข้ารับค�า

ปรึกษา	คือ	 จ�านวนนักศึกษาท่ีเข้าพบ	และ	 เวลา

ท่ีใช้ในการพบกับที่ปรึกษา	ตลอดจนการรับรู้ถึง

คุณภาพของการให้ค�าปรึกษาท่ีได้รับ	 (Eduljee	

&	Michaud,2014)เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ใน

กระบวนการให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	นกัศึกษาให้

ความส�าคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาของ

ตนในด้านของข้อมูลต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความ

เข้าใจในหลกัสูตร	เป้าหมายทางการศึกษา	นโยบาย	

ขัน้ตอนหรือระเบียบของสถาบันการศึกษา	(Smith	

&	Allen,	2006)

	 ดังน้ันหากกระบวนการให้ค�าปรึกษา

วิชาการมีความเหมาะสมจะช่วยให้นักศึกษามี

การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว

กับระบบการให้ค�าปรึกษา	 มีความเข้าใจเกี่ยว

����������� 25 �������1.indd   63 20/6/2562   8:28:56



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

64

กับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการศึกษา	ท�าให้

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรกึษาในระดับมากนอกจากน้ี	การรบัรูถึ้งบทบาท

การปฏิบติัตนตามข้อปฏบิติัของนักศึกษาเกีย่วกบั

ระบบการให้ค�าปรึกษา	การรับรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา	 ก็น่าจะมีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ

การให้ค�าปรึกษา	 ซ่ึงการศึกษาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการน�าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไก

การแนะแนวและให้ค�าปรึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษา

	 1.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน

ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษากับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บงัคับของวิทยาลยัของนกัศึกษาพยาบาล	วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตน

ตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษากับความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 3.	 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร	 การลงทะเบียน

เรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยกับความ

พึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์กับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	

ของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	นครราชสีมา

	 2.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	ของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	 3.	 ความเข ้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	 ของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา

ค�าจ�ากัดความ
	 การปฏบัิติตนตามข้อปฏบิติัของนกัศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาหมายถึง	 การรับ

รู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�า

ปรึกษา	ประกอบด้วย	 การศึกษากฎระเบียบข้อ

บังคับของวทิยาลัย	การปฏบัิติตามกฎระเบียบ	การ

เข้าร่วมกิจกรรม	การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา	การ

ปฏิบัติตามแผนการศึกษา	การศึกษาเล่าเรียนอย่าง

เต็มความสามารถ	การช่วยเหลือประสานงานให้

เพื่อนได้รับค�าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา	 โดยวัด

จากแบบสอบถามการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา		
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ผู้ที่มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับ

การปฏิบติัตนตามข้อปฏบิติัของนักศึกษาเกีย่วกบั

ระบบการให้ค�าปรกึษามากกว่าผูท่ี้มีคะแนนต�า่กว่า

ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสูตร	การลงทะเบยีนเรยีน	

และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหมายถึง	การ

รับรู้ตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยว

กบัหลกัสูตร	การลงทะเบยีนเรยีน	และระเบยีบข้อ

บงัคบัของวทิยาลัย	โดยวดัจากแบบสอบถามความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 ผู้ที่มีคะแนนสูง

หมายถงึมีการรบัรูต้นเองเกีย่วกบัความเข้าใจเกีย่ว

กบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีนเรยีน	และระเบยีบข้อ

บังคับของวิทยาลัยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนต�่ากว่า

ความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ

หมายถึง	 การรับรู้ของนักศึกษาที่เป็นความรู้สึก

ชอบหรือไม่ชอบซึ่งมีต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา	ที่จัดบริการแก่นักศึกษา	โดยวัดจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�า

ปรึกษาวิชาการ	ผู้ท่ีมีคะแนนสูงหมายถึงมีความ

พอใจหรือชอบระบบบริการดังกล่าวมากกว่าผู้ท่ี

มีคะแนนต�่ากว่า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 	 	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิสหสัมพนัธ์	

(Interrelationship	 Studies)กลุ่มตัวอย่าง	 คือ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 1-4	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 นครราชสีมาจ�านวน	

313	คน	 ซ่ึงได้จากการค�านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยสตูรของ	Taro	Yamane	และท�าการสุม่

จากรายชื่อนักศึกษา	แต่ละชั้นปีด้วยการใช้ตาราง

เลขสุ่ม	 (Table	of	 random	numbers)	โดยมีกรอบ

6 
 

คาํจาํกัดความ 
การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาหมายถึง การรับรู้ตนเอง

ของนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเก่ียวกับระบบการให้ค ําปรึกษา 
ประกอบดว้ย การศึกษากฎระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การเขา้ร่วมกิจกรรม 
การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา การปฏิบติัตามแผนการศึกษา การศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ความสามารถ การ
ช่วยเหลือประสานงานให้เพื่อนไดรั้บคาํปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยวดัจากแบบสอบถามการปฏิบติั
ตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษา ผูท่ี้มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเอง
เก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามากกว่าผูท่ี้มีคะแนนตํ่า
กวา่ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัหมายถึง 
การรับรู้ตนเองของนักศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของวิทยาลยั โดยวดัจากแบบสอบถามความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั ผูท่ี้มีคะแนนสูงหมายถึงมีการรับรู้ตนเองเก่ียวกับความเขา้ใจเก่ียวกับ
หลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัมากกวา่ผูท่ี้มีคะแนนตํ่ากวา่ 

ความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการหมายถึง การรับรู้ของนกัศึกษาท่ีเป็นความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบซ่ึงมีต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
ท่ีจดับริการแก่นกัศึกษา โดยวดัจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ ผูท่ี้มี
คะแนนสูงหมายถึงมีความพอใจหรือชอบระบบบริการดงักล่าวมากกวา่ผูท่ี้มีคะแนนตํ่ากวา่ 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
    ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ 

 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ระบบการใหค้าํปรึกษา

วิชาการ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

ส�าหรบัสุ่มตัวอย่าง	(Sampling	frame)	และไม่มกีาร

เลือกซ�้ากับกลุ่มที่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจัย	

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	และแบบสอบถาม

ซ่ึงสร้างส�าหรับใช้ในโครงการ	 “การพัฒนาระบบ

การให้ค�าปรึกษาวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลใน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”	 โดยพนิตนาฎ	

ช�านาญเสือ	 (2556)	ประกอบด้วยแบบสอบถาม

การรับรู้เกี่ยวกับ	
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	 1)	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นกัศึกษาเกีย่วกบัระบบการให้ค�าปรกึษาจ�านวน	7	

ข้อ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	

4	ระดับ	คือ	ไม่ปฏิบัติ	ปฏิบัติน้อยปานกลาง	และ

มาก	 โดยมีค่าคะแนนต้ังแต่	 0-3	คะแนน	คะแนน	

0.00-1.00	หมายถึงระดับน้อย	คะแนน	1.01-2.00	

หมายถึง	ปานกลาง	และคะแนน	2.01-3.00	หมาย

ถงึ	มากค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	 	=	.75
	 2)	 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบ

ข้อบังคับของวิทยาลัย	 จ�านวน	 4	 ข้อ	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 3	 ระดับ	

คอื	น้อย	ปานกลาง	และมาก	โดยมีค่าคะแนนต้ังแต่	

1-3	 คะแนน	คะแนน	 1.00-1.66	หมายถึงระดับ

น้อย	คะแนน	1.67-2.33	หมายถึง	ปานกลาง	และ

คะแนน	2.34-3.00	หมายถึง	มากค่าความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม	 	=	.80	และ
	 3)	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	จ�านวน25	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

ถงึ	มาก	ค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	 	=.95	
	 การศึกษาครั้งนี้มีการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ ่ม

ตัวอย่างด้วยการให้สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย	 โดยไม่มีผลกระทบต่อผล

การเรียนและการด�าเนินชีวิตใดๆ	 ข้อมูลของผู้

ร่วมวิจัยถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยชื่อ

ของผู้ให้ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูลเป็นในลักษณะ

ภาพรวม	ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบ

ถึงวัตถุประสงค์	 วิธี	 ขั้นตอน	 ระยะเวลาในการ

เก็บข้อมูล	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ทั้งน้ีกลุ่ม

ตัวอย่างได้น�าแบบสอบถามกลับไปตอบในเวลา

ท่ีสะดวกแล้วน�ากลับมาส่งในกล่องรับตามจุดท่ี

ตกลงไว้	 โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือออก

จากวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	

วเิคราะห์โดยสถติิเชงิพรรณนา	(Descriptive	statis-

tic	)	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดย

วิเคราะห์ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน	(Peason’s	product	moment	correla-

tion	coefficients)

ผลการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล	ชั้นปี

ที่	1-4	จ�านวน	313	คน	อายุเฉลี่ย	20.74	ปี	(Range	

=	 18-29,	 S.D.	 =	 1.48)	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ร้อยละ	92นับถือศาสนาพุทธร้อยละ	100ค่าเฉล่ีย

เกรดเฉลี่ย2.81	(Range	=	2.07	–	3.87,	S.D.	=	.36)		

มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษาอยู่ในระดับมาก		

(M	=	2.49	,	S.D.	=	0.35	จากคะแนนเต็ม	3คะแนน)	

2)	 ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัย	 อยู่ในระดับมาก	 (M	 =	 2.49	 ,	 S.D.	 =	

0.44	จากคะแนนเต็ม	 3คะแนน)	และ3)	ความพึง

พอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้ค�า

ปรกึษาวชิาการของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมาความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาล

ต่อระบบการให้ค�าปรกึษาวชิาการอยูใ่นระดับปาน

กลาง	(M	=	3.64	 ,	S.D.	=	 .55	จากคะแนนเต็ม	5	

คะแนน)	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	 1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติตนความเข้าใจและความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	(n	=	313)

8 

มาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยวิเคราะห์คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Peason’s product moment correlation coefficients) 

ผลการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 313 คน  อายเุฉล่ีย 20.74 ปี (Range = 18-

29,  S.D. = 1.48)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 92นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 100ค่าเฉล่ียเกรดเฉล่ีย2.81 
(Range = 2.07 – 3.87, S.D. = .36)มีการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษาอยูใ่นระดบัมาก  (M = 2.49 ,  S.D. = 0.35 จากคะแนนเตม็ 3คะแนน) 2) ความเขา้ใจของ
นักศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั อยู่ในระดับมาก      
(M = 2.49 ,  S.D. = 0.44 จากคะแนนเตม็ 3คะแนน) และ3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อระบบ
การให้คาํปรึกษาวิชาการของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง  (M = 3.64 ,  S.D. = .55 จากคะแนนเตม็ 
5 คะแนน) (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการปฏิบติัตนความเขา้ใจและความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ (n = 313) 

ลาํดับ การรับรู้ 
M S.D. ระดับ

ความ

คดิเห็น 

1. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบ
การใหค้าํปรึกษา

2.49 0.35 มาก 

2. ความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียน
เรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

2.49 0.44 มาก 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อระบบการให้
คาํปรึกษาวิชาการ 

3.64 0.55 ปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีผลดงัน้ี (ตาราง 2) 
1. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ใน

ทางบวกกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ(r = .31, p=.01) 

2. การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษามีความสมัพนัธ์ใน
ทางบวกกบัความพึงพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .43, p=.01) 

	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 มีผล

ดังนี้	(ตารางที่	2)

	 1.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ ์ในทางบวกกับความเข ้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัย	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(r	=	.31,	p=.01)

	 2.	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิ บั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อระบบ

การให้ค�าปรกึษาวชิาการ	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ	

(r	=	.43,	p=.01)

	 3.	 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(r	=.53,	p=.01)
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ตารางที่	2	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตน	ความเข้าใจและความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	(n	=	313)

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบการให้ค�าปรึกษาความเข้าใจของนักศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยและความพึง

พอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของของ

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา	ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลดังนี้

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้

ค�าปรึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ

9 
 

3. ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยัมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ         
(r =.53, p=.01) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติัตน ความเขา้ใจและความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการ (n = 313) 

 
 
ตวัแปร 

การปฏิบติัตนตามขอ้
ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการให้

คาํปรึกษา 
(r) 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตร การลงทะเบียน

เรียน และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของวิทยาลยั 

(r) 

ความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้

คาํปรึกษาวิชาการ 
 

(r) 
การปฏิบติัตนตามขอ้
ปฏิบติัของนกัศึกษา
เก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษา 

 
- 

 
.311** 

 
.435** 

 

ความเขา้ใจเกี่ ยวกั บ
หลกัสูตร การ
ลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยั 

 
 

.311** 

 
 
- 

 
 

.539** 
 
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผลการวจิยั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้
คาํปรึกษาความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยัและความพึงพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการของของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่าการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษามี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของ
วิทยาลยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (r = .31) กล่าวคือ หาก
นักศึกษาพยาบาลมีการรับรู้เก่ียวกับความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การลงทะเบียนเรียน และระเบียบ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับต�่า	(r	=	.31)	กล่าวคือ	หากนักศึกษาพยาบาล

มีการรับรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัยเพิ่มข้ึน	การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา	 ของ

นักศึกษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วยทั้งน้ีเนื่องจาก

ความแตกต่างของการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ

คน	สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม	

ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม	ซึง่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์

ทีค่นเรามีปฏสัิมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม	หรอืจากการ

ฝึกหัด	(ทิศนา	แขมมณี,	2551)	และแนวคิดทฤษฎี

การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (Active	Learner)

คือ	 การท่ีนักศึกษาเป็นผู ้ลงมือเรียนรู ้ผ่านการ

ปฏิบัติ	หรือ	การลงมือท�าความรู้	 ที่เกิดข้ึนก็เป็น

ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของพวกเขา	(วิทวัส	

ดวงภุมเมศ	และวารีรัตน์	 แก้วอุไร,	 2560)	กล่าว

คือนักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตัวของเขาเองมากกว่าการฟังข้อมูลจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาของเขาเพียงอย่างเดียวน่ันเอง	 จึงจะช่วย

ให้การเข้าใจน้ันเพิ่มขึ้น	 และในทางกลับกันการ

เข้าใจถึงเกี่ยวกับหลักสูตร	การลงทะเบียนเรียน	

และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	ก็ส่งเสริมให้

นักศึกษาปฏิบัติตนเองได้เหมาะสมเช่นกัน	 จาก

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดระบบบริการ

การให้ค�าปรกึษาวชิาการควรค�านงึถงึผลการเรยีน

รูท้ีเ่กดิข้ึนกบันักศึกษาแต่ละบุคคลด้วย	สอดคล้อง

กับข้อค้นพบที่ว่านักศึกษาไม่มีความเท่าเทียมกัน

ของการมีส่วนร่วมในการบริการให้ค�าปรึกษา

ทางวิชาการ	 ดังนั้นมีความจ�าเป็นต้องออกแบบ

ประสบการณ์การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการที่ช่วย

ให้นักศึกษามีการชี้น�าตนเองเพื่อประสบความ

ส�าเร็จทางการศึกษามากกว่าแบบการก�ากับดูแล

เพียงอย่างเดียว	 (Roessger,	Eisentrout	&	Hevel,	

2019)

	 2. 	 การปฏิบั ติตนตามข ้อปฏิบั ติของ

นักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษามีความ

สัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพงึพอใจต่อระบบการ

ให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า	 (r	=	

.43)	กล่าวคือ	หากนักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติ

ตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ

การให้ค�าปรึกษาเพิ่มข้ึน	ความพึงพอใจต่อระบบ

การให้ค�าปรึกษาวิชาการของนักศึกษาพยาบาลก็

เพิ่มขึ้นด้วยท้ังนี้เนิ่องจาก	การปฏิบัติตนตามข้อ

ปฏิบัติฯท่ีมากน้ันส่งผลในทางบวกท่ีน่าพึงพอใจ

สอดคล้องกันแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีว่า	

ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง	 เป็นความ

รู้สึกส่วนตัวท่ีมีความสุขเม่ือได้รับการตอบสนอง

ตามความต้องการของตนและเป็นสิ่งท่ีก�าหนด

พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อ

การเลือกท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ	 (Dudovskiy,	

2012	 )	 ในขณะที่พฤติกรรมในการเรียนรู้ที่เกิด

ข้ึนเป็นแรงจูงใจภายในของบุคคล	 โดยแรงจูงใจ

เป็นกระบวนการที่จะท�าให้เริ่มต้น	และคงไว้ซึ่ง

พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้น	หรือเพื่อ

ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง	(Go-

palan,	Bakar,	Zulkifli,	Alwi,	&	Che	Mat,	2017)	

ดังนั้น	การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา

เกี่ยวกับระบบการให้ค�าปรึกษา	ที่แตกต่างกันน่า

จะมาจากการคาดหวังท่ีแตกต่างกันและมีผลต่อ

ความความพึงพอใจต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการตามมาด้วยและหากพิจารณาตามมุมมอง

ของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้

เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว	 อาจเป็นไปได้ว่าการรับ

รู ้ถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการปฏิบัติตนตาม

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค�า

ปรึกษามีผลต่อความพึงพอใจที่ตามมาสอดคล้อง

กบัผลการวจิยัท่ีพบว่าการความพงึพอใจต่อระบบ

ให้ค�าปรึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้

ถึงคุณภาพของการให้ค�าปรึกษาท่ีได้รับ	 (Eduljee	

&	Michaud,	2014)

	 3.		 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง
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ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .01โดยมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลาง	(r	=	.53)	กล่าวคือ	หากนักศึกษา

พยาบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	การลง

ทะเบียนเรียน	และระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

ของนักศึกษาพยาบาลเพิ่มข้ึน	 ความพึงพอใจต่อ

ระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการของนักศึกษา

พยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วย	 ทั้งนี้เน่ืองจาก	 การเข้าใจ

เกี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงการได้รับการตอบ

สนองความต้องการของนักศึกษา	สอดคล้องกับ

ข้อค้นพบท่ีว่า	นักศึกษาให้ความส�าคัญกับข้อมูล

ต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจในหลักสูตร	

เป้าหมายทางการศึกษา	 นโยบาย	 ขั้นตอนหรือ

ระเบียบของสถาบันการศึกษา	 (Smith	&	Allen,	

2006)	และจากแนวคิดท่ีว่าผลการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อบริการต่างๆ	ของวิทยาลัย

ของพวกเขาน้ัน	 นับเป็นการสะท้อนถึงความ

เชื่อม่ันของนักศึกษาต่อการบริการต่างๆ	 ที่ช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของนักศึกษา	

(Baykal,	 Sokmen,	Korkmaz,	&	Akgun,	 2005)	

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า	การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร	

การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อบังคับของ

วิทยาลัย	 มีส่วนส�าคัญที่ให้นักศึกษามีความเชื่อ

มั่นต่อระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการ	และยังเป็น

ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการความชัดเจนด้วย	

	 ในระบบการให้ค�าปรกึษาทางวชิาการโดย

ทั่วไปแล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการให้

ข้อมลูเกีย่วกบัหลกัสตูร	การลงทะเบยีนเรยีน	และ

ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย	 และจากรายงาน

การศึกษาที่พบว่า	 นักศึกษามีความคาดหวังต่อ

การท�าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคือสามารถให้

ค�าแนะน�า	ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขอุปสรรค

ปัญหาในการเรียนได้	(วัลภา	ลิ่มสกุล,	2546;	เลขา	

กบิลสิงห์,	2544;	Coll	&	Zalaquett,	2008)	ดังนั้น

ในการพัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษาวิชาการจึง

ควรเป็นการแนะแนวทางด้านการศึกษาเชิงรุก

ค�านึงถึงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดัง

กล่าวให้กบันกัศึกษา	ผ่านท้ังทางอาจารย์ท่ีปรกึษา	

ตลอดจนสื่อและแหล่งสนับสนุนอื่นๆท่ีนักศึกษา

มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล	 รวมท้ังสอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา	(Museus	&	Ravello,	2010)	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	 เป็น

ประโยชน์ต่อการก�าหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	หรือ

แนวปฏิบัติในการจัดระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการ	 โดยออกแบบประสบการณ์การให้ค�า

ปรึกษาทางวิชาการท่ีช่วยให้นักศึกษามีการชี้น�า

ตนเองเพิม่ขึน้เพือ่การประสบความส�าเรจ็ทางการ

ศึกษา	 ในประเด็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร	 การลงทะเบียนเรียน	 และระเบียบข้อ

บังคับของวิทยาลัย	 ร่วมกับส่งเสริมให้นักศึกษา

มีการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยว

กับระบบการให้ค�าปรึกษา	และพิจารณาถึงความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการด้วยเสมอ

	 2.	 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการ

ของนักศึกษาในการจัดระบบการให้ค�าปรึกษา

วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างที่

น�าไปสู่การพัฒนาการด�าเนินการระบบการให้ค�า
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ปรีกษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
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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	 ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้	

Courseville	และ	2)	ศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอน	ประชากรคอื	นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้ปีที	่2	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีภาคการศึกษาท่ี	1	

ปีการศึกษา	2559		จ�านวน	85	คน	โดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	 Coursevilleในรายวิชาการสร้าง	

เสริมสุขภาพ	 ซ่ึงมีค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 เท่ากับ	5.00	แบบประเมินทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาล	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.91	และแบบประเมินความ

พึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.92	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	ของนักศึกษาพยาบาล	ภายหลังการ

จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก	(M	=	4.24,	SD	=	0.52)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	(M	=	4.40,	SD	=	0.55)		

รองลงมาคือ	ทักษะด้านปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ	(M	=	4.34,	SD	=	0.54)	ทักษะด้านคุณธรรม	

จริยธรรมและความรับผิดชอบ	(M	=	4.20,	SD	=	0.46)	ตามล�าดับ	และ	2)	ความพึงพอใจต่อคุณภาพและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ	Courseville	อยู่ในระดับมาก	(M	=	4.28,	

SD	=	0.42)

ค�าส�าคัญ:	 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน,	Courseville,	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ	

ที่	21,	นักศึกษาพยาบาล

1อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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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
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Sirisup Sihawong, M.N.S.1
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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	

1Instructor,	Faculty	of	Nursing,	Ubon	Ratchathani	University
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บทน�า
	 ปัจจบัุนประเทศไทยได้เข้าสูศ่ตวรรษที	่21	

และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว	ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	มากมาย	 รวมทั้งด้าน

การศึกษา	 ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการ

ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกการ

เปลีย่นแปลงและสอดคล้องตามยุคสมัยของผูเ้รยีน

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ผูเ้รยีนในระดับอุดมศกึษาในยคุ

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�าเร็ว	มีความ

เชือ่ม่ันในตัวเองสูง	ชอบความท้าทาย	นยิมส่ือสาร

ผ่านเทคโนโลย	ี(ชชัวาล	วงศ์สาร,ี	2558)	ดังนัน้การ

จัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียน	Generation	Z	จึงต้อง

มีการพัฒนาและปรับรูปแบบในการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องและตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

ไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	 (TQF)	 รวมท้ังต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เพื่อให้สามารถ

ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ	

มีความสุข

	 วิชาชีพพยาบาล	เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ

กับชีวิตและสุขภาพของผู ้รับบริการทุกช่วงวัย	

ครอบคลุมท้ัง	 4	 มิติ	 ได้แก่	 การสร้างเสริมสุข

ภาพ	การป้องกันโรค	การดูแลรักษาและการฟื้นฟู

สุขภาพ	 ซ่ึงในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้

ก�าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการด�าเนินงานในมิติ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค	ดังนัน้	

การผลิตบัณฑิตพยาบาล	 ในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จึงได้

ก�าหนดให้มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะใน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการใน

ทุกช่วงวัย	รวมไปถึงสามารถจัดโครงการเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพได้	 สอดคล้องกับสมรรถนะ	

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตามทีส่ภาการพยาบาลก�าหนด	(สภาการพยาบาล,	

2553)	และในหลักสูตรปรังปรงุ	พ.ศ.	2558	ได้มีการ

ปรับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็น	3	หน่วยกิต	

โดยให้มีการสอนภาคปฏิบัติ	 และได้ก�าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในรายวิชาเพิ่มเป็น	 6		

ด้าน	 ได้แก่	 1)	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 2)	 ความรู	้	

3)	 ทักษะทางปัญญา	 4)	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผดิชอบ	5)	ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	

นอกจากนี้ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

ก�าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	ประกอบด้วย	

1)	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	2)	กลุ่ม

ทักษะสารสนเทศ	สื่อและเทคโนโลยี	และ	3)	กลุ่ม

ทักษะชีวิตและอาชีพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	 2558)	 เม่ือพิจารณามาตรฐานผล

การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

จะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน	 ซ่ึงสามารถก�าหนด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ในรายวิชาการ

สร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้	1)	ทักษะด้านคุณธรรม	

จริยธรรมและความรับผิดชอบ	 2)	 ทักษะด้าน
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ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	3)	 ทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	

4)	ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและ

ภาวะผูน้�า	5)	ทกัษะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้าง

เสริมสุขภาพแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุข

ภาพ	พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจดัการเรยีนการสอน

ในรูปแบบการบรรยาย	ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูท้ีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาให้ผูเ้รยีนมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ดังน้ันรูปแบบการสอน

ควรเป็นลักษณะของการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้

ลงมือปฏบัิติโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้นด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การจัดโครงการหรือ

กิจกรรมให้กับผู้รับบริการหรือชุมชน

	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	(Community-Based	Learning)	เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการ

เรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน	ช่วยให้ผู้

เรยีนได้เรยีนรูใ้นการเชือ่มโยงความรูจ้ากทฤษฎีกบั

ความเป็นจรงิในชมุชน	รวมทัง้เป็นการประยกุต์ใช้

ความรูจ้ากทฤษฎีมาใช้ในการปฏบิติังานในชมุชน

ในการเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา	(เจียมจิต	

แสงสุวรรณ,	2558;	Mthembu,	Mtshali,	and	Frantz,	

2014)	และยังช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	สอดคล้องกับมณฑล	

จนัทร์แจ่มใส	(2558)	ทีไ่ด้ศึกษาเกีย่วกบัการบูรณา

การการจดัการเรยีนรูว้ชิาออกแบบสถาปัตยกรรม

กับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยโดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

พบว่าภายหลังการจัดการเรียนรู้ผู ้เรียนสามารถ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่ 21	 ท่ีส�าคัญ	

3	 ด้าน	 ได้แก่	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	

ทักษะด้านสารสนเทศ	 ส่ือและเทคโนโลยี	 และ

ทักษะชีวิตและการท�างาน	 เช่นเดียวกับ	ศรีวรรณ	

ฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	 ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา	พบว่าสามารถพัฒนาการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ได้นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการ

เรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยไีว้หลายระบบ	เช่น	

Google	classroom,	CAI	เป็นต้น	โดยผู้วิจัยมีความ

สนใจ	Courseville	ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการ

สอน	 (Learning	Management	 System	 :	 LMS)	

ที่ใช้บัญชีเฟสบุคในการใช้งาน	 มีลักษณะการใช้

งานครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	 ในช้ันเรียนรวมท้ัง

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ	Active	

Learning	 (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้,	 2558)	อัน

จะช่วยพฒันาทักษะด้านการส่ือสารและการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา	

	 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ

ใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้ชุมชน

เป็นฐานร่วมกบัการใช้	Courseville	ในรายวชิาการ

สร้างเสรมิสุขภาพเพือ่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษท่ี	21	ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นการ

พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะท่ีส�าคัญและจ�าเป็น

ทั้งต่อวิชาชีพในบทบาทของการเป็นนักสร้าง

เสริมสุขภาพและในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู ้

ในศตวรรษท่ี	 21	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ	 ,ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง

วัฒนธรรม,	 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา,	 ด้านความร่วมมือการท�างานเป็น

ทีมและภาวะผู ้น�า,	 ทักษะด้านการสื่อสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านปฏบิติัในการสร้าง

เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใช้

การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ

การใช้	Courseville

	 2.	 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัศกึษา

พยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง	

(Quasi	 experimental	 research)	ประชากร	 เป็น

นกัศึกษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต	

ชั้นปีท่ี	 2	 ภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จ�านวน	 85	 คน	 ที่ลง

ทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดย

ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 การวิจัยครั้ ง น้ี ได ้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย์	มหาวิทยาลยั

อุ บลราชธานี 	 (หมาย เลขรับรอง 	 UBU-

REC-30/2559)	ผู้วิจัยได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างในการ

ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนการจัดการเรียนการสอน	

โดยชีแ้จงถงึวธีิการด�าเนนิการวจัิยและการน�าเสนอ

ผลการวิจยัจะเป็นการน�าเสนอในภาพรวมและไม่มี

ผลต่อการวัดและประเมินผลในรายวิชาการสร้าง

เสริมสุขภาพ	

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

	 1.		 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	

ประกอบด้วย	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ชุมชน

เป็นฐาน	 จ�านวน	 60	 ชั่วโมง	 แบ่งออกเป็นภาค

ทฤษฎ	ี30	ช่ัวโมง	และภาคฝึกปฏบัิติ	30	ช่ัวโมง	โดย

มีการใช้	Courseville	 ในการจัดการรายวิชา	 คู่มือ

รายวิชาของอาจารย์	 คู่มือรายวิชาของนักศึกษา	

คู่มือการใช้	Courseville	 การบูรณาการโครงการ

บริการวิชาการโครงการ	มหกรรมสร้างเสริมสุข

ภาพ	ปีที่	2	และการประเมินผล

	 2.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ต้ังแต่	 1	 (น้อยที่สุด)	 จนถึง	

5	(มากที่สุด)	แบ่งออกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้าน

คุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	2)	ด้าน

ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 3)	 ด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา		

4)	 ด ้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและ	

ภาวะผู ้น�า	 5)	 ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริม	

สุขภาพ

	 3.		 แบบประ เ มินความพึ งพอใจต ่อ

คุณภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน	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

	 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัยครั้งน้ีมีการ

ด�าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ	ดังต่อไปนี้	

	 การหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

	 รูปแบบการการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville		

ผู้วิจัยน�ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง

ข้ึนไปตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	 ได้แก	่

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 1	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล	 จ�านวน	

1	ท่าน	 และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี	 21	

ของนักศึกษาพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	โดยก�าหนด

แบบสอบถามส�าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิเป ็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีช่องส�าหรับ

แสดงความคิดเห็น	 2	 ช่องคือ	 ช่องระดับความ

เหมาะสมมีค่าระดับคะแนนต้ังแต่	1	(มคีวามเหมาะ

สมน้อยท่ีสุด)	จนถึง	5	(มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด)	

และช่องระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 มีค่า

ระดับคะแนนต้ังแต่	1	(มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด)	

จนถงึ	5	(มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด)	จากนัน้น�ามา

วเิคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรูปแบบ	 โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานแล้วน�า

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์	 โดยประยุกต์เกณฑ์การ

แปลความหมายจาก	บญุชม	ศรสีะอาด	(2554)	ดังน้ี

	 ค่ามัธยฐาน	4.51	–	5.00	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด

	 ค่ามัธยฐาน	3.51	–	4.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มาก

	 ค่ามัธยฐาน	2.51	–	3.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ปานกลาง

	 ค่ามัธยฐาน	1.51	–	2.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อย

	 ค่ามัธยฐาน	1.00	–	1.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด

	 ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเหมาะสม	

ได้เท่ากับ	5.00	 (มีความเหมาะสมมากท่ีสุด)	และ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน	เท่ากบั	5.00	(มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด)	จาก

นั้นน�าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�า

ไปใช้

	 การหาความตรงเชิงเนื้อหา

	 1.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี	 21	 เป็นแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสร้าง

ขึ้น	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ต้ังแต่	 1	 (น้อยที่สุด)	 จนถึง	

5	(มากที่สุด)	แบ่งออกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้าน

คุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	จ�านวน	

14	ข้อ	2)	ด้านความรูแ้ละความเข้าใจต่างวฒันธรรม	

จ�านวน	9	ข้อ	3)	ด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและ

การแก้ปัญหา	จ�านวน	6	ข้อ	4)	ด้านความร่วมมือ

การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	จ�านวน	6	ข้อ	5)	

ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	

6	ข้อ	และ	6)	ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ

จ�านวน	5	ข้อ	โดยให้ผู้ทรงวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 1	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล	 จ�านวน	 1	

ท่าน	และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	ของ

นักศึกษาพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของ

ภาษา	 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 ได้ค่า	

เท่ากับ	0.67	 -	 1	จากนั้นน�าไปปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิก่อนน�าไปหาความ
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เชื่อมั่นก่อนน�าไปใช้จริง

	 2 . 	 แบบประเมินความพึงพอใจต ่อ

คุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

เป็นแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

ตั้งแต่	1	(น้อยที่สุด)	จนถึง	5	(มากที่สุด)	แบ่งออก

เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านผู้สอน	2)	ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	และ	 3)	ด้านสื่อประกอบการ

เรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู ้โดยให้

ผู้ทรงวุฒิจ�านวน	 3	ท่าน	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน	

1	ท่าน	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการ

สอนทางการพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	และด้านการ

พัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาล	

จ�านวน	1	ท่าน	ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาและ

ตรวจสอบความถกูต้องของภาษา	โดยใช้ดัชนคีวาม

สอดคล้อง	(IOC)	ได้ค่า	 เท่ากับ	0.67	–	1	จากนั้น

น�าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง

คณุวฒุก่ิอนน�าไปหาความเชือ่ม่ันก่อนน�าไปใช้จริง

	 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	

	 1.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี	 21ผู้วิจัยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา	

ช้ันปี	3	ทีเ่คยผ่านการเรยีนการสอนรายวชิาการส่ง

เสริมสุขภาพ	ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2553	ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วน

ใหญ่เหมือนกบัเนือ้หาในรายวชิาการสร้างเสรมิสุข

ภาพในหลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	 2558	จ�านวน	30	

คน	และน�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค	(Cron-

bach’s	Coefficient)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบ

ประเมินทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.91

	 2.		 แบบประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพ

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยน�า

ไปทดลองใช้กับนักศึกษา	 ช้ันปี	 3	 ท่ีเคยผ่านการ

เรียนการสอนรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	 ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรใหม	่

พ.ศ.	 2553	 ซ่ึงมีเน้ือหารายวิชาส่วนใหญ่เหมือน

กับเน้ือหาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพใน

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558	จ�านวน	30	คน	และ

น�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค	 (Cronbach’s	

Coefficient)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน

ทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.92

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการคัดเลือกชุมชน

ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู ้ร่วมสอน	 ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบัววัดซึ่งเป็น

พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก	คือ	 เป็นพื้นที่

ที่ชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานมีีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั	ผูน้�าชมุชน

และประชาชนยินดีเข้าร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และเป็นชุมชน

ต้นแบบด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ	โดยได้คดัเลอืก

พื้นที่	บ้านวัด	หมู่	5	ต�าบลธาตุ	อ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	

	 2.		 ผู ้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้		

Courseville	 และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลและน�าไปเสนอเพื่อขอรับการ
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พจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมและการวจิยั

ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

	 3.	 ก ่อนเปิดภาคการศึกษาจัดประชุม

วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับอาจารย	์

ผู้ร่วมสอน	 และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน	

ผู้น�าชุมชน	 และตัวแทนจากชุมชนเกี่ยวกับราย

ละเอียดของกิจกรรมในรายวิชา	 และอบรมผู้ร่วม

สอนเกี่ยวกับการใช้งานระบบการเรียนการสอน	

Courseville

	 4.	 ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะน�าการใช้

งานระบบการเรียนการสอน	Courseville

	 5.		 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิด

ชอบรายวิชา	 และรับผิดชอบการสอนจ�านวน	 5	

หัวข้อ	 จาก	 7	หัวข้อ	 รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบใน

ช่ัวโมงภาคปฏบัิติ	ในภาคการศึกษาที	่1	ปีการศึกษา	

2559

	 6.		 เม่ือจดัการเรยีนการสอนหวัข้อสุดท้าย

คอื	หวัข้อการวางแผนโครงการสร้างเสรมิสขุภาพ

โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการสร้างเสริมสุข

ภาพ	 ได ้มีการบูรณาการกับโครงการบริการ

วิชาการในโครงการ	มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	

ปีท่ี	 2	 โดยมอบหมายให้นักศึกษาร่วมเป็นคณะ

กรรมการในการจดัโครงการ	โดยจดัขึน้ในวนัท่ี	26	

พฤศจิกายน	2559	ณ	ศาลาวัดบ้านวัด	ต�าบลธาตุ	

อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

	 7.		 เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน

แล้วท�าการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	และสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลท่ัวไป	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	การ

แจกแจงความถี่	และร้อยละ

	 2.		 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	

Courseville	วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		 ความพงึพอใจต่อคุณภาพและรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
	 1.		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	85	คน	เป็นเพศหญิง	

จ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.12	และเพศชาย	

5	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.85	

	 2.	 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

21	ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้	

Courseville

	 ผลการวเิคราะห์ระดับทักษะการเรยีนรูใ้น

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�าแนกเป็น

รายด้าน	(N	=	85)

	 3.	ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville

	 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อคุณภาพ

	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

1.		 ทักษะด้านคุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	 4.20	 0.46	 มาก

2.		 ทักษะด้านความรู้	และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 4.12	 0.51	 มาก

3.		 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	 4.14	 0.54	 มาก

4.		 ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	 4.40	 0.55	 มาก

5.		 ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 4.16	 0.53	 มาก

6.		 ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ	 4.34	 0.54	 มาก

	 	 รวม	 4.23	 0.52	 มาก

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 พบว่า	

นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	(M	=	4.28,	SD	=	0.42)	รายละเอียดดัง

ตารางที่	2

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ

เรยีนการสอนแบบใช้ชมุชนเป็นฐานร่วมกบัการใช้	Courseville	จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม	(N	=	85)

	 	 	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

ด้านผู้สอน	 	 	

1.	 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากในชุมชน	 4.27	 0.62	 มาก

2.		 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 4.34	 0.57	 มาก

3.		 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	 4.33	 0.69	 มาก

4.	ผู้สอนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี	 4.38	 0.67	 มาก

	 สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน	 	

5.		 ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการปฏิบัติจริง	 4.31	 0.74	 มาก

6.		 ผู้สอนสามารถตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าได้อย่างชัดเจน	 4.31	 0.77	 มาก

	 	 	 	 รวมด้านผู้สอน	 4.33	 0.50	 มาก
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	 	 	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน		 	

1.		 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 4.34	 0.68	 มาก

2.		 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา	 4.33	 0.66	 มาก

3.	 	กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 4.38	 0.64	 มาก

	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน	

4.		 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน	 4.38	 0.64	 มาก

5.		 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้	 4.23	 0.59	 มาก

	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน	

6.		 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ	 4.23	 0.68	 มาก

	 ในการให้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	

7.		 ผู้เรียนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์	 4.24	 0.68	 มาก

	 ใช้ในรายวิชาอื่นหรือในชีวิตประจ�าวันได้	

8.		 ชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากการ	 4.33	 0.73	 มาก

	 จัดการเรียนการสอน	 	

	 	 	 รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 4.25	 0.66	 มาก

ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้	 	 	

1.		 การใช้สื่อเทคโนโลยี	Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน	 4.03	 0.76	 มาก

	 การสอนมีความเหมาะสม	 	

2.		 การใช้สื่อเทคโนโลยี	Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน	 3.81	 0.87	 มาก

	 การสอนมีความง่ายต่อการใช้งาน

3.		 คู่มือและเอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	 3.98	 0.74	 มาก

4.		 ชุมชนแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

	 ให้กับผู้เรียน	 	 4.28	 0.55	 มาก

5.		 ชุมชนแหล่งเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม	 4.49	 0.57	 มาก

	 การเรียนการสอน	 	

6.	ชุมชนแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน	 4.44	 0.61	 มาก

	 รวมด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้	 4.17	 0.45	 มาก

	 	 	 	 รวมทุกด้าน	 4.28	 0.42	 มาก	

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม	 (N	=	

85)	(ต่อ)
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อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจยั	ผู้วิจัยพบประเดน็ส�าคญัที่

ควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้คือ

	 1.		 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้

Courseville

	 ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville	พบว่าผู้เรียนมีระดับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 อยู ่ในระดับ

มาก	 ท้ังน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงในชุมชน	น�าความรู้จากการเรียน

ในภาคทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติ	สอดคล้องกับ

เจียมจิต	แสงสุวรรณ	(2558)	Mthembu,	Mtshali,	

and	Frantz	(2014)	และ	Owens	and	Wang	(1996)	

ซ่ึงกล่าวไว้ว่า	การเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐานเป็น

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้

เรียนรู้ในสภาพจริงของชุมชน	 เป็นการน�าทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติงานใน

ชุมชน	การแก้ปัญหาชุมชนโดยการให้บริการใน

ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน	และช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ	ด้านการ

ท�างานและอาชีพ	ด้านการพัฒนาของบุคคลและ

สังคม	ด้านคุณค่าของการบริการและความเข้าใจ

ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	การใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผล

ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

ของนักศึกษา	ได้แก่	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ	ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง

วัฒนธรรม	ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา	ด้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็น

ทีมและภาวะผู้น�า	ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุข

ภาพ	สอดคล้องกับ	 เจียมจิต	แสงสุวรรณ	 (2558)		

ที่ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานช่วยพฒันาผูเ้รยีนทางด้านคุณธรรม

และจริยธรรม	การเป็นผู้น�า	ทักษะการท�างานเป็น

ทีม	ทักษะการสื่อสาร	มีทักษะการคิดขั้นสูง	และ	

มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์	 เสอดคล้อง

กบังานวจิยัของอชัฌา	สุวรรณกาญจน์	และศิรพินัธ์ุ	

ศริิพันธุ์	(2550);	มณฑล	จันทร์แจ่มใส	(2558)	และ	

ศรีวรรณ	ฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	ที่ได้มีการด�าเนิน

การวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน	และผลการวิจัย

พบว่า	ภายหลังการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมี

ทักษะ	ความสามารถในด้านคุณธรรม	จริยธรรม

และความรับผิดชอบ	ความสามารถด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถด้านการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	 รวมท้ัง	 ทักษะการเรียน

รู้และนวัตกรรม	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 ส่ือและ

เทคโนโลยี	 และทักษะชีวิตและการท�างาน	 สูงขึ้น

กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น

	 2.		 ความพึงพอใจต่อคณุภาพและรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville

	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลท่ีมี

ต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	

อยู ่ในระดับมาก	 ท้ังนี้ เนื่องมาจากการการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน	ผูว้จิยัได้มกีารออกแบบ

กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของ	
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ผูเ้รยีน	มีความน่าสนใจ	เชือ่มโยงเนือ้หาจากทฤษฎี

มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชุมชน	และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาจัดระบบการเรียนการ

สอน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	 วิภาดา	คุณาวิก

ติกุล	 (2558)	ที่ได้กล่าวว่า	 การจัดการศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ผู ้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 มีวิธี

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 มีการใช้

เทคโนโลยีอื่นๆ	และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ศรีวรรณฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	ที่ได้

มีการศึกษากระบวนทัศน์การจัดการจัดการเรียน

รู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

เชงิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนระดับประถมศึกษา

พบว่าผูเ้รยีนมีความพงึพอใจต่อกระบวนทัศน์การ

จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ใน

ระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้ชมุชนเป็นฐานร่วมกบัการใช้	Course-

villeในรายวชิาการสร้างเสรมิสุขภาพต่อการส่งเส

รมิทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของนักศึกษา

พยาบาล	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.		 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ใช้ชุมชนเป็นฐานเหมาะส�าหรบัรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง

กับการปฏิบัติการพยาบาลหรือการสร้างเสริมสุข

ภาพในระดับชุมชน	 เช่น	 การพยาบาลอนามัย

ชุมชน	การสร้างเสริมสุขภาพ	 เป็นต้น	 เน่ืองจาก

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือส่ิงสนับสนุนที่ส�าคัญ

ในการจัดการเรียนการสอน	 ดังนั้นจึงอาจเป็นข้อ

จ�ากัดส�าหรับรายวิชาท่ีมีวัตถุประสงค์การเรียน

การสอนท่ีเน้นการให้การพยาบาลบนหอผูป่้วยใน	

โรงพยาบาล

	 2.	 ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง

วตัถุประสงค์ในการลงพืน้ท่ีให้ชัดเจนและต้องเตรี

ยมความพร้อมให้กบัชุมชนทุกคร้ังก่อนการลงพืน้

ที่

	 3.		 ควรเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนและ

ผูร่้วมสอนในด้านการใช้ระบบการจดัการเรยีนการ

สอน	courseville	 เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.		 ควรศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีมีลักษณะและ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 เช่น	 รายวิชาการพยาบาลอนามัย

ชุมชน	

	 2.		 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานในด้านการพัฒนา

ทกัษะทางด้านวชิาชพีท่ีเกีย่วข้องกบัชมุชนในด้าน

อื่นๆ	เช่น	ทักษะทางสังคม	ทักษะการคิดวิเคราะห์	
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ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวิทยา

อารยา พลสยม, พย.ม.1

พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์, Ph.D.2
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้	 	 เพื่อศึกษา	 ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดระบบ	

ประสาทไขสันหลังในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 	 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับ	

การผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	ตาม	เพศ	อายุ	และการศึกษา	ต่อบริการงานพยาบาลวิสัญญี	

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	 สถาบันประสาทวิทยา	

โดยการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย	จ�านวน	159	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็น	แบบสอบถามความพงึพอใจใน

บรกิารงานพยาบาลวสิญัญี	4	ด้าน	1)	พฤติกรรมบริการด้านความสามรถทางเทคนคิวชิาชีพ	2)	พฤติกรรม

บริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 3)	พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความ

รู้	 และ	4)	พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 เครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และทดสอบค่าความเท่ียงด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคได้ค่า	 .975	วิเคราะห์

ข้อมูล	เป็นความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบที	และสถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	

	 การวิจัยพบว่า	ความพงึพอใจในบรกิารงานพยาบาลวสิญัญีโดยรวมอยูใ่นระดับดีมาก		(M	=	4.51,					

SD	=	0.47)	จ�าแนกเป็นรายด้าน	พฤติกรรมบรกิารด้านสัมพนัธภาพทีมุ่่งสร้างความไว้วางใจ	และพฤติกรรม

บริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้	อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน	(M=	4.58,	SD	=	0.49)		และเมื่อเปรียบ

เทยีบความพงึพอใจของผูป่้วย	ตาม	เพศ	อาย	ุและการศึกษา	ต่อบรกิารงานพยาบาลวสัิญญ	ีพบว่า		ไม่แตก

ต่างกนั	ทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ส่วนผลการวจิยัพฤติกรรมบรกิารด้านความสามารถทางเทคนคิวชิาชีพ	

และพฤติกรรมบรกิารด้านสิง่แวดล้อมอยูใ่นระดับดีนัน้	สามารถใช้เป็นข้อมูลน�าไปปรับปรุงการให้บริการ

ให้ดียิ่งขึ้นได้

ค�าส�าคัญ:	ความพึงพอใจ,		บริการงานพยาบาลวิสัญญี,		ผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง

1นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2รองศาสตราจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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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�า
		 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ

สงัคมไทยในสองทศวรรษทีผ่่านมา	คอื	การปฏริปู

ระบบสุขภาพ	 ท�าให้บรรลุระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า	อันหมายถึงสิทธิของประชาชน

ไทยทกุคน	ทีจ่ะได้รบับรกิารสุขภาพ	ทีมี่มาตรฐาน

อย่างเสมอหน้า	 ด้วยเกียรติ	 ศักด์ิศรี	 ที่เท่าเทียม

กัน	 และนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	

ของกระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงมีผล	อย่างมากต่อ

ระบบสุขภาพ	ประชาชนสามารถเข้าถึงการบรกิาร

สุขภาพท่ีจ�าเป็นอย่างถ้วนหน้า	 บริการสุขภาพ

กลายเป็นสิทธิ	 (Entitlement)	ของประชาชนไทย	

ประกอบกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี	

11	พ.ศ.	2555-2559	(กระทรวงสาธารณสุข,	2555)	

ได้ให้ความส�าคัญกับระบบบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ตามปัญหาสุขภาพ	และมีความสัมพนัธ์ทีดี่ระหว่าง

ผูใ้ห้และผูใ้ช้บรกิาร	แต่สถานการณ์ปัจจบัุนปรากฏ

ว่า	 ประชาชนมีการเรียกร้องสิทธ์ิการรักษามาก

ขึ้น	 มีความคาดหวังสูงขึ้น	และเมื่อไม่ได้ตามคาด

หวงั	กมี็การร้องเรยีน/ฟ้องร้อง/ด�าเนนิคด	ีรวมถงึมี

การเชือ่มโยงกับการช�าระเงนิคืน	(Falco,	Rutledge,	

&	Elisha,	 2017)	 โดยเฉพาะส่ิงที่ผู้ป่วย	 สัมผัสได้

ง่าย	คือด้านพฤติกรรมการบริการ	เช่น	ไม่ยิ้มแย้ม

แจ่มใส	การให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน	 (ปิยาภรณ์	ทอง

ประดิษฐ์,	 2552)	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อร้องเรียนท่ี

สภาการพยาบาลได้รับส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรม

บริการที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท	การสื่อสาร	การให้

ข้อมูล	และความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย	 (เนตรนภิส	

จนิดากร,	สมุาล	ีสวุรรณภกัดี,	และรุง่นภา	จนัทรา,	

2554;	 ส�านักการพยาบาล,	 2551)	 จากสถิติการ

รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุขในป	ี	

พ.ศ.	 2554	พบว่ามีจ�านวนท้ังหมด	 4,386	 เร่ือง	

เพิ่มข้ึนจาก	ปี	 พ.ศ.	 2553	 ร้อยละ	 4.78	 (ส�านัก

นโยบายและยทุธศาสตร์	ส�านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข,	 2554)	 ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อ

ความเชือ่มัน่ของผูป่้วย	และเกดิผลเสียต่อองค์การ

วิชาชีพพยาบาลได้

	 ดังนัน้สถานบรกิารทางสุขภาพทุกแห่ง	จงึ

ต้องมีการพัฒนาบริการทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ได้บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน	 สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ	

ความพงึพอใจของประชาชน	และเพือ่สมัพนัธภาพ

ที่ดี	 ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ	กรมการ

แพทย์ก็ให้ความส�าคัญในเร่ืองน้ีจะเห็นได้จาก

สมรรถนะหลักของข้าราชการกรมการแพทย	์	

ท้ัง	 5	 คือ	 1)	 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 (Achievement	

motivation)	 2)	 บริการท่ีดี	 (Service	 mind)		

3)	การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	(Exper-

tise)	 4)	การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม	 (Integrity)	 และ5)	การท�างานเป็นทีม	

(Teamwork)

		 สถาบันประสาทวิทยา	 เป็นสถานบริการ

สาธารณสุขเฉพาะทางโรคระบบประสาทระดับ

ตติยภมู	ิสังกดักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	

(สถาบันประสาทวิทยา,	 2555)	สถาบันประสาท

วิทยาได ้มีพัฒนาการก้าวหน้าอย ่างต ่อเนื่อง		

ทั้งด้านบริการ	 และวิชาการ	 มีการน�าเทคโนโลยี	

ต่าง	ๆ	ด้านการตรวจวินิจฉัย	การรักษา	และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ทันสมัยมาปรับใช้ใน

การดูแลผู้ป่วยและผู้ท่ีมีภาวะสุขภาพด้านระบบ

ประสาทอย่างครบวงจร	 ในด้านวิชาการมีการ

ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อ	 และอบรมท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่าง
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ครอบคลุม	 ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านประสาท

วิทยา	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเผยแพร่

ความรู้ให้แพทย์	พยาบาล	และบุคลากรทางการ

แพทย์	นิสิต	นักศึกษาผู้ป่วย	ญาติ	และประชาชน

ทั่วไป	 สถาบันประสาทวิทยา	 ผ่านการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล	 จากสถาบันพัฒนา	 และ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(Hospital	Accredita-

tion)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	ต่อเนื่องเรื่อยมา

		 เพื่อตอบสนองความต้องการปัญหาด้าน

สุขภาพของประชาชนที่ซับซ้อนมากข้ึน	สถาบัน

ประสาทวิทยา	 ได้จัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศ	

(Center	of	Excellent:	COE)	5	ศูนย์	คือ	1)	ศูนย์

ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง	2)	ศูนย์ความ

เป็นเลิศโรคลมชัก	 3)	 ศูนย์ความเป็นเลิศโรค

เนื้องอกระบบประสาท	 4)	 ศูนย์ความเป็นเลิศ

โรคระบบประสาทไขสันหลัง	 และ5)	 ศูนย์ความ

เป็นเลิศโรคประสาทวิทยาภูมิคุ ้มกัน	 (สถาบัน

ประสาทวิทยา,	2555)	ซ่ึงสถาบันประสาทวิทยาได้

พฒันาไปพร้อม	ๆ 	กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนใน

ประเทศไทย	ทั้งด้านนโยบายสาธารณสุข	ลักษณะ

ประชากร	รวมถงึพฤติกรรมสขุภาพของประชาชน

		 ศูนย์ความเป็นเลิศโรคระบบประสาท

ไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	ให้บริการตรวจ

วินิจฉัย	รักษาโรคทางระบบประสาทไขสันหลังที่

มีสาเหตุมาจากความผดิปกติแต่ก�าเนดิ	ความเส่ือม

ของกระดูก	สันหลัง	และส่วนประกอบอื่น	ๆ 	ของ

กระดูกสันหลัง	กลุ่มงานวิสัญญีสถาบันประสาท

วิทยา	 มุ่งม่ันให้บริการด้านประสาทวิสัญญี	 ที่

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

ได้รบัความปลอดภยั	และความพงึพอใจโดย	มีการ

ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้	 และวิทยาการ

ทางประสาทวสิญัญีท่ีทนัสมัย	เพือ่ให้มีการพฒันา

อย่างต่อเนื่อง	(สถาบันประสาทวิทยา,	2557)	งาน

พยาบาลวสิญัญ	ีเป็นหน่วยงานการบรกิารของกลุม่

งานวิสัญญี	ที่มีวัตถุประสงค์	มุ่งมั่นให้บริการด้าน

ประสาทวสัิญญ	ีทีมี่คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี	

เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย	 ความ

พึงพอใจ	และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันประสาทวิทยา	

	 พยาบาลวิสัญญีนอกจากจะต้องให้บริการท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ยังต้องมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการเสมอๆ	

ส�านักการพยาบาลก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้จะ

เห็นได้จากเกณฑ์วัดคุณภาพการพยาบาลวิสัญญี

ที่ก�าหนดร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ

บริการพยาบาลวิสัญญีให้เท่ากับหรือมากกว่าร้อย

ละแปดสิบห้า	 ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิสัญญี	 จึง

สนใจที่จะศึกษา	ความพึงพอใจในบริการพยาบาล

วิสัญญี	ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวิทยา	เพื่อเป็นการประเมินความ

พึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 ให้เป็น

รูปธรรมมากข้ึน	 เก็บรวบรวมข้อมูล	พร้อมน�า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ	 และพัฒนาบริการงานพยาบาล

วิสัญญี	ของสถาบันประสาทวิทยาต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ	

ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

ในงานบริการงานพยาบาลวิ สัญญี	 สถาบัน

ประสาทวิทยา

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผู้ป่วยในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	ที่ได้รับการ
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ผ่าตัดระบบประสาทไขสนัหลงั	ตาม	เพศ	อาย	ุและ

การศึกษา	

ค�าจ�ากัดความ
		 วิสัญญีพยาบาล	 หมายถึง	 ผู ้ส�าเร็จการ

ศึกษาพยาบาลในระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่า

ปริญญาตรี	ปริญญาตรี	หรือสูงกว่าปริญญาตรี	ได้

รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล	

และได้ผ ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีวิทยา

ส�าหรับพยาบาลจากสถาบันฝึกอบรมของทบวง

มหาวิทยาลัย	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 และ	

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		

ซ่ึงปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีพยาบาล	 ในสถาบัน

ประสาทวิทยา	

	 ผู ้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

หมายถึง	 ผู ้ป่วยท่ีผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ	

ส่วนอก	ส่วนหลัง	ในสถาบันประสาทวิทยา	และ

เป็นผูป่้วยทีไ่ด้รบัการดูแลจากวิสัญญีพยาบาลครบ

ทกุระยะท้ังก่อนได้รบัยาระงับความรูส้กึ	ขณะ	และ

หลังได้รับยาระงับความรู้สึก	 ในสถาบันประสาท

วิทยา	 ที่ได้รับการเตรียมผู ้ป่วยล่วงหน้า	 1	 วัน	

ก่อนผ่าตัด	 และได้พักรักษา	 ในสถาบันประสาท

วิทยา	ทั้งเพศหญิงและเพศชาย	มีอายุ	18	ปีขึ้นไป	

มีสติสัมปชัญญะในการตอบค�าถามและยินดีให้

ความร่วมมือในการศึกษา	 เป็นผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพ

แข็งแรงหรือมีโรคประจ�าตัวที่ควบคุมได้ดี	

	 ความพึงพอใจของผู ้ป ่วยผ่าตัดระบบ

ประสาทไขสันหลัง	หมายถึง	ความรู้สึก	ทางบวก

ของผูป่้วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลงั	ท่ีได้รบั

บริการงานพยาบาลวิสัญญี	

		 บริการงานพยาบาลวิสัญญี	 หมายถึง	

กิจกรรมของวิสัญญีพยาบาลในการไปเย่ียมผู้ป่วย

ล่วงหน้าก่อนผ่าตัด	1	วนั	โดยมีการประเมนิและให้

ข้อมูลเกีย่วกบัวธีิการปฏบัิติตนก่อนและหลงัได้รับ

ยาระงับความรูส้กึ	ความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่าง

และหลงัได้รบัยาระงับความรูสึ้ก	ดูแลผูป่้วยตลอด

ระยะของการให้ยาระงบัความรูส้กึ	ดูแลผูป่้วยอย่าง

ปลอดภัยในห้องพักฟื้น	 และติดตามเยี่ยมหลังได้

รับยาระงับความรู้สึกท่ีหอผู้ป่วย	 ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ	

กรอบแนวคิด

		 ตัวแปรต้น																													 	 	 	 						ตัวแปรตาม																						

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี

แนวคิดการบริการสุขภาพ	โอษฐ	วารีรักษ์	(2539)	และรูปแบบการ

วัดความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล		Risser	(1975)		

1.		พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ

2.		พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ

3.		พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้

4.		พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลส่วนบุคคล

1.		เพศ

2.		อายุ

3.		ระดับการศึกษา
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วิธีด�าเนินการวิจัย
		 การวิจัย	เรือ่ง	ความพงึพอใจในบรกิารงาน

พยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท

ไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยาเป็นการวิจัยเชิง

พรรณนามีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 1.		 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ี	ได้แก่	ผูป่้วย

ที่ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	ส่วน

คอ	ส่วนอก	และส่วนหลัง	ทีส่ถาบนัประสาทวทิยา	

ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2558	ถึง	วันที่	30	กันยายน	

2559	 มีจ�านวน	543	คน	 (สถาบันประสาทวิทยา,	

2559)

	 2.		 การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้

เกณฑ์	 การค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี

การเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณจากค่า

ขนาดอทิธิพลของค่าเฉลีย่	2	กลุม่	ก�าหนดความเช่ือ

ม่ันท่ี	0.05	ให้อ�านาจการทดสอบ	(Power	analysis)	

0.80	และการประมาณขนาดความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปร	 (Effect	 size)	 0.20	 จากการเปิดตารางได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 78	 ราย	 (Polit	&	Hungler,	

1987)	ดังนั้น	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

มจี�านวน	156	คน	เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่าง

การวิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง	 159	คน	 โดยสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	ผูว้จิยั

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือน	กุมภาพันธ	์

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

นัดมาผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน

		 	 	 	 2.1.1.3		 เป็นผูย้นิดีให้ความ

ร่วมมือในการวิจัย

	 	 		 	 2.1.1.4	 สุขภาพแข็งแรงดี

หรือมีโรคประจ�าตัวที่ควบคุมได้ดี

	 	 		 	 2.1.1.5	 ได้รับการผ่าตัด

ระบบประสาทไขสันหลัง

	 	 		 	 2.1.1.6	 เป็นผู้ป่วยท่ีได้รับ

การดูแลจากวิสัญญีพยาบาลครบทุกระยะทั้งก่อน

ได้รับยาระงับความรู้สึก	 ขณะและหลังได้รับยา

ระงับความรู้สึก	 โดยมีรายละเอียดการลงบันทึก

ทางการพยาบาลของงานพยาบาลวิสัญญีครบทุก

ขั้นตอนการบริการ

	 	 2.1.2	 เกณฑ์การคัดออกจากการวิจัย	

หลงัได้รบัยาระงับความรูส้กึผูป่้วยไม่สามารถถอด

ท่อช่วยหายใจได้	หรือมีภาวะความรู้สึกตัวสับสน	

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 โครงร่างการวิจัยได้ผ ่านการพิจารณา

อนุมัติจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย ์ 	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	เลขที่	E.005/2560	และจากส�านักงาน

คณะกรรมการวจิยัและจรยิธรรมการวจัิยในมนษุย์	

ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา	สถาบันประสาท

วิทยา	เลขที่โครงการ	60022	

	 ข ้ อ มู ลที่ ไ ด ้ จ า กก า ร ศึ กษ า ท่ี อ ยู ่ ใ น

แบบสอบถามที่ผู้ป่วยกรอกแล้วถือเป็นความลับ

และจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย	ผู้วิจัยมีการ

ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอความร่วมมือ

จากกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยไม่มีการบังคับ	และให้

ลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 มี	 2	

ตอน	ดังนี้	
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	 	ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	

3	ข้อ	เป็นแบบเลอืกตอบ	ได้แก่	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	

		 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 ของผู้ป่วยผ่าตัด

ระบบประสาทไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	

ผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 ต้ังแต่พึง

พอใจมากที่สุด	 (5	คะแนน)	 จนถึงพึงพอใจน้อย

ที่สุด	 (1	คะแนน)	มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ	2	

ขั้นตอนดังนี้	

		 ขั้นตอนที่	 1	 สร้างกรอบแนวคิดเบื้อง

ต้นในการก�าหนดข้อรายการบริการงานพยาบาล

วิสัญญี	 โดยผู ้วิจัยสร้างขึ้นจาก	 มาตรฐานการ

บริการพยาบาลวิสัญญี	 และวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยหลังได้รับการระงับ

ความรู้สึก	 ร่วมกับแนวคิด	บริการสุขภาพ	ของ

โอษฐ	วารรีกัษ์	(2539)	และรปูแบบการวดัความพงึ

พอใจต่อบริการพยาบาล	ของ	Risser	(1975)	 เพื่อ

ให้ได้ข้อรายการทีมี่ความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับบริบทของกลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี	 สถาบัน

ประสาทวิทยาโดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

		 1.		 ศึกษาค้นคว้าต�ารา	 เอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริการงานพยาบาลวิสัญญ	ี

มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสัญญี	 และศึกษา

แนวคิดการบริการสุขภาพ	 ของโอษฐ	 วารีรักษ์	

(2539)	 และรูปแบบการวัดความพึงพอใจต่อ

บริการพยาบาล	 ของ	Risser	 (1975)	น�ามาเป็น

ค�าจ�ากัดความที่ใช้ในการวิจัยและก�าหนดกรอบ

แนวคิดเบื้องต้นของบริการงานพยาบาลวิสัญญี

		 2.		 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 จ�านวน	 7	 ข้อ	

(จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น)

	 		 2.1	 บริการงานพยาบาลวิสัญญี	ของ

สถาบนัประสาทวทิยา	ตามความคดิเหน็ของผูป่้วย

หมายถึงอะไร

	 		 2.2		 ค ว ามส าม า รถขอ ง วิ สัญ ญี

พยาบาล	 ในการให้บริการก่อนการได้รับยาระงับ

ความรู้สึก	 ระหว่าง	 และหลังการได้รับยาระงับ

ความรู้สึก	(ดมยาสลบ)	เป็นอย่างไร

	 		 2.3		 การแสดงออกอะไรบ้างของ

วิสัญญีพยาบาล	 ท่ีท�าให้ผู้ป่วยเกิดความม่ันใจ/ไว้

วางใจ	ว่าได้รับบริการที่ดี

	 		 2.4		 วิสัญญีพยาบาลได้แสดงความ

เข้าใจในความต้องการส่วนตัวของผู้ป่วย	 และ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ	 อย่างไรบ้าง	 ช่วยยก

ตัวอย่างด้วยค่ะ

	 	 	2.5		 หลังจากได้รับยาระงับความ

รู้สึก	(ยาสลบแล้ว)	แล้วผู้ป่วยทราบไหมว่าวิสัญญี

พยาบาลท�าอะไรให้ผูป่้วยบ้าง	ลองเล่าให้ฟังหน่อย

ค่ะ

	 		 2.6		 ถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉิน	 ผู ้ป่วยมี

ความมั่นใจ	รู้สึกปลอดภัยแค่ไหน	อย่างไร

	 		 2.7		 ผูป่้วยต้องการจะเล่าอะไรอกีไหม

ค่ะ	เกี่ยวกับวิสัญญีพยาบาล

		 3.		 สัมภาษณ์ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทาง

ระบบประสาทไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	

ภายหลังได้รับการดูแลจากพยาบาลวิสัญญีครบ

ทกุระยะท้ังก่อนได้รบัยาระงับความรูสึ้ก	ขณะและ

ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึก	จากผู้ป่วยท่ีให้

ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์โดยสุ่มแบบง่าย	

(Simple	random	sampling)	จ�านวน	5	คน

		 4.		 ก า ร สั ม ภ า ษณ ์ 	 ผู ้ วิ จั ย อ ธิ บ า ย

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์	 และขออนุญาต

จดข้อความบันทึกเสียงและแจ้งผู ้ถูกสัมภาษณ์
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ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน�าไปใช้

ในการสร้างแบบสอบถามเท่านัน้	ท�าการสัมภาษณ์

คนละประมาณ	20	นาที

		 5.		 ถอดเทปบันทึกเสียงและวิเคราะห์

เน้ือหา	โดยน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์

เนื้อหาร่วมกับแนวคิด	 การบริการสุขภาพ	ของ

โอษฐ	วารรีกัษ์	(2539)	และรปูแบบการวดัความพงึ

พอใจต่อบรกิารพยาบาล	ของ	Risser	(1975)	ผลการ

ศึกษาได้เน้ือหาเกีย่วกบับรกิารงานพยาบาลวสัิญญ	ี

สถาบันประสาทวิทยา	แยกเป็นรายด้านท้ังหมด		

4	ด้าน	

		 ข้ันตอนท่ี	 2	 การสร้างแบบสอบถาม		

ผูวิ้จยัน�าแนวคดิท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชงิลึกผูป่้วย

หลงัได้รบัการระงับความรูส้กึมาวเิคราะห์	ร่วมกบั

แนวคิดบริการสุขภาพ	ของโอษฐ	วารีรักษ์	(2539)	

และรูปแบบการวัดความพึงพอใจต่อบริการ

พยาบาล	ของ	Risser	 (1975)	น�ามาปรับค�าจ�ากัด

ความใหม่	แล้วสร้างข้อค�าถามที่มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงานพยาบาล

วิสัญญี	สถาบันประสาทวิทยา	ผลการศึกษาได้ข้อ

ค�าถามเกีย่วกบับรกิารงานพยาบาลวิสัญญี	สถาบนั

ประสาทวิทยา	จ�านวน	44	ข้อ	ดังนี้

	 	 1.		 พฤติกรรมบรกิารด้านความสามรถ

ทางเทคนิควิชาชีพ	8	ข้อ

	 	 2.		 พฤติกรรมบรกิารด้านสมัพนัธภาพ

ที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	15	ข้อ

		 	 3.		 พฤติกรรมบรกิารด้านสมัพนัธภาพ

ที่มุ่งให้ความรู้	9	ข้อ

		 	 4.		 พฤติกรรมบรกิารด้านส่ิงแวดล้อม	

12	ข้อ

		 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบประมาณ	

ค่า	 (Rating	 scale)	 5	 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน	ดังนี้

	 	 	 5	คะแนน		หมายถงึ	ความพงึพอใจ

ในบริการระดับมากที่สุด

	 	 	 4	คะแนน	หมายถึง	ความพึงพอใจ

ในบริการระดับมาก

	 	 	 3	คะแนน	หมายถึง	ความพึงพอใจ

ในบริการระดับปานกลาง

	 	 	 2	คะแนน	หมายถึง	ความพึงพอใจ

ในบริการระดับน้อย

	 	 	 	1	คะแนน	หมายถงึ	ความพงึพอใจ

ในบริการระดับน้อยที่สุด

	 	 	 การแปลผลคะแนนโดยน� า

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 ้วิจัยน�าเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนเสนอ

อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์	เพือ่พจิารณา	หลงัจาก	

ปรบัปรงุแก้ไขแล้วจงึน�าไปให้ผูท้รงคุณวฒุจิ�านวน	

5	คน	คุณสมบัติของผูท้รงคุณวฒุท่ีิมปีระสบการณ์
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ในด้านวิชาการ	 ด้านการบริหารและด้านการ

พยาบาลวิสัญญี	 ด�าเนินการตรวจสอบความถูก

ต้องของเน้ือหา	ความครอบคลุมตามวตัถุประสงค์	

และความเหมาะสมของส�านวนภาษา	 ตลอดจน	

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	 น�าผลการ

พจิารณามาค�านวณหาค่าดัชนคีวามตรงตามเน้ือหา	

(Content	Validity	 Index	หรือ	CVI)	 ใช้เกณฑ์

ตัดสินความตรงตามเน้ือหาที่ยอมรับได้	คือ	 0.80	

ขึ้นไป	 (ธานินทร์	 ศิลป์จารุ,	 2555)	 ซ่ึงพบว่ามีค่า	

CVI	=	0.856	

		 	 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อ

เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ	ภายใต้การดูแล	และ

ค�าแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 ได้ข้อ

ค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการพยาบาลวิสัญญ	ี

สถาบันประสาทวิทยาจ�านวน	44	ข้อ	ดังนี้

	 	 	 1.		พฤติกรรมบริการด้านความ

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.	 พฤติกรรมบริการด ้ าน ส่ิง

แวดล้อม	12	ข้อ

		 2.		 การตรวจสอบความเท่ียงของเครือ่งมอื	

(Reliability)

	 		 ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามบรกิารพยาบาล

วิสัญญีท่ีปรับปรุงแก้ไข	 จ�านวน	44	ข้อ	 ไปตรวจ

สอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ	 (Reliability)	

กับผู้ป่วยท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	30	คน	 ท่ีโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม	่

แล้วค�านวณค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม	ด้วย

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค	(Cronbach’s	

alpha	coefficient)	ได้ค่า	0.975		

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 1.		 ภ ายหลั ง ได ้ รั บการรับรองด ้ าน

จริยธรรม	 จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 และจาก

สถาบันประสาทวิทยา	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจาก

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ถึงผู ้อ�านวยการสถาบัน

ประสาทวิทยาเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล	

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	และเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยหนึ่งชุด

	 2.		 หลังจากท่ีผู ้ป ่วยได้รับบริการจาก

วิสัญญีพยาบาลครบทุกขั้นตอนแล้ว	ผู้วิจัยท�าการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 random	 sam-

pling)	และมีคณุสมบติัตามทีก่�าหนด	จากน้ันผูว้จิยั

เข้าพบเพือ่อธิบายรายละเอยีดแก่กลุม่ตัวอย่าง	และ

ขออนุญาตเก็บข้อมูล

	 3.		 ให้กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง	ในกรณีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ผู้วิจัย

จะอ่านแบบสอบถามให้ฟังและให้ผูป่้วยตอบข้อที่

เป็นความพึงพอใจของเขา

	 4.		 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล	

เกบ็รวบรวมข้อมูลทนัทหีลงัจากกลุม่ตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามเสร็จ	ครบถ้วนจ�านวน	159	ชุด	น�า

แบบสอบถามที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.		 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยหลัง

ได้รับยาระงับความรู้สึก	วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดย

การบรรยายสรุปข้อคิดเห็นในความพึงพอใจต่อ
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บริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ

ประสาทไขสันหลัง

	 2.		 แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลตอนที	่

1	ข้อมูลส่วนบุคคล	ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	

	 3.		 แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมูลตอนท่ี	2	

ด้วยค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมและ

รายด้าน

	 4.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการ

งานพยาบาลวิสัญญี	ของผู้ป่วยที่มีเพศต่างกันด้วย

สถิติค่าที	(Independent	t-test)

	 5.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการ

งานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยท่ีมีอายุ	 ระดับการ

ศึกษา	 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว	(One-way	analysis	of	variance)	

ผลการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความพงึพอใจ

ในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู ้ป่วยผ่าตัด

ระบบประสาทไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที	่1	จ�านวน	และร้อยละของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตัดระบบประสาทไขสนัหลงั	จ�าแนก	ตามเพศ	อาย	ุ

	และระดับการศึกษา	(n	=159)

	 จากตาราง	1	พบว่า	ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตัด

ระบบประสาทไขสันหลังเป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	

54.70	 เพศชาย	ร้อยละ	45.30	อายุระหว่าง18	 -60	

ปี	ร้อยละ	55.30	รองลงมาอายุ	61	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	

10 

4. ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลทนัทีหลงัจากกลุ่มตวัอย่างตอบ
แบบสอบถามเสร็จ ครบถว้นจาํนวน 159 ชุด นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป  
กาํหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป่้วยหลงัไดรั้บยาระงบัความรู้สึก วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการบรรยาย
สรุปขอ้คิดเห็นในความพึงพอใจต่อบริการงานพยาบาลวิสญัญีของผูป่้วยผา่ตดัระบบประสาทไขสันหลงั 

2. แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
3. แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมและรายดา้น
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี ของผูป่้วยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยสถิติค่าที

(Independent t-test) 
5. เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผูป่้วยท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา โดย

ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  

ผลการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผูป่้วยผ่าตดัระบบ

ประสาทไขสันหลงั สถาบนัประสาทวิทยา  
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 1 จาํนวน และร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัระบบประสาทไขสันหลงั จาํแนก ตามเพศ  อาย ุ 
                และระดบัการศึกษา (n =159) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ       ชาย 
             หญิง 

72 
87 

45.30 
54.70 

อาย ุ      18-60 ปี 
             61 ปีข้ึนไป 

88 
71 

55.30 
44.70 

ระดบัการศึกษา 
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
            ปริญญาตรี 
            สูงกวา่ปริญญาตรี    

99 
47 
13 

62.26 
29.56 
8.18 

จากตาราง 1 พบว่า ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัระบบประสาทไขสันหลงัเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.70 
เพศชาย ร้อยละ 45.30 อายรุะหว่าง18 -60 ปี ร้อยละ 55.30 รองลงมาอาย ุ61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 44.70 ระดบั

44.70	ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด	

ร้อยละ	62.26	รองลงมา	คือ	ระดับปริญญาตรี	ร้อย

ละ	29.56	และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ	8.18	
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ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	ภาพ

รวมและรายด้าน	(n=159)

	 จากตารางท่ี	 2	พบว่า	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงาน

พยาบาลวิสัญญี	 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	 (M	=	 4.51,	 SD	=	 0.47)	 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน	พบว่า	

พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 และพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพท่ี

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	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญ	ี	

	 	 ด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	(n=159)

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี		 M	 SD	 ระดับ

ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

1.	พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	 4.44	 0.52	 ดี

2.	พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 4.58	 0.49	 ดีมาก

3.	พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้	 4.58	 0.49	 ดีมาก

4.	พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 4.43	 0.56	 ดี

โดยรวม	 4.51	 0.47	 ดีมาก

											พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	 M	 SD	 ระดับ

1.		ก่อนการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยพบว่าวิสัญญีพยาบาล	 4.52	 0.701	 ดีมาก

	 ได้เตรียมเครื่องมือ	และอุปกรณ์ในการให้ยาระงับความรู้สึกพร้อมใช้	

2.		เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มี	 4.39	 0.702	 ดี

	 ภาวะแทรกซ้อนเรื่อง	แผลในปากหรือฟัน	

3.		เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก		 4.14	 0.878	 ดี

	 ซ้อนเรื่องระคายเคืองหรือเจ็บในล�าคอ	

4.		เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก	

	 ซ้อนเรื่อง	แผลบริเวณใบหน้า	 4.39	 0.961	 ดี

5.		เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรก	

	 ซ้อนเรื่อง	แผลบริเวณร่างกายและล�าตัว	 4.48	 0.674	 ดี
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	 จากตารางที	่3	พบว่า	ผูป่้วยพงึพอใจบรกิาร

งานพยาบาลวิสัญญี	พฤติกรรมบริการด้านความ

สามารถทางเทคนคิวชิาชพีอยูโ่ดยรวมอยูใ่นระดับ

ดี	(M	=	4.44,	SD	=	0.52)	โดยผู้ป่วยพึงพอใจที่ได้

รบัการดูแล	เรือ่งการหายใจ	ภายหลังได้รบัยาระงับ

ความรู้สึกอย่างเต็มใจ	และได้รับการดูแล	บรรเทา

											พฤติกรรมบริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	 M	 SD	 ระดับ

6.	ผู้ป่วยได้รับการดูแล	เรื่องการหายใจ	ภายหลังได้รับยาระงับ	 4.62	 0.592	 ดีมาก

	 ความรู้สึกอย่างเต็มใจ	

7.		ผู้ป่วยได้รับการดูแล	บรรเทาความปวด	ภายหลังได้รับยาระงับ	 4.62	 0.582	 ดีมาก

	 ความรู้สึกอย่างเต็มใจ	

8.		ผู้ป่วยได้รับการดูแลทันทีจากวิสัญญีพยาบาล	เมื่อเกิดอาการข้าง		 4.38	 0.727	 ดี

	 เคียงในห้องพักฟื้น	เช่น	หนาวสั่น	คลื่นไส้อาเจียนและอาการคัน		 		

	 																																					โดยรวม	 4.44	 0.52	 ดี

ความปวด	ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึกอย่าง

เต็มใจ	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นกัน	 (M	=	4.62,	SD	=	

0.592,	M	=	4.62,	SD	=	0.582)	ผู้ป่วยพึงพอใจน้อย

ท่ีสุดคือ	 เมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก		

ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนเรื่อง	ระคายเคืองหรือ

เจ็บในล�าคอ	(M	=	4.14,	SD	=	0.878)

ตารางที่	 4	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญ	ี	

	 	 ด้านพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	(n=159)

	 พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 	 M	 SD	 ระดับ

1.		วิสัญญีพยาบาลแต่งเครื่องแบบสะอาด		 4.63	 0.522	 ดีมาก

2.		วิสัญญีพยาบาลแนะน�าตัวกับผู้ป่วยด้วยความสุภาพ	 4.71	 0.52	 ดีมาก

3.		วิสัญญีพยาบาลยิ้มแย้มแจ่มใส	 4.64	 0.589	 ดีมาก

4.		ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า	ได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยจากอันตราย	 4.52	 0.645	 ดีมาก

	 ที่สามารถป้องกันได้	

5.		ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่าวิสัญญีพยาบาลดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วย	 4.64	 0.531	 ดีมาก

	 ตลอดเวลาที่ได้รับยาระงับความรู้สึก	

6.		ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า	วิสัญญีพยาบาลสามารถวินิจฉัยและ	 4.57	 0.59	 ดีมาก

	 ช่วยเหลือในภาวะวิกฤตได้	

ตารางที่	3		 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี		

	 	 ด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	(n=159)	(ต่อ)
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	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 ผู ้ป่วยพึงพอใจ

บริการงานพยาบาลวิสัญญี	 พฤติกรรมบริการ

ด้านสมัพนัธภาพทีมุ่่งสร้างความไว้วางใจโดยรวม		

อยู่ในระดับดีมาก	 (M	=	 4.58,	 SD	=	 0.49)	 โดย

พึงพอใจวิสัญญีพยาบาลที่ผู ้ป่วยพบมีอัธยาศัยดี		

	 พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 	 M	 SD	 ระดับ

7.		ผู้ป่วยเชื่อถือไว้วางใจว่า	วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน	 4.59	 0.591	 ดีมาก

	 ที่ได้อธิบายไว้ก่อนการได้รับยาระงับความรู้สึก	

8.		ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการของวิสัญญีพยาบาลได้ง่าย	 4.38	 0.692	 ดี

9.		วิสัญญีพยาบาลสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยด้วยการมาเยี่ยม		 4.60	 0.637	 ดีมาก

	 ก่อนและหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก	

10.	วิสัญญีพยาบาลที่ผู้ป่วยพบมีอัธยาศัยดี	กิริยา	และภาษาสุภาพ		 4.72	 0.541	 ดีมาก

	 		เป็นกันเอง	ท�าให้ผู้ป่วยมั่นใจ	

11.	ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่	 4.64	 0.588	 ดีมาก

12.	ผู้ป่วยได้รับการปลอบโยนและให้ก�าลังใจ	จนคลายความวิตกกังวล	 4.48	 0.701	 ดี

13.	วิสัญญีพยาบาลยินดีตอบค�าถามของผู้ป่วย	 4.56	 0.622	 ดีมาก

14.	วิสัญญีพยาบาลมีความพร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการของผู้ป่วย	 4.50	 0.645	 ดีมาก

15.	วิสัญญีพยาบาลแสดงกิริยาตั้งใจ	สนใจ	รับฟังเรื่องราวของผู้ป่วย	 4.55	 0.643	 ดีมาก

	 		และครอบครัว	

																																															โดยรวม	 4.58	 0.49	 ดีมาก

กริยิา	และภาษาสุภาพ	เป็นกันเอง	ท�าให้ผูป่้วยม่ันใจ		

มีค่าคะแนนเฉลีย่สูงสุด	ในระดับดีมาก	(M	=	4.72,	

SD	=	0.541)	และอันดับสุดท้ายผู้ป่วยสามารถเข้า

ถึงบริการของวิสัญญีพยาบาลได้ง่าย(M	=	 4.38,	

SD	=	0.692)	

ตารางที่	 4	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญ	ี	

	 	 ด้านพฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	(n=159)	(ต่อ)
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ตารางที่	5		 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	

		 	 พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้	(n=159)

	 พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความรู้	 M	 SD	 ระดับ

1.		ผู้ป่วยได้รับเอกสารและข้อมูลการปฏิบัติตัว	ก่อน	และหลังการ	 4.52	 0.645	 ดีมาก

	 ได้รับยาระงับความรู้สึก	

2.		ผู้ป่วยได้รับค�าอธิบายทุกครั้งที่วิสัญญีพยาบาลให้การพยาบาล	 4.55	 0.653	 ดีมาก

3.		วิสัญญีพยาบาลได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตนก่อนการได้รับ	 4.67	 0.524	 ดีมาก

	 ยาระงับความรู้สึกจนผู้ป่วยเข้าใจ	

4.	วิสัญญีพยาบาลได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวิธีปฏิบัติตนหลังการได้รับ	 4.59	 0.554	 ดีมาก

	 ยาระงับความรู้สึกและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จนผู้ป่วยเข้าใจ		

5.	วิสัญญีพยาบาลมีความพร้อมในการอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึง	 4.64	 0.544	 ดีมาก

	 ขั้นตอนการให้ยาระงับความรู้สึกจนเข้าใจและรู้สึกปลอดภัย	

6.		ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าวิสัญญีพยาบาลได้ใช้ความรู้ในการอธิบาย	 4.62	 0.582	 ดีมาก

	 ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	

7.		ผู้ป่วยมั่นใจเมื่อปฏิบัติตามค�าแนะน�า	ท�าให้ฟื้นตัวได้ดีขึ้น	 4.64	 0.577	 ดีมาก

8.		ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจเมื่อได้รับค�าอธิบายเกี่ยวกับการติดเครื่อง	 4.50	 0.683	 ดีมาก

	 เฝ้าระวังสัญญาณชีพ	

9.		ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจเมื่อได้รับค�าอธิบายเรื่องการป้องกันอันตราย	 4.54	 0.682	 ดีมาก

	 ที่อาจเกิดจากการจัดท่าขณะท�าผ่าตัด	

	 																															โดยรวม	 4.58	 0.49	 ดีมาก

	 จากตารางท่ี	 5	 พบว่า	 ผู ้ป่วยพึงพอใจ

บริการงานพยาบาลวสิัญญี	พฤติกรรมบริการด้าน

สมัพนัธภาพทีมุ่่งให้ความรู	้โดยรวม	อยูใ่นระดับดี

มาก	(M	=	4.58,	SD	=	0.49)	โดยพึงพอใจที่วิสัญญี

พยาบาลได้อธิบายให้ผูป่้วยทราบวธีิปฏบิติัตนก่อน

การได้รับยาระงับความรู้สึกจนผู้ป่วยเข้าใจ	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด	(M	=	4.67,	SD	=	0.524)	ส่วน

อันดับสุดท้าย	 คือ	 ผู้ป่วยรู้สึกม่ันใจเม่ือได้รับค�า

อธิบายเกีย่วกบัการติดเครือ่งเฝ้าระวงัสัญญาณชีพ

อยู่ในระดับดีมาก	(M	=	4.50,	SD	=	0.683)	
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ตารางที่	 6	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญ	ี	

	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม	(n=159)

1.		ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องรอผ่าตัด	มีอุณหภูมิเหมาะสม	 4.40	 0.694	 ดี

2.		ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องผ่าตัด	มีอุณหภูมิเหมาะสม	 4.36	 0.696	 ดี

3.		ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องพักฟื้น	มีอุณหภูมิเหมาะสม	 4.31	 0.713	 ดี

4.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องรอผ่าตัด	สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน	 4.37	 0.743	 ดี

5.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องผ่าตัด	สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน	 4.43	 0.716	 ดี

6.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องพักฟื้น	สงบเงียบไม่มีเสียงดังรบกวน	 4.31	 0.754	 ดี

7.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องรอผ่าตัด	สะอาด	 4.58	 0.65	 ดีมาก

8.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องผ่าตัด	สะอาด	 4.59	 0.648	 ดีมาก

9.		ผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้องพักฟื้น	สะอาด	 4.43	 0.716	 ดี

10.	ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องรอผ่าตัด	ไม่มีกลิ่นรบกวน	 4.49	 0.615	 ดี

11.	ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องผ่าตัด	ไม่มีกลิ่นรบกวน	 4.50	 0.630	 ดีมาก

12.	ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องพักฟื้น	ไม่มีกลิ่นรบกวน	 4.39	 0.737	 ดี

	 	 																											โดยรวม	 4.43	 0.56	 ดี

	 	พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 M	 SD	 ระดับ

	 จากตารางที	่6	พบว่า	ผูป่้วยพงึพอใจบรกิาร

งานพยาบาลวิสัญญี	 พฤติกรรมบริการด้านส่ิง

แวดล้อมอยู่ในระดับดีทุกข้อและโดยรวม	 (M	=	

4.43,	 SD	=	 0.56)	 โดยผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้อง

ผ่าตัด	สะอาด	มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	(M	=	4.59,	

SD	=	 0.648)	ส่วนผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าห้องพักฟื้น	 มี

อุณหภูมิเหมาะสม	และผู้ป่วยมองเห็นสภาพห้อง

พักฟื้น	 สงบเงียบไม่มีเสียงดังรับกวนมีคะแนน

เฉลี่ยต�่าสุด	 (M	=	4.31,	 SD	=	0.713	และ	SD	=	

0.754)	
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ตารางที่	7		 เปรยีบเทียบระดับความพงึพอใจในบรกิารงานพยาบาลวสิญัญ	ีของผูป่้วยผ่าตัดระบบประสาท	

	 	 ไข-สันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	ภาพรวม	และรายด้าน	จ�าแนกตามเพศ	

ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ						 หญิง								 ชาย				 ผลการเปรียบเทียบ

ประสาทไขสันหลัง	 (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	 	4.52	 0.499	 4.49	 0.442	 -0.444	 0.658

	* p<.05

	 จากตารางที่	7	แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยภาพ

รวมและรายด้านความพึงพอใจในบริการงาน

วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวิทยา	 เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง

เพศชาย	และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน	

ตารางที่	8		 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ	

	 	 ประสาท-ไขสันหลัง	สถาบันประสาทวิทยา	ภาพรวม	และรายด้าน	จ�าแนกตามอายุ	

ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ						 >60ปี								 >60ปี					ผลการเปรียบเทียบ

ประสาทไขสันหลัง	 (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		 	 4.50	 0.442	 4.51	 0.512	 -0.082	 0.935
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	 จากตารางท่ี	 8	 เมื่อเปรียบเทียบความพึง

พอใจในบริการงานวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ

ประสาทไขสันหลงั	สถาบนัประสาทวทิยา	จ�าแนก

ตามภาพรวมและรายด้านกับระดับอายุท่ีแตกต่าง

กัน	พบว่า	 ความพึงพอใจในบริการงานวิสัญญี

ของผูป่้วยผ่าตัดระบบประสาทไขสนัหลงั	สถาบนั

ประสาทวิทยา	 ไม่แตกต่างกัน	ตารางที่	 9	 เปรียบ

เทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาล

วสัิญญขีองผูป่้วยผ่าตัด	ระบบประสาท-	ไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวทิยาท่ีมรีะดับการศึกษาแตกต่าง

กัน	จ�าแนกตาม	ภาพรวม	และรายด้าน

ความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยผ่า			 ต�่ากว่า	ป.ตรี				 ป.ตรี					 สูงกว่า	ป.ตรี				 	 P-value

ตัดระบบประสาทไขสันหลัง	 (n	=	99)	 	(n	=	47)	 		(n	=	13)	 F	 (two	tail)

	 M	 SD	 M	 SD	 M	 SD	

พฤติกรรมบริการด้าน	 4.48	 0.472	 4.34	 0.614	 4.50	 0.544	 1.247	 0.290

ความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	

ด้านพฤติกรรมบริการด้าน	 4.62	 0.404	 4.46	 0.635	 4.65	 0.398	 1.883	 0.156

สัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	

ด้านพฤติกรรมบริการด้าน	 4.61	 0.449	 4.48	 0.598	 4.70	 0.361	 1.429	 0.243

สัมพันธภาพที่มุ่งให้ความไว้รู้	 	

พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม	 4.47	 0.478	 4.34	 0.598	 4.36	 0.920	 1.053	 0.352

โดยรวม	 4.55	 0.409	 4.41	 0.587	 4.55	 0.452	 1.487	 0.229

P<.05

ตารางที่	9		 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญี	 ของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ	

	 	 ประสาท-ไขสันหลัง	 สถาบันประสาทวิทยา	 ภาพรวมและรายด้าน	 จ�าแนกตามระดับ	

	 	 การศึกษา

	 จากตารางท่ี	 9	 เมื่อเปรียบเทียบความพึง

พอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู ้ป่วย

ผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	สถาบันประสาท

วิทยา	ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	พบว่าความพึง

พอใจในบรกิารงานพยาบาลวสัิญญไีม่แตกต่างกนั	

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�่ากว่า

ปริญญาตรีมากท่ีสุด	 ร้อยละ	 62.26	 และสูงกว่า

ปริญญาตรีเพียงร้อยละ	 8.18	 จึงอภิปรายได้ว่า		

ผูป่้วยผ่าตัดระบบประสาทไขสนัหลังเป็นเพศหญิง

และเพศชายในอตัราใกล้เคียงกนั	มีอายตุ�า่กว่า	60	ปี	

และมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

	 ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาล

วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบ	ประสาทไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวิทยา	 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 พฤติกรรมบริการ

ด้านสัมพันธภาพที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ	 และ

พฤติกรรมบริการด้านสัมพันธภาพที่มุ่งให้ความ

รู้อยู่ในระดับดีมากเท่ากัน	สอดคล้องกับ	ปัญจพร	

หริ่งรอด	 (2546)	 ได้ศึกษาพฤติกรรมบริการของ

พยาบาล	แผนกผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาลสรรพยา	

จังหวัดชัยนาท	พบว่า	พฤติกรรมบริการโดยรวม

อยูใ่นระดับดี	เม่ือพจิารณารายข้อพบว่า	พยาบาลให้

บรกิารได้ถกูต้อง	อยู่ในระดับดีมาก	ส่วนพฤติกรรม

บริการด้านความสามารถทางเทคนิควิชาชีพ	และ

พฤติกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี	

		 เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการงาน

วิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง	

สถาบันประสาทวิทยา	พบว่า	ผูป่้วยทีมี่เพศ	อาย	ุและ

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจใน

บริการงานวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท

ไขสนัหลงั	สถาบนัประสาทวทิยา	ทัง้ภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว้อธิบายได้ว่า	 เพศแสดงความแตกต่างทาง

ชีวภาพของบุคคลซึง่มักจะพบว่ามผีลต่อสติปัญญา	

การรับรู ้ 	 และการแสดงพฤติกรรม	 (ฌภัญยา		

สุวรรณมณี,	 2547)	 ปัจจุบัน	 ระบบสารสนเทศ

ระบบการสื่อสารมีความทันสมัย	รวดเร็ว	การเข้า

ถงึของบุคคลต่อบรกิารด้านสขุภาพสะดวกขึน้ง่าย

ขึ้น	ส่งผลให้ทั้งเพศหญิง	และเพศชายสามารถเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกนั	และเป็นการตอบ

สนองกับการปฏิรูประบบสุขภาพ	 ท่ีประชาชน

ไทยทุกคนมีสิทธิ	 ที่จะได ้รับบริการสุขภาพ		

ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า	ด้วยเกียรติ	 ศักด์ิศรี		

ที่เท่าเทียมกัน	 การให้บริการต่อผู้ป่วยพยาบาล

จ�าเป็นต้องตอบสนองความต้องการ	 และความ

จ�าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในทุกมิติ	 โดยยึดผู้

ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 และปฏิบัติการพยาบาลที่มี

มาตรฐานให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	

ข้อเสนอแนะ
		 1 . 	 จากผลการวิจัยผู ้บริหารทางการ

พยาบาลควรกระตุ้น	 และส่งเสริมให้พยาบาล

รักษาระดับของพฤติกรรมบริการให้ดียิ่งข้ึนอย่าง

ต่อเนือ่ง	โดยค้นหากลยทุธ์ในการสร้างแรงจูงใจแก่

บุคลากรในหน่วยงาน	เช่น	การประกวดหน่วยงาน

ท่ีมีพฤติกรรมบริการพยาบาลทางเทคนิควิชาชีพ

พยาบาล	และพฤติกรรมบรกิารด้านสิง่แวดล้อมให้

เป็นเลศิ	และจดัให้มีการประเมินพฤติกรรมบรกิาร

เป็นระยะ	ๆ 	ทุก	6	เดือน	เพือ่ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการ

ประกอบการพิจารณาความดี	ความชอบ	รวมท้ัง

การจัดท�า	แผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรม

บริการ	 ในภาพรวมของกลุ่มการพยาบาล	 และ

ของแผนกวิสัญญี	ส�าหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติ

งานใหม่	 และพัฒนาบุคลากรเดิมท่ีพบว่าผลการ

ประเมินพฤติกรรมบรกิารไม่ดี	เพือ่ให้คงระดับของ
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พฤติกรรมบรกิารของพยาบาลวชิาชพีและวสัิญญี

พยาบาลให้ดีตลอดไปและดียิ่งขึ้น

	 2.		 ผลการวิจัย	 เม่ือพิจารณารายข้อ	พบ

ว่าเมื่อฟื้นจากการได้รับยาระงับความรู้สึก	 ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนเรือ่ง	ระคายเคอืงหรอืเจบ็ในล�าคอ		

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 เป็นโอกาสท่ีจะ

ได้พัฒนาเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ลดภาวะระคายเคืองหรือเจ็บในล�าคอ	และพัฒนา

ศักยภาพงานพฤติกรรมบริการด้านความสามารถ

ทางเทคนิควิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	การศึกษาครัง้น้ีเป็นการประเมินความพงึ

พอใจของผูม้ารบับรกิารเพยีงด้านเดียว	ดังน้ันหาก

จะให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอส�าหรับการพัฒนางาน

บริการจึงควรที่จะมีการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้าภายใน	 คือ	 บุคลากรทางการแพทย์ที่

เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ศัลยแพทย์	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์	เป็นต้น	และลูกค้าภายนอก	คอื	ญาติ

ของผู้ป่วย	และน�าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง	และ

พัฒนาคุณภาพบริการโดยรวมขององค์กรต่อไป
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อิทธิพลของภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะ
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	ภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอ	

ผู้ป่วย	 (2)	สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	 และ(3)	อิทธิพลของภาวะผู้น�าแบบบริการ

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	หอผู้ป่วยใน	 โรงพยาบาล

ชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ	จ�านวน	256	คน	ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	จากจ�านวนประชากร	765	คนคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย	โรง

พยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	29	แห่ง	เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังนี้	

1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	2)	ภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฎชากรณ์	

เทโหปการ	(2552)	พัฒนาตามแนวคิดของ	Robert	K.	Greenleaf	(1998)	และ3)	สมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวิชาชีพของสิริลักษณ์	อยู่เย็น	(2552)	พัฒนาจากข้อก�าหนดสมรรถนะสภาการพยาบาล	

(2553)	8	ด้าน	ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม

ส่วนที่	2	และส่วนที่	3	เท่ากันคือ	0.93	และน�ามาทดสอบหาค่าความเที่ยง	ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบาคในส่วนที่	2	และส่วนที่	3	เท่ากับ	0.98	และ	0.96	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย

ละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน	และวเิคราะห์ถดถอยพหคูุณ

แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน	

	 ผลการวจัิยพบว่า	(1)	ภาวะผูน้�าแบบบรกิารของหวัหน้าหอผูป่้วยตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	(M	=	3.99,	SD	=	0.62)	(2)	สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดย

รวมอยู่ในระดับสูง	(M	=	4.00,	SD	=	0.44)	และ	(3)	ภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยสามารถ

พยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ	28.70	(R2=	0.287)

ค�าส�าคัญ:	 ภาวะผู้น�าแบบบริการ,	สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ,	หัวหน้าหอผู้ป่วย,	

โรงพยาบาลชุมชน	

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	โรงพยาบาลสีคิ้ว
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�าสาขาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3รองศาสตราจารย์	ประจ�าสาขาพยาบาลศาสตร์	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	Hospi-

tals	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	Natcha-

korn	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

1Registered	Nurse,	Professional	Level,	Sikhio	Hospital	
2Assistant	Professor,		Sukhothai	Thammathirat	Opened	University
3Associate	Professor,		Sukhothai	Thammathirat	Opened	University
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บทน�า
	 จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในระบบ

สุขภาพของไทยในศตวรรษท่ี21ท่ีมุ่งเน้นนโยบาย

การให้บริการสุขภาพด้านคุณภาพและปริมาณให้

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ	(กระทรวง

สาธารณสุข,	 2555)	 ตอบสนองกับแผนพัฒนา

สุขภาพแห่งชาติฉบับที่	 11	พ.ศ.	 2555-2559	 ใน

ยุทธศาสตร์ที่	 4	 เรื่องการเสริมสร้างมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพทุกระดับเพื่อให้ตอบสนอง

ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย	

และพัฒนาระบบการส่งต่อที่ไร้รอยต่อ	 รวมท้ัง

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	และ

สอดรับกับนโยบายสาธารณสุขในยุคไทยแลนด	์

4.0	ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 เจ้าหน้าที่

มีความสุข	 และระบบสุขภาพยั่งยืน	 (กระทรวง

สาธารณสุข,	2559)	ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพ

ของสถานบริการทุกระดับมีการปรับเปล่ียนวิธี

การด�าเนินงานให้สอดรับและทันสมัยมากข้ึนท้ัง

ด้านโครงสร้าง	 ระบบงานบริการ	 รวมทั้งพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 ผู้บริหาร

หรือผู ้น�าทางการพยาบาล	 ถือเป็นบุคลากรที่มี

ความส�าคัญในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดัง

กล่าวให้ประสบความส�าเร็จ	 จึงต้องเป็นผู้ที่มีวิสัย

ทัศน์	มีการตัดสินใจที่ดี	 (อรพิม	พุทธวงษ์,	2553)	

และยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

พยาบาล	 ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ทกุระดับ	ทัง้ด้านการบรกิารพยาบาลและด้านอืน่ๆ	

(มาริสา	ไกรฤกษ์	และล�าดวน	บุญที,	2555)	

	 โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการ

ระดับทุติยภูมิท่ีมีความส�าคัญมากในยุคปัจจุบัน	

เน่ืองจากเป็นสถานบริการท่ีให้บริการผู้ป่วยและ

ประชาชน	 ท่ีมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชุมชน	

และเป็นหน่วยส่งต่อผู ้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน	

สู่สถานพยาบาลระดับตติยภมิู	จากผลการประเมิน

คณุภาพโรงพยาบาล(Hospital	Accreditation)	ของ

โรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมาปี	 2558	

ในภาพรวมด้านการน�าองค์การพบประเด็นการ

พัฒนาผู้น�าทางการพยาบาล	ส่วนหน่ึงขาดการเต

รียมก่อนเข้าสู ่ต�าแหน่งโดยเฉพาะหัวหน้าหอ	

ผู ้ป ่วยเข ้าสู ่ต�าแหน่งเม่ือถึงวาระตามอาวุโส		

ขาดการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู ้น�าการ

บริหารการพยาบาล	 ดังน้ัน	 ผู ้บริหารต้องมี

ภาวะผู้น�าสูงท้ังการน�าพาทีมงานในการบริหาร

จัดการและให้บริการ	พยาบาลผู้ปฏิบัติงานต้องมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับลักษณะ

ของการให้บริการดังกล่าว	ด้วยเหตุนี้	ทั้งผู้บริหาร

การพยาบาลโดยเฉพาะหัวหน้าหอผู ้ป่วย	 และ

พยาบาลวิชาชีพต้องมีการต่ืนตัว	 และเตรียม

พร้อมในการรองรับระบบบริการตามแผนพัฒนา

ระบบสุขภาพ	(Service	plan)ในยุคไทยแลนด์	4.0		

ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ	 ผู้รับบริการพึง

พอใจ	 ผู ้ให้บริการมีความสุข	 และมีสมรรถนะ

เพียงพอในการปฏิบัติงานในระดับที่ได้มาตรฐาน	

สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างปลอดภัยตาม

ขอบเขตของวิชาชีพ	 มีความรับผิดชอบ	และเป็น	

ผู ้ร ่วมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย ่างต ่อเนื่อง		

(ปิยนุช	อนุแก่นทราย,	2557)

	 การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพให้

บรรลเุป้าหมายน้ัน	ผูบ้รหิารระดับต้นหรอืหวัหน้า

หอผูป่้วยมอีทิธิพลต่อการด�าเนนิงานของพยาบาล

วิชาชีพ	 (มาริสา	 ไกรฤกษ์	 และล�าดวน	 บุญที,	

2555)	 มีการกระจายอ�านาจสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงค่านิยมในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ
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ตามเป้าหมายขององค์กร	งานมีประสิทธิภาพและ

ท�าให้องค์กรอยู่รอดในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวได้	 (อรพิม	พุทธวงษ์,	 2553)	หัวหน้าหอ	

ผู้ป่วยควรมีพฤติกรรมภาวะผู้น�าที่สามารถโน้ม

น้าวให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและต้องใช้ความ

สามารถ	 ตลอดจนศิลปะของการเป็นผู ้น�าคือ

สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นท�าตามในส่ิงท่ี

ถูกต้อง	(สุพิศ	กิตติรัชดา,	2551)

	 รูปแบบภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย

มีอิทธิพลต่อการท่ีจะท�าให้พยาบาลเกิดความร่วม

มือ	ร่วมใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน	 (อรพิม	พุทธวงษ์,	 2553)	

ซ่ึง	Robert	K.	Greenleaf	 (1998)	 กล่าวว่าภาวะ

ผู้น�าแบบบริการมี	10	ด้าน	คือ	การมีทักษะในการ

ฟัง	(Listening)	การยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 (Empathy)	 ความสามารถในการกระตุ้น

ให้ก�าลังใจ	 (Healing)	 การตระหนักรู้ในตนเอง	

(Awareness)	 ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม	

(Persuasion)	 ความสามารถในการมองภาพเชิง

องค์รวม	(Conceptualization)ความสามารถในการ

คาดการณ์ในอนาคต	(Foresight)	ความรับผิดชอบ	

(Stewardship)	 การให้ความส�าคัญต่อการเจริญ

เติบโตและพัฒนาบุคลากร	 (Commitment	 to	 the	

Growth	of	People)	และ	การสร้างชุมชนให้เกิดใน

องค์กร	(Building	Community)	ซึ่งสอดคล้องกับ	

AniWahyuRachmawati,	Donalt	C.	Lantu	(2014)	ท่ี

ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาผู้ตาม

ให้เจริญก้าวหน้า	 เน้นความร่วมมือ	การตัดสินใจ

ร่วมกัน	การยอมรับโดยผ่านความเข้าใจที่ดีต่อกัน	

และความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรมีการ

พัฒนา

	 นอกจากนี้ภาวะผู ้น�าแบบบริการยังให้

อ�านาจแก่ผูต้ามในการพัฒนาตนเอง	ยอมรบัความ

สามารถของผู้ตาม	(Dierendonck,	2010)	และเป็น

ผู้น�าท่ีจะอุทิศตนเพื่อพัฒนาคน	 รับฟังความคิด

เห็น	 ให้เกียรติและตอบสนองความต้องการผู้อื่น	

ไม่ใช้อ�านาจในต�าแหน่งเพื่อเป็นค�าส่ังบังคับให้	

ผู ้อื่นปฏิบัติตาม	 แต่จะโน้มน้าวให้ท�าตามด้วย	

เหตุผล	 (สัมฤทธ์ิ	 กางเพ็งและสรายุทธ	กันหลง,		

2557)	 จึงท�าให ้ผู ้ ใต ้บังคับบัญชามีความสุข	

ในการท�างาน	ไม่เกดิความรูส้กึกดดัน	และให้ความ	

เชื่อถือในตัวผู ้น�า	 เหมาะกับการเป็นผู ้บังคับ

บัญชาของคนในยุคการเปลี่ยนแปลงท�าให ้

เกิดประสิทธิผลของหอผู ้ป่วย	 (ปราณี	 มีหาญ

พงษ์,	 2549)	 และการด�าเนินงานของหอผู้ป่วย	

บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 (กาญจนา	แสนทว	ี	

และสุกัญญา	ประจุศิลป,	 2549)	 จากคุณลักษณะ

ของภาวะผู้น�าแบบบริการดังกล่าว	 มีความจ�าเป็น	

ส�าหรับผู้บริหารในระบบบริการสุขภาพยุคใหม	่

ของโรงพยาบาลระดับชุมชน	 ในการเสริมสร้าง	

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

ได้	

	 ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรง

พยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา	

จึงตระหนักถึงความส�าคัญและท�าการศึกษาอิทธิ

ผลของภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้

ป่วยต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพ	 โรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	

โดยใช้แนวคิดของ	Robert	K.	Greenleaf	(1998)	ที่

มีความสอดคล้องกับบรบิทของโรงพยาบาลชมุชน

ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ	

สนบัสนนุและพฒันาผูใ้ห้บรกิารให้เจรญิก้าวหน้า	

โดยใช้ในการประเมินภาวะผู้น�าแบบบริการของ

หัวหน้าหอผู ้ป่วย	 และใช้สมรรถนะพยาบาล
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วิชาชีพที่สภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ

ในการก�ากับมาตรฐานการบริการพยาบาล	 ได้

ก�าหนดไว้	8	ด้าน	เพือ่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ

พยาบาล	ได้แก่	1)	สมรรถนะด้านจริยธรรม	จรรยา

บรรณและกฎหมาย	2)	สมรรถนะด้านการปฏิบัติ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	3)	สมรรถนะด้าน

คณุลกัษณะเชิงวชิาชพี	4)	สมรรถนะด้านภาวะผูน้�า	

การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ	 5)	สมรรถนะ

ด้านวิชาการและการวิจัย	 6)	 สมรรถนะด้าน

การสื่อสารและสัมพันธภาพ	 7)	สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร	และ	8)	สมรรถนะด้าน

สังคม	 (สภาการพยาบาล,	 2553)	ทั้งนี้เพื่อน�าผล

การวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าของ

หวัหน้าหอผูป่้วย	และสมรรถนะในการปฏิบติังาน

ของพยาบาลวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าแบบบริการของ

หวัหน้าหอผูป่้วยตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี	

โรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 เพือ่ศึกษาสมรรถนะในการปฏบิติังาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าแบบ

บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	หอผู้ป่วยใน	 โรง

พยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัย น้ี เป ็นการวิจัย เชิงพรรณนา	

(Descriptive	 research)	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

ภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	

โรงพยาบาลชุมชนจังหวดันครราชสมีา	ในมุมมอง

ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน	มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย	ประกอบด้วย	

ตัวแปรต้นคือภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้า

หอผู้ป่วยมี	 10	ด้านได้แก่	 การมีทักษะในการฟัง	

(Listening)	 การยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 (Empathy)	 ความสามารถในการกระตุ้น

ให้ก�าลังใจ	 (Healing)	 การตระหนักรู้ในตนเอง	

(Awareness)	 ความสามารถในการเกลี้ยกล่อม	

(Persuasion)	 ความสามารถในการมองภาพเชิง

องค์รวม	 (Conceptualization)	 ความสามารถใน

การคาดการณ์ในอนาคต	(Foresight)	ความรับผิด

ชอบ	 (Stewardship)	 การให้ความส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร	(Commitment	to	

the	Growth	of	People)	และ	การสร้างชมุชนให้เกดิ

ในองค์กร	(Building	Community)	

	 ตัวแปรตามคือ	สมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวิชาชีพ	 มี	 10	 ด้านได้แก่	 1)	

สมรรถนะด้านจริยธรรม	 จรรยาบรรณและ

กฎหมาย	2)	สมรรถนะด้านการปฏบิติัการพยาบาล

และการผดุงครรภ์	 3)	สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

เชิงวชิาชีพ	4)	สมรรถนะด้านภาวะผูน้�า	การจดัการ

และการพัฒนาคุณภาพ	5)	สมรรถนะด้านวิชาการ

และการวิจัย	 6)	 สมรรถนะด้านการส่ือสารและ

สัมพนัธภาพ	7)	สมรรถนะด้านเทคโนโลยแีละการ

สื่อสาร	และ	8)	สมรรถนะด้านสังคม	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 คือ 	 พยาบาลวิชาชีพที่ มี

ประสบการณ์การท�างานต้ังแต่	 3	ปีข้ึนไป	ปฏิบัติ

งานหอผู ้ป ่วยใน	 โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	ทั้ง	29	แห่ง	จ�านวนทั้งสิ้น	765	คน
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	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ

งานหอผู ้ป ่วยใน	 โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�านวน	256	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซ่ี	 และ

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970)	ท�าการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	random	sampling)	ตาม

สัดส่วนประชากรของแต่ละโรงพยาบาลโดยใช้วธีิ

การจับฉลากหมายเลขแบบไม่แทนที่จนได้กลุ่ม

ตัวอย่างครบตามจ�านวนที่ก�าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป ็น

แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ

	 ส่วนที่ 	 1 	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	

ประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	 สถานภาพสมรส	ระดับ

การศึกษา	สถานที่ปฏิบัติงาน	ขนาดโรงพยาบาล	

ประสบการณ์การท�างาน	 ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง

มีจ�านวน	7	ข้อ

	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามระดับของภาวะ

ผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับ

รูข้องพยาบาลวชิาชพี	ซึง่พฒันาตามกรอบแนวคดิ

พฤติกรรมภาวะผู ้น�าแบบบริการ	 ของกรีนลีฟ	

(Greenleaf,	1998)	ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามภาวะผูน้�า

แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยของณัฏชากรณ	์

เทโหปการ	(2552)	รวม	10	ด้าน	ประกอบด้วย	การ

มีทักษะในการฟัง	 (Listening)	การยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	(Empathy)	ความสามารถ

ในการกระตุ้นให้ก�าลังใจ	(Healing)	การตระหนัก

รูใ้นตนเอง	(Awareness)	ความสามารถในการเกลีย้

กล่อม	(Persuasion)	ความสามารถในการมองภาพ

เชิงองค์รวม	 (Conceptualization)	 ความสามารถ

ในการคาดการณ์ในอนาคต	 (Foresight)	ความรับ

ผิดชอบ	(Stewardship)	การให้ความส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร	(Commitment	to	

the	Growth	of	People)	และ	การสร้างชมุชนให้เกดิ

ในองค์กร	(Building	Community)	

	 ส่วนที	่3	แบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะ

ในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิชาชีพใช ้

แบบสอบถามการปฏิบัติตามสมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพของสิริลักษณ์	 อยู่เย็น	 (2552)	 ซ่ึงพัฒนา

ตามสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพ	 ของสภา

การพยาบาล	 (2553)	 มีทั้งหมด	8	ด้าน	ประกอบ

ด้วย1)	สมรรถนะด้านจริยธรรม	จรรยาบรรณและ

กฎหมาย	2)	สมรรถนะด้านการปฏบิติัการพยาบาล

และการผดุงครรภ์	 3)	สมรรถนะด้านคุณลักษณะ

เชิงวชิาชีพ	4)	สมรรถนะด้านภาวะผูน้�า	การจดัการ

และการพัฒนาคุณภาพ	5)	สมรรถนะด้านวิชาการ

และการวิจัย	 6)	 สมรรถนะด้านการส่ือสารและ

สัมพนัธภาพ	7)	สมรรถนะด้านเทคโนโลยแีละการ

สื่อสาร	และ	8)	สมรรถนะด้านสังคม	

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

		 คุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาครั้ง

นี้ผู ้วิจัยได้ขออนุญาตใช้แบบสอบถามส่วนที่	 2	

และส่วนท่ี	 3	 โดยแบบสอบถามท้ัง	 2	ส่วนผ่าน

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความตรง

เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามส่วนที่	2	และส่วนที่	

3เท่ากนัคอื	0.93	จากการวเิคราะห์หาค่าความเทีย่ง

ของแบบสอบถามส่วนที่	 2	และส่วนที่	 3	ด้วยวิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเทีย่ง

เท่ากับ	0.98	และ	0.96	ตามล�าดับ	

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ตามเอกสาร

รับรองเลขที่	45/2559	 เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2559	
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และผ่านการรับรองอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ของส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาตามเอกสาร

รบัรองเลขท่ี	KHE	2017	2017-003	วันท่ี	4	มกราคม	

2560

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	ขั้นเตรียมการ

	 	 	 1)		ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

ขอรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ผลการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัตามเอกสารรบัรองเลข

ที่	45/2559	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2559

	 	 	 2)		 เสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบั

การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์	 ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมาผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ตามเอกสารรับรองเลขที่KHE	2017-	003	วันที่	4	

มกราคม	2560

	 	 	 3)		ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ศิลปากร	 เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงน�ามาดัดแปลง

ภายใต้การให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา	และ

ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัย

	 	 	 4)		จดัเตรยีมเอกสารโดยแนบค�า

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	และขอความร่วม

มือในการตอบแบบสอบถาม	 จัดแบบสอบถาม

ตามจ�านวนกลุม่ตัวอย่างแต่ละโรงพยาบาลรวม	29	

แห่งใส่ซองปิดผนึกเพื่อเตรียมส่งมอบให้หัวหน้า

กลุ ่มการพยาบาลในวันประชุมประจ�าเดือน		

ที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

		 	2.	ขั้นด�าเนินการ

	 	 	 1)	 เก็บข้อมูลผู้วิจัยมีการชี้แจง

รายละเอียดงานวิจัย	 การตอบแบบสอบถามและ

ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	ต่อผู้อ�านวย

การโรงพยาบาล	และหวัหน้ากลุม่การพยาบาล	โรง

พยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมาท้ัง	 29	แห่ง

ตามจ�านวนกลุม่ตัวอย่างทีค่�านวณได้ของแต่ละโรง

พยาบาล	

	 	 	 2)	 ภ า ย ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ประจ�าเดือนของหัวหน้ากลุ่มการ	 ผู ้วิจัยช้ีแจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามและมอบแบบสอบถามให้

แก่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	และเดินทางไปเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากแจก

แบบสอบถาม	2	สัปดาห์

	 	 	 	 3 ) 	 ต ร ว จ ส อ บ จ� า น ว น

แบบสอบถามทั้ งหมดและตรวจสอบความ

สมบูรณ์	ก่อนจะน�าไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์

ทางสถิ ติ 	 ซ่ึงในการเก็บข ้อมูลครั้ ง น้ี ได ้รับ

แบบสอบถามครบถ้วนและสมบูรณ์ร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิ เ ค ร าะห ์ ข ้ อมู ล โดย ใช ้ โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูด้วยสถิติเชงิพรรณนาได้แก่	

วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการแจกแจงความถี่	

ร ้อยละค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน	 (Pearson’	 Product	Moment	 Correlation		

Coefficient)ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .01	 และวิเคราะห์ปัจจัยท�านายด้วยการ

วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็น

ข้ันตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	
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ผลการวิจัย
	 ผลการวิจั ยพบว ่ า 	 พยาบาลวิชาชีพ		

โรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	

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�างาน	3-5	ปีร้อยละ	36.3	และ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด	 60	 เตียง	

ร้อยละ	35.2	

	 พยาบาลวิชาชีพมีความเห็นว่าหัวหน้าหอ

ผู้ป่วย	 โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	

ส่วนใหญ่	 มีภาวะผู้น�าแบบบริการร้อยละ	 85.2	

และระดับภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วย	ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ	 โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 (M	=	3.99,	SD	=	0.62)	

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านการให้ความ

ส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร	

และ	ด้านความรับผิดชอบ	 มีค่าเฉล่ียเท่ากันและ

มีอันดับสูงสุดคือ	M	=	4.06	(SD	=	0.71	และ	SD	

=	0.68	ตามล�าดับ)	ส่วนด้านความสามารถในการ

เกลี้ยกล่อมมีค่าเฉลี่ยระดับสูงอยู่ในอันดับต�่าสุด		

(M	=	3.87,	SD	=	0.72)

	 ส่วนผลการวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง	 8	ด้านพบว่า

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 (M	=	4.00,	SD	=	0.44)	

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านจริยธรรม	

จรรยาบรรณและกฎหมาย	 มีค่าเฉล่ียระดับสูงใน

อันดับสูงสุด	(M	=	4.32,	SD	=	0.49)	รองลงมาคือ		

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล	และ	การผดุงครรภ	์

(M	=	4.16,	SD	=	0.49)	ส่วนสมรรถนะด้านสังคม

มีค่าเฉลีย่สงูในอนัดับต�า่สุด	(M	=	3.49,	SD	=	0.48)	

ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น�าแบบ

บริการของหน้าหอผู้ป่วยต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป ็นขั้น

ตอน	 (Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)		

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 ภาวะผู ้น�าแบบ

บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยท้ัง10	ด้าน	สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ	 .01	 โดยมี	 2	 ด้าน	 ท่ีสามารถพยากรณ์

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	

ได้ในอนัดับสงูสุด	คอื	ภาวะผูน้�าด้านการตระหนัก

รู้ในตนเอง	 และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน

องค์กร	ตามล�าดับโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

พหุคูณ	 (R)	 เท่ากับ	 0.536	และสามารถพยากรณ์

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพได้ร ้อยละ	 28.70		

(R2=	 0.287)โดยภาวะผู้น�าด้านการตระหนักรู้ใน

ตนเองมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน

ดิบ(b)	และคะแนนมาตรฐาน(Beta)	เป็น	0.181และ	

0.290	 ตามล�าดับ	 และภาวะผู้น�าด้านการสร้าง

ชุมชนให้เกิดในองค์กรมีสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ในรูปคะแนนดบิ	(b)	และคะแนนมาตรฐาน	(Beta)	

เป็น	0.158	และ	0.278	ตามล�าดับ	ดังแสดงในตาราง

ที่	1
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ตารางที่	1	ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย	ที่มีต่อสมรรถนะใน

การปฏบิติังานของพยาบาลวชิาชพีโดยรวมทัง้	8	ด้าน	(COM)	ในรูปคะแนนดิบ	(b)	และคะแนนมาตรฐาน	

(Beta)	(n	=	256)

	 สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวชิาชพี	โดยรวม	8	ด้าน	(COM)	จากตารางที	่4	สามารถแสดง

ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	(Z)

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง	8	ด้าน	(COM)	=	Beta	(การตระหนักรู้ในตนเอง)	

	 		 	 	 	 	 	 +	Beta	(ด้านการสร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร)

	 	 	 	 	 Z(COM)	=	Beta	(SER4)	+	Beta	(SER10)

	 	 	 	 	 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�าแบบบริการด้านการตระหนักรู้ในตนเอง	

และการสร้างชุมชนให้เกดิในองค์กร	สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏบัิติงานของพยาบาลวชิาชีพ

โดยรวมทั้ง	8	ด้านได้ในระดับสูง(ค่าเฉลี่ย	3.41	-	4.20	=	ระดับสูง)

9 

ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ําแบบบริการของหน้าหอผูป่้วยต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ภาวะผูน้าํแบบบริการของหวัหนา้หอผูป่้วยทั้ง
10 ดา้น สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมี 2 ดา้น ท่ีสามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ไดใ้น
อนัดบัสูงสุด  คือ ภาวะผูน้าํดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง และดา้นการสร้างชุมชนใหเ้กิดในองคก์ร ตามลาํดบั
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.536 และสามารถพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
ไดร้้อยละ 28.70 (R2= 0.287)โดยภาวะผูน้าํดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนดิบ(b) และคะแนนมาตรฐาน(Beta) เป็น 0.181และ 0.290 ตามลาํดบั และภาวะผูน้าํดา้นการสร้าง
ชุมชนให้เกิดในองคก์รมีสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) เป็น 
0.158 และ 0.278 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ภาวะผูน้าํแบบบริการของหวัหนา้หอผูป่้วย ท่ีมีต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ดา้น (COM) ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
(n = 256) 

ตวัแปรพยากรณ์ b Beta  p-valt ue

Constant = 2.638 
ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง (SER4) 0.181 0.290 3.409 .001 
ดา้นการสร้างชุมชนใหเ้กิดในองคก์ร (SER10) 0.158 0.278 3.273 .001 
R = 0.536
R2 = 0.287

สมการพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม 8 ดา้น (COM) จากตารางท่ี 4 สามารถแสดงใน
รูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Z) 
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโดยรวมทั้ง 8 ดา้น (COM) = Beta (การตระหนกัรู้ในตนเอง)  

+ Beta (ดา้นการสร้างชุมชนใหเ้กิดในองคก์ร)
Z(COM)  = Beta (SER4) + Beta (SER10) 
Z(COM)  = 0.290 (SER4) + 0.278 (SER10) 
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อภิปรายผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้	3	ข้อ	ดังนี้

	 1.		 พฤติกรรมภาวะผู้น�าแบบบริการของ

หวัหน้าหอผูป่้วยตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี	

โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมาอยู ่ใน

ระดับสูง

	 จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าระดับภาวะผูน้�า

แบบบรกิารของหวัหน้าหอผูป่้วย	ตามการรบัรูข้อง

พยาบาลวิชาชีพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	

(M	=	3.99,	SD	=	0.62)	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน	

เนือ่งจากโรงพยาบาลชมุชน	จงัหวดันครราชสมีา	มี

การก�าหนดนโยบายส่งเสรมิภาวะผูน้�าของหวัหน้า

หอผู้ป่วย	 และจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรระดับ

หัวหน้าหอผู้ป่วยโดยก�าหนด	 เป็นแผนฝึกอบรม

ประจ�าปี	 แผนการอบรมเฉพาะทางการบริหาร

การพยาบาล	และมีแผนการศึกษาต่อเน่ืองระดับ

ที่สูงข้ึนคือ	การศึกษาระดับปริญญาโท	ด้านการ

บริหารการพยาบาล	 โดยมีการสนับสนุนด้านงบ

ประมาณค่าลงทะเบียน	ค่าท่ีพักและเบ้ียเลี้ยงใน

การฝึกอบรม	สนับสนุนให้มีการน�าความรู้ที่ได้มา

ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารการพยาบาลของ

องค์กรสอดคล้องกับ	จีรวรรณ	อัครานชุาต	(2550)	

ที่ศึกษาอิทธิพลของบทบาทบริหารการพยาบาล

ระดับต้นต่อบรรยากาศขององค์การในโรงพยาบาล

เขต	2	กระทรวงสาธารณสขุ	โดยศึกษากบัผูบ้รหิาร

ระดับต้น	 พบว่า	 บทบาทผู ้ประกอบการของ	

ผูบ้รหิารการพยาบาลระดับต้นโดยรวมอยูใ่นระดับ

สูง	ด้านการสนับสนุนบุคลากรให้ใช้ความรู้ความ

สามารถ	 และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ	

และสอดคล้องกับการศึกษาของ	อรพิม	พุทธวงษ์	

(2553)	 ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงาน

ของพยาบาลประจ�าการ	 โรงพยาบาลศูนย์กลาง	

นครหลวงเวียงจันทร์	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	พบว่า	 ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอ	

ผูป่้วยตามการรบัรูข้องพยาบาลประจ�าการโดยรวม

มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	กบัความพงึพอใจใน

งานของพยาบาลประจ�าการโรงพยาบาลศูนย์กลาง	

นครหลวงเวยีงจันทร์	มีค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์	

r	 =	 0.51	 ซ่ึงหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีภาวะผู้น�าท่ี

เหมาะสม	 เพราะผู้น�าทางการพยาบาลต้องชี้น�า	

ส่งเสริมและช่วยพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงาน

ด้วยความถูกต้องเหมาะสม	กระตือรือร้นเพื่อให้

บรรลเุป้าหมายขององค์การ	เช่นเดียวกับการศึกษา

ของทักษิณา	สิทธิธรรม	(2551)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อการบรหิารแบบมีส่วนร่วมขององค์การ

พยาบาล	 โรงพยาบาลชุมชนเขต	 1	 กระทรวง

สาธารณสุข	พบว่า	การบรหิารแบบมีส่วนร่วมของ

องค์การพยาบาล	ตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 และตัวแปรท่ีสามารถ

พยากรณ์การบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วมได้

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิท่ีระดับ	0.05	ได้มากท่ีสุด

คือการสนับสนุนการฝึกอบรม	(Beta	=	0.311)

	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านการให้

ความส�าคัญต่อการเจรญิเติบโตและพฒันาบุคลากร	

และด้านความรับผิดชอบ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 และ

อยู่ในอันดับสูงสุดคือ	M	 =	 4.06	 (SD	 =	 0.708	

และ	SD	=	0.678	ตามล�าดับ)	จากการขับเคลื่อน

ประเทศไทยเข้าสู่ยคุไทยแลนด์	4.0	ท�าให้ระบบการ

ท�างานเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

ดี	 ผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกระดับ	 จึงต้องมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานให้ทันสมัยมาก
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ยิ่งขึ้นทั้งด้านโครงสร้าง	ระบบงานบริการ	รวมทั้ง

พฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้เพือ่ตอบ

สนองความต้องการของประชาชน	 (กระทรวง

สาธารณสุข,	 2559)	 สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	ปวิมล	ลิ้มสุธาวรพงศ์	(2553)	ที่เสนอมุมมอง

ว่าโรงพยาบาลชุมชน	 มีการสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร	 ให้ได้รับการศึกษา	ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้

ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี	ท�าให้พยาบาล

วิชาชีพมีความรู้	 ความสามารถและทักษะด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพมากข้ึน	 เช่นเดียวกับการ

ศึกษาของ	ณัฎชากรณ์	เทโหปการ	(2552)	ที่พบว่า	

ภาวะผู้น�าแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับประสิทธิผล	

และประสิทธิภาพด้านบรกิารพยาบาลโรงพยาบาล

ศูนย์	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 เขตภาคใต	้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	(r	=	0.497)		

ซึง่การทีพ่ยาบาลวชิาชพีรบัรูว่้าหวัหน้าหอผูป่้วยที่

มีภาวะผู้น�าแบบผู้ให้บริการ	มีความรับผิดชอบจะ

ส่งผลให้ผูป้ฏบิติัเกดิความพงึพอใจในงาน	สามารถ

ปฏบิติังานได้บรรลเุป้าหมายตามทีอ่งค์กรก�าหนด

ได้	และสอดคล้องกับ	Ramer	(2008)	ที่ศึกษาเรื่อง

การใช้ภาวะผู้น�าแบบบริการเพื่อเอื้อให้เกิดการก

ระตุ้นให้ก�าลังใจหลังจากประสบการณ์การเก็บยา

ผิด	ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะภาวะผู้น�าแบบ

บริการโดยการแสดงออกถึงความมุ่งม่ันอุทิศตน	

การโน้มน้าวใจ	การตระหนักรู้	และการมองการณ์

ไกลเพื่อขจัดความทุกข์และสร้างพลังสามัคคีใน

กลุ่มงานการพยาบาล	 เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วย	 ซ่ึงภาวะผู้น�าแบบบริการจะมองข้าม

ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ	

ส่งเสริมให้ผู้อื่นพัฒนา	 เจริญงอกงามและประสบ

ผลส�าเร็จ	(Daft,	2002)

	 2.	 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	อยู่ระดับสูง

	 ผลการศึกษาพบว่าระดับสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในระดับสูง	(M	=	4.00,	SD	

=	 0.44)	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน	 ท้ังนี้เน่ืองจาก	

พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน	

จังหวัดนครราชสีมา	 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	

25-30	ปี	 และเป็นกลุ่มมีประสบการณ์3-5	ปี	 คือ

เป็นผู้เรียนรู้	 (Advance	 Beginner)	 มีการจดจ�า

ประสบการณ์	 การรับรู ้สูง	 (สุพิศ	 กิตติรัชดา,	

2551)	 และพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้	 ทักษะ	

และศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล	รวมถึงมี

คุณลักษณะท่ีแสดงออกในเชิงพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานการพยาบาลให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	

เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู ้รับบริการและต่อองค์การ		

(สภาการพยาบาล,	 2553)	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของสิริลักษณ์	 อยู ่ เย็น	 (2552)	 ที่ ศึกษา

การปฏิบัติตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของ

พยาบาลท่ีปฏบัิติงานในโรงพยาบาลของรัฐ	จงัหวดั

สมุทรสาคร	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตาม

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก	 เช่น

เดียวกับ	Mason	et	al.	(2005)	ได้ศึกษาการพัฒนา

สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	 โดยพัฒนา

แบบสอบถามทดสอบการปฏิบัติทางคลีนิกกับ

พยาบาลเวชปฏิบัติจ�านวน	17	คน	ในปี	2001	และ

ประเมินซ�้าในปี	 2002	 ผลพบว่ามีการปรับปรุง

ระดับสมรรถนะของกลุ ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉินเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และผล

สะท้อนกลับด้านประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ใช้แบบทดสอบการปฏิบัติได้ผลดี	 แสดงให้เห็น
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ว่าการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพส่งผลต่อ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

	 เม่ือพิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติ

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

สมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 โดยด้านจริยธรรม	จรรยา

บรรณ	และกฎหมายมีค่าเฉลีย่สงูสุด	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�าคัญทาง

สถติิทีร่ะดับ	.01	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื	ด้าน

จริยธรรม	

	 3.	 พฤติกรรมภาวะผู้น�าแบบบริการของ

หวัหน้าหอผูป่้วยสามารถร่วมพยากรณ์สมรรถนะ

ในการปฏบัิติงานของพยาบาลวชิาชพี	โรงพยาบาล

ชุมชน	จังหวัดนครราชสีมาได้ในระดับสูง

	 ผลการศึกษาพบว่า	ภาวะผู้น�าแบบบริการ

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยท้ัง	 10	ด้านมีความสัมพันธ์

ทางบวกระดับปานกลางกับสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิตที่ระดับ	.01	(r	=	0.542)	และพบว่าปัจจัย

ภาวะผู ้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอผู ้ป่วยท่ี

สามารถพยากรณ์สมรรถนะในการปฏบัิติงานของ

พยาบาลวชิาชพีได้ในอนัดับสงู	คอื	ปัจจยัภาวะผูน้�า

แบบบรกิาร	ด้านตระหนักรูใ้นตนเอง	และด้านการ

สร้างชุมชนให้เกิดในองค์กร	 โดยพยากรณ์ได้ถึง

ร้อยละ	28.7	(R2=0.287)	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน	

แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยให้ความส�าคัญ	

และสนใจเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในหอผู้ป่วย	 ใช้หลักศีล

ธรรม	จริยธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา	

มองภาพรวมในหอผู้ป่วยได้	 บริหารงานอย่าง

ยุติธรรม	ส่งผลให้พยากรณ์สมรรถนะพยาบาล

วิชาชีพ	 โดยรวมได้ในอันดับสูงด้วย	 สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	Mark	and	Nena	 (2008)	พบว่า	

พฤติกรรมภาวะผู้น�าแบบบริการของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยท�าให้คุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น	 โดยการก

ระตุ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพิ่มความพึงพอใจ

ให้แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน	ท�าให้เกิดแรงบันดาล

ใจในการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 เสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารเพื่อน�าไป

ใช้ในการวางแผนพฒันาศักยภาพของพยาบาลเพือ่

เตรียมเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารการพยาบาล	ตลอด

จนพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ให้มีภาวะผู ้น�าแบบบริการด้วยการจัดอบรม		
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาวะผู้น�าแบบบริการโดย

ส่งเสริมให้หัวหน้าหอผู ้ป่วยมีภาวะผู ้น�าแบบ

บริการด้านการให้ความส�าคัญต่อการเจริญเติบโต

และพฒันาบคุลากร	และด้านความรบัผดิชอบ	และ

พฒันาภาวะผูน้�าแบบบรกิารด้านความสามารถใน

การเกลี้ยกล่อมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเม่ือ

เกิดข้อขัดแย้งในองค์กรได้	 และพัฒนาภาวะผู้น�า

แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยด้านตระหนัก

รู้ในตนเอง	 และด้านการสร้างชุมชนให้เกิดใน

องค์กร	 เพื่อช่วยในการสนับสนุนและเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏบิติัการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ง	

	 2.	 ผู้บริหารองค์กรพยาบาล	 โรงพยาบาล

ชมุชน	จงัหวดันครราชสมีาควรสนับสนนุ	ส่งเสรมิ

ให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชาทุกระดับในองค์กรมีภาวะผูน้�า

แบบบริการ	กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ	 ร่วมใจ	

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	การมองการณ์ไกล	

การฟังอย่างต้ังใจ	ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความ

คิดสร้างสรรค์งานบริการพยาบาล	เพื่อเอื้อต่อการ

พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 1.	 การศึกษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวจิยั

เชงิปรมิาณ	ควรมีการวจิยัในลักษณะการศึกษาเชิง

คณุภาพร่วมด้วยเพือ่ให้ได้ข้อมูลเชงิลึก	ซึง่จะท�าให้

ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

		 2.	 ควรมีการศึกษาป ัจ จัยภาวะผู ้น� า

แบบบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการร่วมกัน

พยากรณ์ตัวแปรด้านอื่นๆ	 เช่น	ประสิทธิผลของ

งาน	ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน	และบรรยากาศ

องค์กรเพิ่มเติม	 เพื่อจะได้น�ามาพัฒนาปรับปรุง

การบรกิารพยาบาลในหอผูป่้วยให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
	 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูอ้�านวยการ	หวัหน้า

พยาบาล	และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	

จังหวัดนครราชสีมา	ที่อ�านวยความสะดวก	และ

ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างส�าคัญยิ่งในการ
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ปัจจัยท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	

จังหวัดนครราชสีมา

คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์,พย.ม1

เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, PhD2

สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ, PhD3

(Received:	May	25,	2018;	Revised:	June	11,	2018;	Accepted:	July	25,	2018)

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 การคงอยู่ในงานและ

ปัจจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	และ	 (2)	อ�านาจในการ

ท�านายของอายแุละปัจจยัด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลชุมชน	จงัหวดั

นครราชสีมา

	 กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจ�านวน	

192	คน	ซึง่ได้จากการสุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอนเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย	

3	ส่วน	คือ	 (1)	ข้อมูลส่วนบุคคล	 (2)	ปัจจัยด้านองค์การและ	 (3)	การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านได้ค่าดัชนีความตรงตาม

เนื้อหาของแบบสอบถามปัจจัยด้านองค์การ	และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	เท่ากับ	.98	และ	1	

ตามล�าดับ	และวเิคราะห์ความเทีย่งได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั	.96	และ	.81	ตามล�าดับ	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี	่ค่าเฉลีย่	ร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	(1)	การคงอยูใ่นงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และปัจจัยด้านองค์การโดย

รวมอยูใ่นระดับปานกลาง	และ	(2)	ปัจจยัการคงอยูใ่นงาน	ได้แก่	งานและชวีติการท�างานและอายสุามารถ

ร่วมกันท�านายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานได้ร้อยละ	 34.2	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (R2=0.342,		

p	<	.05)

ค�าส�าคัญ:	การคงอยู่ในงาน,	พยาบาลวิชาชีพ,	โรงพยาบาลชุมชน

1มหาบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

����������� 25 �������1.indd   123 20/6/2562   8:28:58



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

124

Factors	Predicting	Intention	to	Stay	of	Professional	Nurses	in

Community	Hospitals,	Nakhonratchasima	Province
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 Premruetai Noimuenwai,  PhD2

Suchinda JarupatMaruo,  PhD3

(Received:	May	25,	2018;	Revised:	June	11,	2018;	Accepted:	July	25,	2018)

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�า
	 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวชิาชพียังมี

ความต่อเน่ืองตลอดมา	 มีการศึกษาความต้องการ

พยาบาลของประเทศไทยด้วยวิธี	 health	 demand	

method	ใน	พ.ศ.2562	ค�านวณจากจ�านวนประชากร

ของไทย	65.4	ล้านคน	ชาวต่างชาติประมาณ	2	ล้าน

คนโดยก�าหนดอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร

เท่ากบั	1	:	400	คน	จะต้องมีพยาบาลวชิาชพีในการ

ให้บรกิารด้านสขุภาพ	163,500-170,000	คน	แต่ใน

สถานการณ์จรงิมีพยาบาลเพยีง	125,250	คนแสดง

ให้เห็นว่าระบบสุขภาพยังขาดแคลนพยาบาลอีก

จ�านวน	43,250	คน	ส่งผลกระทบต่อ	คุณภาพการ

บริการพยาบาล	 (วิจิตร	ศรีสุพรรณ	และ	กฤษดา	

แสวงดี,	 2555)	 จากการขาดความสมดุลระหว่าง

สัดส่วนพยาบาลต่อผูป่้วยส่งผลให้พยาบาลมีภาระ

งานมากข้ึน	 ท�างานหนักข้ึนเสียสมดุลของการ

ท�างานและการใช้ชีวิต	 เกิดความเครียด	 เหนื่อย

หน่ายในการท�างาน	ความพึงพอใจในงานลดลง	

(ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา,	 2556	 )	 การท�างานหนักค่า

ตอบแทนน้อย	ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ	 เป็น

สาเหตุให้เกิดการโยกย้าย	 เปล่ียนงานหรือแม้

กระทั่งลาออกจากวิชาชีพ	(วิจิตร	ศรีสุพรรณ	และ

กฤษดา	แสวงดี,	 2555)	สอดคล้องกับการศึกษา

ของสุรีย์	ท้าวค�าลือ	(2549)	ที่พบว่ามีพยาบาลบาง

ส่วนออกจากงานก่อนวัยเกษียณจากการท่ีสัดส่วน

บุคลากรพยาบาลไม่เหมาะสมกับภาระงาน

	 การที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรพยาบาล

ไว้ได้นั้นนับเป็นความสูญเสียของภาครัฐโดยส้ิน

เชิง	 เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ

สขุภาพแก่ประชาชนการดแูลรกัษาผูป่้วย	กระทบ

ต่อบุคลากรท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ	ตลอดจน

กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศในการท่ีต้องเพิม่

ก�าลังการผลิตพยาบาลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

มหดิลท่ีพบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา

ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหดิลใน	พ.ศ.	2554-2557	เฉลีย่	ประมาณ	100,700	

บาท/คน/ปี	(อรุณรัตน์	คันธา,	2557)	และค่าใช้จ่าย

ในการพฒันาพยาบาลใหม่	1	คน	ประมาณ221,600	

บาท	(ข้อมูลทรพัยากรสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดั

กระทรวงสาธารณสุข,	2550)

	 มีการศึกษาวิจัยท่ีหลากหลายเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพได้แก่	อายุ	การมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน	

(สรุย์ี	ท้าวค�าลอื,	2549)	คุณลกัษณะองค์การ	(บงกช

พร	ต้ังฉัตรชัย,	2554)	รายได้ลักษณะงาน	(สุรีย์	ท้าว

ค�าลือ,	2549;	บงกชพร	ต้ังฉตัรชยั,	2554)	การศึกษา

ของวนัเพญ็	นาสอนใจ(2559)	พบว่าความก้าวหน้า	

ความม่ันคงในงานโอกาสในการเปลี่ยนงานและ

การมีส่วนร่วมในงานสามารถท�านายการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวชิาชพีได้	รางวลัและค่าตอบแทน

เป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านายการคงอยู่ในงาน	

(ธัญญรัตน์	สลักค�า,	2557)

	 ส�าหรับประเทศไทยในทุกพ้ืนท่ีสัดส่วน

จ�านวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูงกว่า	 1	 :	

400	 คน	 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

สัดส่วนจ�านวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูง

กว่าทุกภาคในประเทศ	และมีความหนาแน่นของ

พยาบาลต�่ากว่ากรุงเทพมหานครถึง	10	เท่า	(อรุณ

รัตน์	คันธา	และคณะ,	2556)	ส่วนในระดับจังหวัด

พบว่านครราชสมีาสัดส่วนจ�านวนพยาบาลวชิาชพี

ต่อประชากรใน	พ.ศ.2556	ถึง	2558	เท่ากับ	1	:678,	

1	:577	และ	1	:581	ตามล�าดับ	(รายงานทรัพยากร

สาธารณสุข,	2558)	จากข้อมูลการสร้างตารางชีพ
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การท�างานพบว่าอัตราการสญูเสีย	พยาบาลวิชาชพี

ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ	4.45	ต่อปี	(กฤษดา	

แสวงดี,	 2560)	สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลน

ก�าลังคนพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด

	 โรงพยาบาลชุมชนสถานให้บริการด้าน

สุขภาพระดับอ�าเภอ	 มีความใกล้ชิดกับประชาชน

มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแบบผสมผสาน

ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การ

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน	

ลักษณะการปฏิบัติงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทั้ง

กับผู ้ร่วมงาน	 ผู ้บังคับบัญชา	 และผู ้รับบริการ	

พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบงานตามนโยบาย

ขององค์การนอกเหนือจากการปฏบัิติการพยาบาล	

งานหรือกิจกรรมใดในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครรับ

ผิดชอบ	ผู้บริหารจะนึกถึงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก	

เพราะมองว่าพยาบาลมีความสามารถและเป็น

วชิาชพีทีเ่สียสละ	ด้วยเหตุนีพ้ยาบาลจึงต้องท�าการ

ตรวจรักษาผู้ป่วยแทนแพทย์นอกเวลาราชการ	

นอกจากนี้ยังมีงานด้านอื่นๆ	 เช่น	 งานบริหาร

จัดการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์	 งานบริหารเครือ

ข่ายบริการสุขภาพ	งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล

ฯลฯ	เวลาท่ีพยาบาลจะให้การดูแลผูป่้วยจงึน้อยลง	

ประกอบกับการผลของขาดอัตราก�าลังจึงท�าให้มี

ผลกระทบต่อคุณภาพการพยาบาลโดยรวม	ข้อมูล

จากกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัด

นครราชสีมาพบว่าอัตราการลาออกของพยาบาล

วิชาชีพ	พ.ศ.2557	ถึง	พ.ศ.	2559	คิดเป็น	ร้อยละ	

3.18,	4.13	และ	5.41	ตามล�าดับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม

ข้ึน	 จึงเป็นการซ�้าเติมการขาดแคลนอัตราก�าลัง

พยาบาลวิชาชีพแก่โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมามากยิ่งขึ้น	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามหีลาย

ปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพ	 แต่การศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู ่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนยังมี

จ�านวนน้อยและยังไม่มีการศึกษาในโรงพยาบาล

ชุมชนจงัหวดันครราชสีมาซึง่อาจมคีวามแตกต่าง

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ปัจจยัท�านายการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี

จงัหวดันครราชสีมา	โดยศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลคือ	

อาย	ุปัจจยัการคงอยู่ในงาน	โดยประยุกต์แนวคิดขอ

งมาทิส	และแจ็คสัน	 (Mathis	&	 Jackson,	 2010)	

ที่จ�าแนกปัจจัยด้านองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการคง

อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นองค์ประกอบ	

6	ประการ	 คือ	 คุณลักษณะขององค์การและการ

จัดการ	 สัมพันธภาพในการท�างาน	 งานและชีวิต

การท�างาน	 ผลของการปฏิบัติงานค่าตอบแทน

และผลประโยชน์	 การพัฒนาและฝึกอบรม	และ	

นโยบายและการบรหิารของผูน้�าองค์การ	ผูบ้รหิาร

จึงควรทราบถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีอิทธิพล

ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	 เพื่อแก้

ปัญหา	การขาดแคลนอัตราก�าลังพยาบาล	 ธ�ารง

รกัษาบุคลากรพยาบาลให้คงปฏบัิติงานให้นานข้ึน	

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ	 คุณภาพ

การบริการพยาบาลและลดความสูญเสียค่าใช้จ่าย

ในการเตรยีมบคุลากรพยาบาลเข้าสูอ่งค์การผลจาก

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะน�ามาซึ่งข้อมูลท่ีส�าคัญ

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อธ�ารงรักษา

พยาบาลวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมการคงอยู่ของ

พยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 	1.	 เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงาน	และปัจจัย

ด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	เพื่อศึกษาอ�านาจในการท�านายของอายุ

และปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	

ค�าจ�ากัดความ
	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 หมายถึงคุณสมบัติที่

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของพยาบาล

วชิาชีพในโรงพยาบาลชมุชน	จงัหวดันครราชสีมา

ได้แก่	 อายุโดยที่อายุหมายถึงจ�านวนปีที่นับตาม

ปีปฏิทนิของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชุมชน	

จังหวัดนครราชสีมาโดยนับเป็นจ�านวนปีบริบูรณ์

เศษของปีที่เกิน	6	เดือนนับเป็น	1	ปี

	 ปัจจัยด้านองค์การ	หมายถึงส่ิงแวดล้อมใน

สถานท่ีท�างานทีมี่ผลต่อการตัดสนิใจของพยาบาล

วิชาชีพในการที่จะลาออก	หรือปฏิบัติงานต่อไป

ในท่ีท�างานปัจจุบันโดยใช้แบบวัดปัจจัยการคง

อยู่ในงาน	 โดยวัดปัจจัยด้านองค์การใน	 6	 ด้าน	

ได้แก่	 1)	คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ	

2)	 สัมพันธภาพในการท�างาน	 3)	 งานและชีวิต

การท�างาน	4)	ผลของการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทน

และผลประโยชน์	5)	การพฒันาและฝึกอบรม	และ	

6)	นโยบายและการบริหารของผู้น�าองค์การ	

	 การคงอยู่ในงาน	 หมายถึงการคิด	ความ

ต้ังใจ	 หรือการวางแผนของพยาบาลวิชาชีพ

ที่ป ฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลชุมชนจั งหวัด

นครราชสีมาท่ีจะท�างานอยู่ในโรงพยาบาลท่ีตน

ปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่ต่อไปด้วยความยินดี

เต็มใจ	 โดยไม่มีความคิดท่ีจะลาออกจากงานหรือ

ย้ายไปที่อื่น

	 พยาบาลวิชาชีพ	หมายถึงพยาบาลประจ�า

การที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	หรือได้

รับใบประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น

สูงเทียบเท่าปริญญาตรี	 ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน

ใบประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ช้ัน	 1	 จากสภาการพยาบาลท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีในทุกแผนกของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา

	 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	

หมายถึง	 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ท่ีอยู ่ ใน

จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมถึงโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดเล็ก	 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง		

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	 และโรงพยาบาล

ชุมชนแม่ข่าย

กรอบแนวคิด
	 การศึกษาวจัิยในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้น�าแนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การท่ีน�าไปสู่การคงอยู่ใน

งานของมาทิสและแจ็คสัน	 (Mathis	&	 Jackson,	

2010)	 มาประยุกต์ใช้	 ได้แก่	 1)	 คุณลักษณะของ

องค์การและการจัดการ	 2)	 สัมพันธภาพในการ

ท�างาน	 3)	 งานและชีวิตการท�างาน	 4)	 ผลของ

การปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน	์	

5)	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 6)	นโยบายและการ

บรหิารของผูน้�าองค์การและประเมนิการคงอยูใ่น

งานของพยาบาลวชิาชีพโดยวัดการคดิ	ความตัง้ใจ	

หรอืการวางแผนเกีย่วกบัระยะเวลาท่ีจะท�างานใน

สถานที่ท�างานปัจจุบัน	โดยแปลและดัดแปลงจาก

แบบวัดพฤติกรรมการยึดม่ันผูกพันของแม็คเคน	

(The	McCain	Behavioral	Commitment	 Scale	 :	

MBCS,	1987Cited	in	McCloskey,	1990	)	ในส่วน

ที่วัดความตั้งใจอยู่ในงาน

����������� 25 �������1.indd   127 20/6/2562   8:28:59



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

128

ปัจจัยส่วนบุคคล		 	ปัจจัยด้านองค์การ

วิธีด�าเนินการวิจัย	
ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่	พยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมาจ�านวน	1,606	คน	

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ

ที่ป ฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลชุมชนจั งหวัด

นครราชสีมาจ�านวน	192	คน	ค�านวณโดยโปรแกรม	

G*	 Power	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอน(multi-	 stage)	 โดยน�ารายชื่อโรงพยาบาล

ชุมชนท้ังหมดมาจับฉลากแบบไม่แทนที่ตาม

ขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน	1:5จากจ�านวนโรง

พยาบาลท้ังหมด	27	แห่งส�าหรบัโรงพยาบาลขนาด

6 
 

           อาย ุ

คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 

สมัพนัธภาพในการทาํงาน 

นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

           การพฒันา และฝึกอบรม 

งานและชีวิตการทาํงาน 

ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ 

การคงอยูใ่นงาน 

กรอบแนวคดิ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีนาํไปสู่การคงอยูใ่นงาน
ของมาทิสและแจค็สัน (Mathis & Jackson, 2010) มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะขององคก์ารและการ
จดัการ 2) สัมพนัธภาพในการทาํงาน 3) งานและชีวิตการทาํงาน 4) ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 5) การพฒันาและฝึกอบรม 6) นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์ารและประเมินการคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยวดัการคิด ความตั้งใจ หรือการวางแผนเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีจะทาํงานใน
สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั โดยแปลและดดัแปลงจากแบบวดัพฤติกรรมการยึดมัน่ผูกพนัของแม็คเคน (The 
McCain Behavioral Commitment Scale : MBCS, 1987Cited in McCloskey, 1990 ) ในส่วนท่ีวดัความตั้งใจ
อยูใ่นงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                      ปัจจัยด้านองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

เล็กมีเพยีง	1	แห่งจงึใช้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาล

ขนาดเลก็	จากนัน้น�ารายช่ือของพยาบาลวชิาชพีใน

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจับฉลาก

แบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกันซึ่งมีการค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่างดังนี้

	 ขนาดตัวอย่าง	=	

	 n	=	ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

	 n1	 =	 ขนาดประชากรของโรงพยาบาล

แต่ละแห่ง

	 N	=	ขนาดประชากรของการวิจัย

7 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั
นครราชสีมาจาํนวน 1,606 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
จาํนวน 192 คน คาํนวณโดยโปรแกรม G* Power และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(multi- stage)  
โดยนาํรายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดมาจบัฉลากแบบไม่แทนท่ีตามขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน 1:5
จากจาํนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 27 แห่งสาํหรับโรงพยาบาลขนาดเลก็มีเพียง 1 แห่งจึงใชเ้ป็นตวัแทนของ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก จากนั้นนาํรายช่ือของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจบั
ฉลากแบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกนัซ่ึงมีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

   ขนาดตวัอยา่ง    =      
   n   = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
   n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
                N = ขนาดประชากรของการวิจยั 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โรงพยาบาลทั้งหมด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) ขนาดโรงพยาบาล  จาํนวน
(แห่ง)  

ประชากร 
(คน) 

โรงพยาบาล 
กลุ่มตวัอยา่ง (แห่ง) 

รพ.ชุมชนขนาดเลก็ 1 36 1 4 

รพ.ชุมชนขนาดกลาง 15 660 3 79 

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 6 454 1 54 

รพ.ชุมชนแม่ข่าย 5 456 1 55 

รวม 27 1,606 6 192 
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ตารางที่	1	จ�านวน	ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างและจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	

7 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั
นครราชสีมาจาํนวน 1,606 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
จาํนวน 192 คน คาํนวณโดยโปรแกรม G* Power และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(multi- stage)  
โดยนาํรายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดมาจบัฉลากแบบไม่แทนท่ีตามขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน 1:5
จากจาํนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 27 แห่งสาํหรับโรงพยาบาลขนาดเลก็มีเพียง 1 แห่งจึงใชเ้ป็นตวัแทนของ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก จากนั้นนาํรายช่ือของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจบั
ฉลากแบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกนัซ่ึงมีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

   ขนาดตวัอยา่ง    =      
   n   = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
   n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
                N = ขนาดประชากรของการวิจยั 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โรงพยาบาลทั้งหมด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) ขนาดโรงพยาบาล  จาํนวน
(แห่ง)  

ประชากร 
(คน) 

โรงพยาบาล 
กลุ่มตวัอยา่ง (แห่ง) 

รพ.ชุมชนขนาดเลก็ 1 36 1 4 

รพ.ชุมชนขนาดกลาง 15 660 3 79 

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 6 454 1 54 

รพ.ชุมชนแม่ข่าย 5 456 1 55 

รวม 27 1,606 6 192 

 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล	

	 ผู ้วิจัยจัดท�าหนังสือขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถาม	และเอกสารการยินยอมผู้

เข้าร่วมโครงการวิจัย	ผู้วิจัยอธิบายถึงขั้นตอนของ

การเข้าร่วมโครงการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นความลบั	ไม่มีการระบุชือ่หรอือ้างองิถึงบุคคล

ใดๆ	 ซ่ึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ให้เป็นไปตาม

ความสมัครใจผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธ์ิในการ

ปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม	 โดยไม่เกิดผลกระ

ทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม	

งานวิจยัครัง้น้ีได้ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยั

ในมนุษย์สาขาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด	 3	ส่วนได้แก่

ส่วนที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	 อาย	ุ

เพศ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่ง

งาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	รายได้	 และภูมิล�าเนา	

แบบสอบถามให้เลือกตอบและเติมข้อความ

จ�านวน	11	ข้อส่วนที่	2	แบบสอบถามปัจจัยการคง

อยู่ในงานโดยประยุกต์จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย

ท่ีน�าไปสู่การคงอยู ่ในงานของ	 มาทิสและแจ็ค

สัน	 (Mathis	&	 Jackson,	 2010)	 จ�านวนท้ังหมด	

56	ข้อ	ประกอบด้วย	6	ด้านได้แก่	1)	คุณลักษณะ

ขององค์การและการจัดการ	2)สมัพนัธภาพในการ

ท�างาน	 3)งานและชีวิตการท�างาน	 4)ผลของการ

ปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	 5)การ

พัฒนาและฝึกอบรม	 6)นโยบายและ	การบริหาร

ของผู้น�าองค์การ	ส่วนท่ี	 3	แบบสอบถามการคง

อยู่ในงาน	สอบถามเกี่ยวกับ	ความคิด	ความตั้งใจ

ท่ีจะคงอยู่ในองค์การ	 โดยแปลและดัดแปลงแบบ

วัดระดับพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน	

(The	McCain	Behavioral	Commitment	 Scale	 :	
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MBCS)จ�านวนท้ังหมด5	ข้อ	แบบสอบถามส่วน

ท่ี	 2	และส่วนที่	 3	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 5	 ระดับคือ	 5	 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยมาก

ที่สุด,	4	คะแนนหมายถึง	เห็นด้วยมาก,	3	คะแนน

หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง,	 2	 คะแนนหมายถึง

เห็นด้วยน้อย,	 1	 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อย

ท่ีสุดการแปลคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น	 5	

ระดับ	คือ	ระดับมากที่สุด	(4.51-5.00),ระดับมาก	

(3.51-4.50),	 ระดับปานกลาง(2.51-3.50),	 ระดับ

น้อย	(1.51-2.50),	ระดบัน้อยท่ีสดุ(1.00-1.50)	(บญุ

ใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2555)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ

แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	5	ท่าน	ได้

ค่า	 ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของปัจจัยการคงอยู่

ในงาน	การคงอยู่ในงานเท่ากับ	0.98	และ	1.00น�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วน�ามาวิเคราะห์

ความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจยัการ

คงอยู่ในงานและแบบสอบถาม	การคงอยู่ในงาน

เท่ากับ	0.96	และ	0.81

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน

กลุ ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บข้อมูล	 ด�าเนินการแจกและเก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับคืน	 โดยด�าเนินการระหว่าง

วันท่ี	 1-14	 กันยายน	 2560	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน	192	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	

100

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป	 โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่	 ร้อย

ละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พิสัย	 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการคง

อยู่ในงานด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน	และสร้าง

สมการท�านายของการคงอยู่ในงานด้วยสถิติการ

ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัย

	 1.		 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	 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�าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ	

94.8	ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ78.6	 ระยะ

เวลาท่ีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา	ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่	ท�างาน

อยู่จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง	 1-	 40	ปี	 โดยมีค่าต�่า

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�าแหน่งปัจจุบันมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง	 1-10	ปี

คิดเป็นร้อยละ	 58.85	 รายได้อยู่ระหว่าง	 20,000	

-30,000	บาทมากท่ีสุดคิด	 เป็นร้อยละ	 49.0	และ

โดยส่วนใหญ่มีรายได้ท่ีไม่เพียงพอและมีเงินหน้ี

สินคิดเป็นร้อยละ	34.9	และ	ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนา

อยูใ่นเขตพืน้ทีเ่ดียวกบัโรงพยาบาลทีป่ฏบิติังานคิด

เป็นร้อยละ	51.6	ดังตารางที่	2

����������� 25 �������1.indd   130 20/6/2562   8:28:59



131The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 1  January - June 2019

ตารางท่ี	2		 จ�านวนร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตาม		

	 	 อายุ	 เพศ	สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 รายได	้	

	 	 และภูมิล�าเนา	(n=192)	

10 

ตารางท่ี 2  จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตาม อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน รายได ้และภูมิลาํเนา (n=192) 

            ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนคน ร้อยละ 

อายุ(M= 33.98, SD =9.13) 
20-30 ปี
31-40  ปี

41-50 ปี
51-60  ปี

78 
67 
35 
12 

40.63 
34.90 
18.22 
6.25 

10 5.21
182 94.79

เพศ 

ชาย
    หญงิ
สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หมา้ย หยา่ แยก 

73 
103 
16 

38.02 
53.65 
8.33 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า         
ปริญญาโท   

182 
10 

94.79 
5.21 
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ตารางที่	2		 จ�านวนร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตาม		

	 	 อายุ	 เพศ	สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 รายได	้	

	 	 และภูมิล�าเนา	(n=192)	(ต่อ)

	 2.	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่

ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	

จงัหวดันครราชสมีา	พบว่าปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์

ทางบวกกับการคงอยู่ในงานคือคุณลักษณะของ

องค์การและการจัดการ	 (r	 =	 .317,	 p<	 0.001)	

สัมพันธภาพในการท�างาน(r	 =	 .393,	p<	 0.001)	

11 

ตารางท่ี 2  จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม 
อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน รายได ้
และภูมิลาํเนา (n=192) (ต่อ) 

ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง จาํนวนคน ร้อยละ 
ตาํแหน่งงาน 
ขา้ราชการ 
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
พยาบาลลูกจา้งวิชาชีพ 

151 
3 
38 

78.65 
1.56 
19.79 

ระยะเวลาปฏบิัตงิาน (M= 11.98, SD =9.13, Range =1 - 40) 
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31–40 ปี

97 
57 
29 
9 

50.52 
26.69 
15.10 
4.69 

ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่ายของครอบครัว 

เพียงพอ มีเงินเหลือเกบ็ 
เพียงพอไม่มีเงินเหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ มีหน้ีสิน               
ไม่เพียงพอไม่มีหน้ีสิน

65 
57 
67 
3 

33.85 
29.69 
34.90 
1.56 

ภูมลิาํเนา 
อยูใ่นเขตพื้นท่ีเดียวกบัโรงพยาบาลท่ีปฏิบติังาน 
อยูต่่างอาํเภอแต่อยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั 
อยูต่่างจงัหวดั 

99 
77 
16 

51.56 
40.11 
8.33 

2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั
นครราชสีมา พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการคงอยูใ่นงานคือคุณลกัษณะขององคก์ารและการ
จดัการ (r = .317, p< 0.001) สัมพนัธภาพในการทาํงาน(r = .393, p< 0.001) งานและชีวิตการทาํงาน                     
(r =.559, p< 0.001) ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (r = .480, p< 0.001) การพฒันาและ
ฝึกอบรม (r = .416, p< 0.001) และนโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร(r =.452, p< 0.01) และอายุ
(r =.254, p< 0.01) ดงัตารางท่ี 3 

งานและชีวิตการท�างาน	 (r	=.559,	p<	0.001)	ผล

ของการปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน	์

(r	 =	 .480,	 p<	 0.001)	 การพัฒนาและฝึกอบรม		

(r	=	.416,	p<	0.001)	และนโยบายและการบริหาร

ของผู้น�าองค์การ(r	 =.452,	 p<	 0.01)	 และอายุ		

(r	=.254,	p<	0.01)	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3		 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างอายุ	 และปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยู่ในงานของ	

	 	 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	(n	=	192)

12 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุและปัจจยัดา้นองคก์ารกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n = 192) 
 

ตวัแปร การคงอยูใ่นงาน 
r p ระดบั 

อาย ุ
คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ   
สมัพนัธภาพในการทาํงาน   
งานและชีวิตการทาํงาน 
ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
การพฒันา และฝึกอบรม 
นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

.254** 

.317** 

.393** 

.559** 

.480** 

.416** 

.452** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

ตํ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง  

** p< 0.001       
 3.ค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการสัมพนัธภาพในการทาํงานงานและชีวิต
การทาํงานผลของการปฏิบติังานค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ การพฒันาและฝึกอบรมนโยบายและการ
บริหารของผูน้าํองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(M =3.55, SD = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัการคงอยูใ่นงานใน 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นของงานและชีวิตการ
ทาํงาน ดา้นผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบายและการบริหารของผูน้าํ ส่วน
ในดา้นของการพฒันาและฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลางดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัของปัจจยัดา้นองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น (n=192) 

         ปัจจยัดา้นองคก์าร M SD ระดบั 
1. คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 3.61 0.57 มาก 
2. สมัพนัธภาพในการทาํงาน 3.53 0.60 มาก 
3. งานและชีวติการทาํงาน 3.57 0.59 มาก 
4. ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 3.57 0.60 มาก 
5. การพฒันา และฝึกอบรม 3.45 0.73 ปานกลาง 
6. นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 3.57 0.65 มาก 
โดยรวม 3.55 0.55 มาก 

	 3.	 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การ

และการจดัการสัมพนัธภาพในการท�างานงานและ

ชีวติการท�างานผลของการปฏบัิติงานค่า	ตอบแทน

และผลประโยชน์	การพฒันาและฝึกอบรมนโยบาย

และการบริหารของผู ้น�าองค์การของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (M	=3.55,	 SD	=	 0.55)	

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ค่าเฉล่ียปัจจัยการ

**	p<	0.001	

คงอยู ่ในงานใน	 5	 ด้านอยู ่ในระดับมาก	 ได้แก	่	

ด ้านคุณลักษณะขององค์การและการจัดการ		

ด้านสัมพันธภาพในการท�างาน	ด้านของงานและ

ชีวิตการท�างาน	 ด้านผลของการปฏิบัติงาน	 ค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์	 ด้านนโยบายและการ

บริหารของผู้น�า	ส่วนในด้านของการพัฒนาและ

ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลางดังตารางที่	4
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ตารางที่	4		 ค่าเฉลี่ย	 (M)	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	และระดับของปัจจัยด้านองค์การของพยาบาล	

	 	 วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมและจ�าแนกตามรายด้าน	(n=192)

	 4.		 การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชมุชนจงัหวัดนครราชสีมาผลการวจัิย

พบว่าระดับของความคิดเหน็ของการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย

ละ28.96เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับ

ของความคิดเหน็ของการคงอยู่ในงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด	คือ	ด้านการวางแผนที่จะท�างานในโรง

พยาบาลทีป่ฏิบติังานในปัจจบุนัไม่น้อยกว่า	2หรอื	

3	ปีและการวางแผนท่ีจะท�างานในโรงพยาบาล

12 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุและปัจจยัดา้นองคก์ารกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n = 192) 
 

ตวัแปร การคงอยูใ่นงาน 
r p ระดบั 

อาย ุ
คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ   
สมัพนัธภาพในการทาํงาน   
งานและชีวิตการทาํงาน 
ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
การพฒันา และฝึกอบรม 
นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

.254** 

.317** 

.393** 

.559** 

.480** 

.416** 

.452** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

ตํ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง  

** p< 0.001       
 3.ค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการสัมพนัธภาพในการทาํงานงานและชีวิต
การทาํงานผลของการปฏิบติังานค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ การพฒันาและฝึกอบรมนโยบายและการ
บริหารของผูน้าํองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(M =3.55, SD = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัการคงอยูใ่นงานใน 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นของงานและชีวิตการ
ทาํงาน ดา้นผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบายและการบริหารของผูน้าํ ส่วน
ในดา้นของการพฒันาและฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลางดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัของปัจจยัดา้นองคก์ารของพยาบาลวชิาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น (n=192) 

         ปัจจยัดา้นองคก์าร M SD ระดบั 
1. คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 3.61 0.57 มาก 
2. สมัพนัธภาพในการทาํงาน 3.53 0.60 มาก 
3. งานและชีวติการทาํงาน 3.57 0.59 มาก 
4. ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 3.57 0.60 มาก 
5. การพฒันา และฝึกอบรม 3.45 0.73 ปานกลาง 
6. นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 3.57 0.65 มาก 
โดยรวม 3.55 0.55 มาก 

แห่งนี้ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 คิดเป็นร้อย

ละ	31.77	และ	30.73	ตามล�าดับ	ในด้านของการที่

ยังคงจะท�างานต่อไปแม้พบว่างานท่ีท�าไม่ได้เป็น

ไปตามท่ีคาดหวังไว้อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย

ละ	34.90ส่วนในด้านของการที่ยังคงจะท�างานใน

โรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไปจนเกษียณอาย	ุและจะไม่

ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี	แม้ว่าโรงพยาบาล

ที่ปฏิบัติงานอยู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ใน

ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ	 31.77และ	 32.29	

ตามล�าดับดังตารางที่	5
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ตารางที่	5		 ร้อยละของระดับของความคิดเห็นของการคงอยู่ในงานโดยรวมและรายข้อของพยาบาล	

	 	 วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

13 
 
 4. การคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยั 
พบว่าระดับของความคิดเห็นของการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ28.96เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัของความ
คิดเห็นของการคงอยูใ่นงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลท่ีปฏิบติั 
งานในปัจจุบนัไม่นอ้ยกว่า 2หรือ 3 ปีและการวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ คิดเป็นร้อยละ 31.77 และ 30.73 ตามลาํดบั ในดา้นของการท่ียงัคงจะทาํงานต่อไปแมพ้บว่างานท่ี
ทาํไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวอ้ยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 34.90ส่วนในดา้นของการท่ียงัคงจะทาํงาน
ในโรงพยาบาลแห่งน้ีต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี แมว้่าโรงพยาบาลท่ี
ปฏิบติังานอยูจ่ะตกอยูใ่นสถานการณ์ใดอยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.77และ 32.29 ตามลาํดบัดงั
ตารางท่ี 5 
 
 ตารางท่ี 5 ร้อยละของระดบัของความคิดเห็นของการคงอยูใ่นงานโดยรวมและรายขอ้ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา 

 
5.  สมการถดถอยพหุคูณแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัการคงอยูใ่นงานกบั

การคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมา พบว่างานและชีวิตการทาํงาน
เขา้สมการทาํนายการคงอยูใ่นงานไดเ้ป็นตวัแรก โดยสามารถทาํนายความแปรปรวนของการคงอยู ่ในงาน

การคงอยูใ่นงาน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ท่านวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาล/แห่งน้ีไม่
นอ้ยกวา่2 หรือ 3 ปี 

31.77 29.17 
 

26.04 
 

8.33 
 

4.69 
 

2.ท่านวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีให้
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

30.73 
 

28.65 
 

23.44 
 

14.58 
 

2.60 
 

3.ท่านยงัคงจะทาํงานต่อไปแมพ้บวา่งานท่ีทาํไม่ได้
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

20.31 
 

34.90 
 

27.60 
 

11.46 
 

5.73 
 

4.ท่านยงัคงจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีต่อไปจน
เกษียณอาย ุ

16.15 
 

24.48 
 

31.77 
 

16.67 
 

10.94 
 

5.ท่านจะไม่ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ีแมว้า่
โรงพยาบาลของท่านจะตกอยูใ่นสถานการณ์ใด   

15.63  
 

27.60  
 

32.29  
 

13.02  
 

11.46  
 

โดยรวม

	 5.	 สมการถดถอยพหุคูณแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ	 ปัจจัยการคงอยู่

ในงานกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	 พบ

ว่างานและชีวิตการท�างานเข้าสมการท�านาย

การคงอยู ่ในงานได้เป็นตัวแรก	 โดยสามารถ

ท�านายความแปรปรวนของการคงอยู่	 ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนได้ร้อยละ	31.3		

(R2	=	0.313)	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.001	(p	<.001)	และ

อายุเข้าสมการการถดถอยพหุคูณเป็นตัวท่ีสอง

โดยสามารถร่วมกันท�านายความแปรปรวนของ

การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

ชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05	(	p<.05	)	มีค่าสัมประสิทธิ์ใน

การท�านายเท่ากับ	0.342	(R2	=	0.342แสดงว่า	งาน

และชวีติการท�างาน	และอาย	ุสามารถอธิบายความ

แปรปรวนการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ	

34.2	ดังตารางที่	6
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ตารางที่	6	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นข้ันตอนของปัจจัยท�านายการคงอยู่	

	 	 ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	(n=192)	

	 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

เพิ่มตัวแปรเป็นข้ันตอน	 (Stepwise	Multiple	

Regression	Analysis)	พบว่าปัจจัยด้านงานและ

ชีวิตการท�างานและอายุสามารถท�านายความ

แปรปรวนของการคงอยู่ในงานอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05	 โดยสามารถเขียนสมการ

ท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง

พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปคะแนน

ดิบได้ดังนี้

	 การคงอยู่ในงาน	=	.176	+	0.798	(งานและ

ชีวิตการท�างาน	)	+	0.017	(อายุ)

	 งานและชีวิตการท�างาน	สามารถท�านาย

การคงอยู่ในงานได้	 โดยคะแนนงานและชีวิตการ

ท�างานท่ีเพิ่มข้ึน	 1	คะแนนจะท�าให้การคงอยู่ใน

งานเพิม่ข้ึน	0.798	หน่วยเม่ือควบคุมตัวแปรอืน่ให้

คงที่

	 อายุสามารถท�านายการคงอยู่ในงานได	้

โดยอายท่ีุเพิม่ขึน้	1	ปี	จะท�าให้การคงอยูใ่นงานเพิม่

ขึ้น	0.017	หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่

14 
 
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนไดร้้อยละ 31.3 (R2 = 0.313) ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 ( p <.001) และ
อายเุขา้สมการการถดถอยพหุคูณเป็นตวัท่ีสองโดยสามารถร่วมกนัทาํนายความแปรปรวนของการคงอยูใ่น
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ( p
<.05 ) มีค่าสัมประสิทธ์ิในการทาํนายเท่ากบั 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งานและชีวิตการทาํงาน และอาย ุ
สามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
ไดร้้อยละ 34.2 ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นตอนของปัจจยัทาํนายการคงอยูใ่นงาน
 ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n=192)   

Model ตวัแปรทาํนาย  

1 งานและชีวิตการทาํงาน
2 

 
งานและชีวิตการทาํงาน 
อาย ุ

 

Constant = .176, F = 49.124, p<  .05 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิม่ตวัแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบวา่ปัจจยัดา้นงานและชีวิตการทาํงานและอายสุามารถทาํนายความแปรปรวนของการคงอยูใ่น
งานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยสามารถเขียนสมการทาํนายการคงอยูใ่นงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 
 การคงอยู่ในงาน = .176 + 0.798 (งานและชีวติการทํางาน ) + 0.017 (อายุ) 

งานและชีวิตการทาํงาน สามารถทาํนายการคงอยู่ในงานได้ โดยคะแนนงานและชีวิตการ
ทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน 1 คะแนนจะทาํใหก้ารคงอยูใ่นงานเพ่ิมข้ึน 0.798 หน่วยเม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใหค้งท่ี 

อายสุามารถทาํนายการคงอยูใ่นงานได ้ โดยอายท่ีุเพิ่มข้ึน 1 ปี จะทาํใหก้ารคงอยูใ่นงานเพิ่มข้ึน 
0.017 หน่วยเม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใหค้งท่ี 

 

อภปิรายผลการวจิยั  

 การอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทาํนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชนจงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

Constant	=	.176,	F	=	49.124,	p<	.05

อภิปรายผลการวิจัย	
	 การอภปิรายผลการวจัิยเร่ือง	ปัจจยัท�านาย

การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	โรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	ผู้วิจัยอภิปรายผลการ

ศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 สมมติฐานข ้อที่ 	 1 	 พยาบาลวิชาชีพ	

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมามี	

การคงอยู่	 ในงานอยู่ในระดับมากแต่ผลการวิจัย

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคงอยู่ในงานระดับปาน

กลาง	 (M=3.48,	SD	=	0.94)สอดคล้องกับ	วัชรา		

ขาวผ่อง	 (2556)	 ท่ีศึกษาปัจจัยท�านายความ

พึงพอใจในงานและความต้ังใจคงอยู ่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนภาค

ตะวันออก	 แต่แตกต่างจากการศึกษาของสุรีย์		

ท้าวค�าลือ	 (2549)	 ซ่ึงพบว่าความต้ังใจคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนเขต

กรงุเทพมหานครอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก	ผลการ

วิจัยพบว่าพยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีระยะ

เวลาปฏบัิติงานมากกว่า	10	ปี	และค่าเฉลีย่ของการ

คงอยู่ในงานเท่ากับ	11.98	ปี	แสดงว่ามีความตั้งใจ

ในการปฏบัิติงานต่อไปในโรงพยาบาลทีป่ฏบิติังาน	

ในป ั จ จุ บั นสอดคล ้ อ งกั บก า ร ศึ กษ าของ		
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(นัทที	เอี่ยมอ่อน,	2550;	กฤษณี	ก้อนพิงค์,	2552	)		

ที่พบว่าอายุการท�างานมีความสัมพันธ์กับความ

ต้ังใจคงอยู่ในงาน	ซึ่งระยะเวลาการในปฏิบัติงาน

ที่มากข้ึนนั้นแสดงให้เห็นถึงการท่ีได้ลงทุนใน

เรื่องของเวลา	ปัญญา	ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	หากลา

ออกก่อนท่ีจะครบก�าหนดบุคคล	นั้นก็จะสูญเสีย

ส่ิงดังกล่าวทีเ่ขาได้ลงทุนไป	(รจุริา	รคิารมย์,	2556)		

ผลการวิจัยพบว่ากลุ ่มตัวอย ่าง	 ส ่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสอายุ	 31-	 40	ปีซ่ึงเป็นช่วงอายุ

ที่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันท�าให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการหา

รายได้เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว

	 สมมติฐานข้อที่	 2	 อายุ	 และปัจจัยด้าน

องค์การ	สามารถร่วมกันท�านายการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชมุชน	จังหวดั

นครราชสีมา	จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�านายการ

คงอยู่ในงาน	ตัวแปรที่เข้าสมการตามล�าดับ	ได้แก่	

ตัวแปรด้านงานและชีวิตการท�างาน	และอายุ	

	 1.	 งานและชีวิตการท�างานผลการวิจัย

พบว่างานและชีวิตการท�างานเป็นปัจจัยการคง

อยู่ในงานท่ีเข้าสมการเป็นตัวแรก	 ค่าเฉล่ียโดย

รวมของงานและชีวิตการท�างานอยู่ในระดับมาก		

(M	=	3.57,	SD	=	0.59)	อธิบายได้ว่างานโรงพยาบาล

ชมุชน	จงัหวดันครราชสมีาเป็นงานท่ีมีความม่ันคง	

เพราะอยู่ภายใต้การบริหารแบบระบบราชการ	

โดยที่พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการจึงมีความรู้สึกถึงความม่ันคงในงาน

ที่ท�าอยู ่ส่งผลถึงการคงอยู ่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง	 เพราะระบบราชการเป็น

ระบบการ	จ้างงานที่มีความมั่นคงที่สุดเป็นระบบ

ที่บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในต�าแหน่งจนเกษียณ

อายุราชการ	(วันเพ็ญ	นาสอนใจ,	2559)	ซึ่งงานที่

มีความมั่นคงสามารถให้ความม่ันใจกับชีวิตและ

ครอบครัว	 องค์การใดท่ีมีความม่ันคงสูงอัตรา

การคงอยู่ในงานจะสูงด้วย	 (Mathis	&	 Jackson,	

2010)	ส่วนในด้านของความสมดุลระหว่างงาน

และการด�าเนินชีวิตเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญอีก

ประการหน่ึงการที่บุคคลไม่สามารถปรับสมดุล

ของชีวิตส่วนตัวและงานได้	บุคคลนั้นจะไม่คงอยู่

ในงาน	ตรงกันข้ามหากผู้ใดสามารถปรับสมดุล

ของชีวิตส่วนตัวและงานได้จะทุ่มเทท�างานอย่าง

เต็มก�าลงั	มีความพงึพอใจ	มีความสขุในการท�างาน	

และไม่คิดจะเปลี่ยนหรือ	 ย้ายงานผลการวิจัยพบ

ว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาการท�างาน

และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 (M=3.53,	 SD	=	 0.8)	 การปฏิบัติงาน

ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมท�าให้เกิดความ

สมดุลระหว่างงานการด�าเนินชีวิตและครอบครัว

สอดคล้องกับผลการศึกษาของบงกชพรต้ังฉัตร

ชัย	(2554)	ท่ีพบว่าความสมดลุของชวีติการท�างาน

และครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคง

อยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพีอรณุรตัน์	คนัธา	และ

คณะ	 (2555)	พบว่าการจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน

ท่ีมีความยืดหยุ่นเป็นส่ิงท่ีท�าให้พยาบาลวิชาชีพ

คงอยู่ในงานการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่างานและ

ชีวิตการท�างาน	สามารถท�านายการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมาได้	ร้อยละ	31.3	(R2	=	0.313,	Beta	=	

0.533)	แสดงให้เหน็ว่าการมีสมดุลในงานและชวีติ

การท�างานมีผลต่อการคงอยู่ในงาน

	 2.	 อายผุลการวจิยัพบว่าอายขุองพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมามี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงาน	อย่าง
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มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.001	คนที่อายุมากขึ้น

จะมีความสุขุม	รอบคอบ	 มีมุมมองกว้างไกลและ

ลึกซึ้ง	มีโอกาสในการพบปะบุคคลหลายประเภท	

จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล	ในด้าน

ของการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนท่ีมีอายุน้อย	 การ

ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลายาวนานมักมีเพื่อนสนิท

มาก	 ประกอบกับต�าแหน่งงานสูงขึ้นอัตราเงิน

เดือนเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับก็จะ

มีมากขึ้นของ	(กฤษณี	ก้อนพิงค์,	2552	)นอกจาก

นี้ยังตระหนักได้ว่าทางเลือกในการท�างานของ

ตนเองลดลง	ดังนั้นสิ่งจูงใจที่องค์การอื่นเสนอให้

ต้องสูงและเพยีงพอท่ีจะท�าให้ตัดสินใจเปลีย่นงาน

หรือลาออกจากงาน	 (รุจิรา	 ริคารมย์,	 2556)คนท่ี

มีอายุมากจึงคงอยู่ในงานมากกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย		

(สุรีย์	 ท้าวค�าลือ,	 2549)	 ในการวิจัยครั้งน้ีพบว่า

พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้	 20,000-

30,000	บาทไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว

และมีหน้ีสินมีอายุระหว่าง	 20-30	ปีมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ	40.63	 ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นอายุวาย

ลักษณะ	 เป็นผู้ที่มีความม่ันใจสูง	 ยึดถือตนเอง

เป็นส�าคัญมีค่านิยมในการใช้ชีวิตท่ีเป็นส่วนตัว	

เบื่อง่าย	 และเป็นช่วงที่อยู่ในขั้นทดลองว่างานท่ี

ท�าอยู่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่หากไม่เหมาะ

สมก็จะพยายามเปลี่ยนใหม่ดังน้ันคนรุ่นอายุวาย

จึงสามารถเปลี่ยนงานจากท่ีหน่ึงไปที่อื่นได้ง่ายถ้า

มันสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา	จึงเป็นกลุ่มคน

ที่ธ�ารงรักษาไว้ได้ยากท่ีสุด	 (Weingarten,	 2009)		

สอดคล้องกับกฤษดา	แสวงดี	(2552)	ที่พบว่ากลุ่ม

อายเุจนวายเป็นกลุม่ท่ีลาออกจากราชการมากท่ีสุด

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าอายุเป็นปัจจัยการคง

อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวท่ีสองโดยสามารถ

ท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง

พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	 34.2	 (R2	 =	 0.342,	 Beta	 =	 0.174)	 โดย

สามารถท�านายการคงอยู่ในงานได้เพิ่มข้ึนร้อยละ	

2.9	(R2change	=	0.029)

	 ผลการวจิยัโดยสรปุพบว่างานและชวีติการ

ท�างานและอายสุามารถร่วมกนัท�านายการคงอยูใ่น

งานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั

นครราชสีมาได้ร้อยละ	34.2	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(R2	=	0.342,	p<	0.5)

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจัิยไปใช้

ผู้บริหารการพยาบาลควรมีการจัดระบบในการ

จัดอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน	 มีการ

เสริมก�าลังคนทดแทนกรณีท่ีขาดอัตราก�าลัง		

รวมถงึเปิดโอกาสให้พยาบาลวชิาชพีมส่ีวนร่วมใน

การก�าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะ

โดยไม่กระทบกับคุณภาพและมาตรฐานงานการ

พยาบาล	เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถชีวิต

ส่วนตัว	 ชีวิตครอบครัวท่ีมีความสมดุลกับการ

ท�างานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ

คุณภาพชวีติของพยาบาลวชิาชพี	เป็นการเพิม่การ

คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

	 ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความส�าคัญ

กับการประเมินผลของการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส	

ยุติธรรม	การจ่ายค่าตอบแทน	ผลประโยชน์และ

สวัสดิการที่เหมาะสม	ทั้งค่าตอบแทนภายในและ

ภายนอกเป็นส่ิงที่ผู ้บริหารทางการพยาบาลไม่

ควรมองข้าม	 เพราะปัจจุบันค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน

ท�าให้บุคคลต้องแสวงหาสถานท่ีท�างานท่ีจ่ายค่า

ตอบแทนสูงเหมาะสมกับการด�ารงชีพโดยเฉพาะ
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พยาบาลที่อายุยังน้อยสามารถเปลี่ยนงานหรือ

ย้ายงานได้มากกว่าคนอายุมาก	 ซ่ึงปัจจุบันระบบ

สุขภาพเปิดกว้าง	โรงพยาบาลเอกชนมีจ�านวนมาก

ขึ้น	 เกิดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างโรง

พยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่เนืองๆ	

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการท�างานสูง	จึงมีโอกาสในการ

เลือกงานซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการคงอยู่ในงาน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 2.		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้ง

ต่อไป

		 	 2.1		 ศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวชิาชพี	กลุม่ทีไ่ด้รบัการบรรจเุป็น

ข้าราชการกับกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง

	 	 2.2		 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

ธ�ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่ในงาน
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บทบาทพยาบาลกับการดูแลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
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บทคัดย่อ
	 ผูสู้งอายทุีมี่ความบกพร่องด้านการรูค้ดิมโีอกาสท่ีจะเกดิภาวะซึมเศร้าร่วมได้	โดยผูส้งูอายเุหล่านี้

จะแสดงอาการ	เช่น	สมาธิสั้นลง	การเรียนรู้ช้า	มีปัญหาการใช้ภาษาและการรับรู้สิ่งสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ลดลง	ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุท่ีมีความพร่องด้านการรู้คิดมีหลายประการ	

เช่น	เพศ	อายุ	โรคทางกาย	เป็นต้น	แนวทางการช่วยเหลือต้องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้คิดและการ

ลดภาวะซมึเศร้า	ด้วยกระบวนการพยาบาล	4	ขัน้ตอนได้แก่	การประเมิน	การวนิจิฉยัปัญหา	การวางแผน

และให้การพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล	บทความน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ทบทวนความ

รูเ้ก่ียวกบัสถานการณ์ภาวะซมึเศร้าในผูสู้งอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรูค้ดิ	การประเมิน	และแนวทาง

การช่วยเหลอืผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีความบกพร่องด้านการรูคิ้ด	ซ่ึงพยาบาลสามารถน�า

ไปใช้ในการวางแผนการดูแลภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรูคิ้ด	เพือ่ส่งเสรมิ	ป้องกนั	

และการช่วยเหลือ	ตลอดจนฟื้นฟูภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	ให้มีสุขภาวะ

ที่ดีและมีความผาสุกในช่วงปั้นปลายของชีวิต

ค�าส�าคัญ:	ภาวะซึมเศร้า,	ความบกพร่องด้านการรู้คิด,	ผู้สูงอายุ,	บทบาทพยาบาล

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชัยนาท
2พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา
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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	cog-

nitive	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

1Rigistered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Chainat
2Rigistered	Nurse,	Senior	Professional	Level,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima
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บทน�า
	 จากสถานการณ์ปัจจุบันของประชากร	

ผู้สูงอายุที่มีปรากฏการณ์เกิดข้ึนท่ัวโลก	ส่งผลให้

โครงสร้างของประชากรกลายเป็น	 “สังคมสูงวัย

อย่างสมบูรณ์”	 (ปราโมทย์	 ประสาทกุล,	 2558)	

ซ่ึงจะท�าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่

ที่ต้องได้รับการดูแลมากขึ้นอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสุขภาวะท้ังด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตอันเน่ืองมาจากอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน		

มีผลท�าให้ความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�า

วันลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ	

เพิ่มมากขึ้น	 อาจเน่ืองมาจากการมีภาวะหลงลืม	

ความคิดช้าลง	 สมรรถนะทางด้านร่างกายและ

จิตใจถดถอยลง	ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง	ท�าให้

เกิดความไม่สบายใจ	วิตกกังวล	เครียด	เศร้า	รู้สึก

ไร้คุณค่าในตนเอง	และยังพบว่าผู้สูงอายุเมื่อมีอายุ

มากข้ึน	 จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่น

เดียวกัน	 (วิชาญ	ชูรัตน์,	 โยธิน	แสวงดี,	และสุพา

พร	อรุณรักษ์สมบัติ,	 2555)	 จากการศึกษาที่ผ่าน

มาพบว่า	มีการศึกษาถึงอตัราการเพิม่ขึน้ของความ

บกพร่องด้านการรู้คิด	 ที่มีอุบัติการณ์พบมากใน

วัยผู้สูงอายุถึงร้อยละ	 35.1	 (Tsolaki,	 Koudaki,	

Tsolaki,	Verykouki,	&	Pattakou,	2014)	นอกจาก

นีจ้ากการศึกษาระยะยาวทีผ่่านมายงัพบว่า	จ�านวน

ผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิด	 มักจะ

เกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น	 โดยภาวะซึมเศร้าในสูง

อายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิดมีอุบัติการณ์

มากถึงร้อยละ	 32	 (Ismail	 et	 al.,	 2017)	 ซ่ึงผู้สูง

อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	นอกจากจะ

มีลักษณะของความบกพร่องด้านการรู้คิด	 ได้แก่	

ความสนใจจดจ่อ	(Attention)	ความจ�า	(Memory)	

การคิดอย่างเป็นนามธรรม	 (Abstract	 thinking)	

และความสามารถในด้านการบริหารจัดการ	 (Ex-

ecutive	 function)	บางด้านแล้ว	 ยังมีลักษณะของ

ภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย	(Tsolaki	et	al.,	2014)	กล่าว

คือ	จะมีอารมณ์เศร้า	รู้สึกผิด	ท้อแท้	ผิดหวัง	มอง

ตนเองในด้านลบ	มองโลกและอนาคตในแง่ร้าย	

รูส้กึว่าตนเองไม่มคีณุค่า	ขาดความสนใจในตนเอง		

นอนไม่หลับ	อ่อนเพลีย	หมดแรง	ไม่มีสมาธิ	ความ

สามารถในการแก้ไขปัญหาลดลง	 (D’Zurilla	&	

Maydeu-Olivates,	1995)	ศักยภาพในการท�ากจิวตัร

ประจ�าวันลดลง	การท�างานไม่ประสบผลส�าเร็จ	

(Wang	 et	 al.,	 2012)	 ซ่ึงผลกระทบท่ีตามมาคือ	

อาจท�าให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะสมองเส่ือมได้รวดเร็ว

มากกว่าการไม่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย	 (Cooper,	

Sommerlad,	Lyketsos,	&	Livingston,	2015)	ถึง

ร้อยละ	 3-63	 (Panza	 et	 al.,	 2010)	 ในระยะเวลา

เพียง	2-3	ปี	(Korolev,	Symonds,	&	Bozoki,	2016)

	 องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health		

Organization,	 2017)	 ได้กล่าวถึง	 ภาวะซึมเศร้า	

หมายถึง	 ลักษณะของความเจ็บป่วยท่ีแสดงออก

ถงึการมอีารมณ์เศร้า	ความสนใจตนเองลดลง	ไม่มี

แรง	รูส้กึไร้คุณค่าในตนเอง	นอนไม่หลบัหรอืหลบั

มากเกินไป	ขาดสมาธิ	น�ามาซ่ึงความบกพร่องใน

การท�ากจิวตัรประจ�าวนัและท้ายท่ีสุดคือการฆ่าตัว

ตาย	ดังน้ันพยาบาลซ่ึงเป็นบคุลากรสาธารณสขุทีมี่

บทบาทส�าคัญในการดูแลผูสู้งอายเุหล่าน้ีจงึมคีวาม

จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู

การรู้คิดส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าเหล่านี้	

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเพื่อท่ีจะแสดง

ให้เห็นถึงอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูง

อายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	ปัจจัยของการ

เกดิภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีความบกพร่องด้าน

การรูคิ้ด	การบ�าบัดรกัษาภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ
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ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	และการพยาบาล	

ผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิดที่มีภาวะ

ซึมเศร้า	และเพือ่ให้บุคลากรสาธารณสขุมีแนวทาง

ในการประเมิน	ป้องกันและดูแลภาวะซึมเศร้าใน	

ผูส้งูอายท่ีุมีความบกพร่องด้านการรูค้ดิได้ในระยะ

เริ่มแรกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อาการแสดงของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายทุีม่คีวาม

บกพร่องด้านการรู้คิด

		 ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด

นอกจากจะมีความผิดปกติของการท�างานหรือ

ความเส่ือมถอยของสมองท�าให้การท�าหน้าท่ีด้าน

การรู้คิดลดลง	อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

การท�าหน้าที่ด้านการรู้คิดอย่างน้อย	1	 ใน	6	ด้าน	

(Internet	Mental	Health,	2016)	ซึ่งได้แก่	

	 1.	 ด้านสมาธิและความสนใจ	 (Complex		

attention)	พบว่า	ความสามารถในการสนใจสิง่ต่างๆ		

ลดลง	ระยะเวลาส้ันลง	คดิช้า	ต้องใช้เวลานานและ	

ยากที่จะท�าความเข้าใจสิ่งใหม่ๆ	 สังเกตได้จาก	

การบอกเล่าของผู ้ ท่ีมีความบกพร่องด้านการ	

รู้คิด	เช่น	ขาดสมาธิในการท�างานถ้าเปิดโทรทัศน์	

หรอืมีสิง่รบกวนรอบข้าง	จ�าเบอร์โทรศัพท์ทีเ่พือ่น

พึ่งบอกได้ไม่นาน	คิดเลขในใจไม่ได้

	 2 . 	 ด ้านการท�างานของสมองขั้นสูง		

(Executive	 function)	พบว่าความสามารถในการ

วางแผนงานลดลง	การตัดสินใจลดลง	ไม่สามารถ

ท�างานท่ีซับซ้อนได้	 ขาดความยืดหยุ่นทางความ

คิดและอารมณ์	

	 3.		 ด้านการเรยีนรูแ้ละความจ�า	(Learning	

and	memory)	จะพบว่าความจ�าระยะสัน้	จะสญูเสีย

มากกว่าความจ�าระยะยาว	ยกตัวอย่างเช่น	การพูด

ซ�้าๆ	ในการสนทนา	ลืมรายการสิ่งของที่วางแผน

ว่าจะซื้อขณะเดินซ้ือของ	ต้องจดรายการหรือใช้

ปฏทิินช่วยจ�า	จ่ายเงินซ�า้ๆและต้องคอยเตือนเสมอ	

	 4.		 ด้านการใช้ภาษา	(Language)	เช่น	การ

นึกค�านาน	 ใช้ภาษาผิดไวยากรณ์เล็กน้อย	การพูด

ความหมายเดิมๆซ�้าๆบางครั้งอาจจ�าช่ือสิ่งของไม่

ได้จึงเรียก	“ไอ้นั่น”	หรือ	“ไอ้นี่”	แทน	

	 5.	 ด้านความสามารถด้านการรับรู้ก่อมิติ

สัมพันธ์	 (Perceptual-motor)	 แสดงพฤติกรรมท่ี

ถดถอย	เก้ๆ	กงัๆ	เม่ือไม่มีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีก�าลัง

ท�าอาจมีการรับรู้สับสนมากขึ้นเมื่อเวลาพลบค�่า

	 6.		 ด้านความสามารถในการรับรู ้เกี่ยว

กับสังคมรอบตัว	(Social	cognition)	จะพบว่าขาด

ความสามารถในการเข้าใจจิตใจผู้อื่น	 ขาดความ

ยับยั้งชั่งใจ	อารมณ์เฉยเมย	สนใจแต่ตัวเอง	 เฉื่อย

ชาลง

	 ผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิด		

นอกจากจะมีความบกพร่องของการท�าหน้าท่ี	

ด้านการรูคิ้ดอย่างน้อย	1	ใน	6	ด้านแล้ว	ยงัมีอาการ	

แสดงของภาวะซึมเศร้าร ่วมด้วย	 ซ่ึงพบว่ามี	

อาการขาดความสนใจและแรงจูงใจในการ	

ท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	

เนื่องจากการมองตนเองว่าไร้ความสามารถใน

การจัดการกับปัญหาต่างๆ	 จากความจ�าที่ลดลง	

(Shahnawaz	 et	 al.,	 2013)	ส่งผลกระทบให้ความ

เชือ่ม่ันใจตนเองลดลง	การวางแผนและการตัดสนิ

ใจในการจัดการกับปัญหาต่างๆ	 ในชีวิตประจ�า

วันลดลง	แบ่งออกได้เป็น	 4	ด้านท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	

ด้านอารมณ์	ด้านความคิด	ด้านแรงจูงใจ	และด้าน

ร่างกาย	การแสดงออกของพฤติกรรม	 (Vilagut,	

Forero,	Barbaglia,	&	Alonso,	2016)	ดังนี้

	 	 1 . 	 ด ้ า นอ า รมณ ์ 	 ( Emo t i o n a l		

symptoms)	แสดงออกด้วยความ	รู้สึกเศร้า	เสียใจ	
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ท้อแท้	ร้องไห้	ว้าเหว่	ส้ินหวงั	ไม่มีความสุข	เฉยเมย

	 2.		 ด้านความคิด	 (Cognitive	 symptoms)	

ซึ่งพบว่าจะมีความคิดเชื่องช้าลง	คิดว่าตนเองไม่มี

คุณค่า	 ต�าหนิตนเอง	การตัดสินใจแย่ลง	คิดซ�้าๆ	

ไม่มีสมาธิ	มองไม่เห็นหนทางในการแก้ไขปัญหา	

ขาดความม่ันใจในตนเอง	กังวลกับส่ิงที่ยังไม่เกิด

ขึ้นมากผิดปกติและมีความคิดฆ่าตัวตาย	

	 3.	 ด้านแรงจูงใจ	 (Motive	 symptoms)		

มีลักษณะท่ีแสดงออกถึงการขาดแรงจูงใจ	 ขาด

การกระตุ้นในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ขาดความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	เบื่อหน่าย	ไม่มคีวามสนใจในการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ	

	 4. 	 ด ้านร ่างกาย	 การแสดงออกของ	

พฤติกรรม	 (Physical	 and	 behavior	 symptoms)		

จะมีอาการอ่อนเพลีย	 ไม่สดชื่นแจ่มใส	 ไม่มีแรง	

เซ่ืองซึม	 เช่ืองช้า	 เหม่อลอย	 ไม่โต้ตอบ	 สับสน	

เบ่ืออาหารหรือรับประทานอาหารไม่ได ้ 	 น�้า

หนักลด	นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป	 ไม่

สามารถควบคุมตนเองได้กจิกรรมทางสังคมลดลง		

แยกตัวท�าร้ายตัวเอง

	 ภาวะซึมเศร ้าของผู ้ สูงอายุ ท่ี มีความ

บกพร่องด้านการรู้คิดทั้ง	 4	 ด้านนั้น	 จะมีอาการ

และอาการแสดงด้านแรงจงูใจเด่นชดัมากกว่าด้าน

อารมณ์	 ส่งผลกระทบให้ความเชื่อม่ันใจตนเอง

ลดลง	สอดคล้องกับการศึกษาของมากิ	 (Maki	 et	

al.,	 2014)	 ที่พบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์

ทางลบกับความจ�าและการรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง		

นั่นคือเม่ือมีภาวะซึมเศร้ามากข้ึน	ความจ�าจะลด

ลง	 ในขณะที่การรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะลดลง

ตามไปด้วย	

ปัจจัยของการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด
	 มีป ัจจัย ท่ี เกี่ ยวข ้องกับการเกิดภาวะ	

ซึมเศร้าในผูส้งูอายท่ีุมีความบกพร่องด้านการรูคิ้ด	

ดังต่อไปนี้

	 1.		 เพศ	พบว่า	 เพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ประมาณ	2-3	 เท่า	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

ฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในร่างกายของผู้หญิงมี

การเปลี่ยนแปลงผกผันอย่างมาก	ท�าให้อารมณ์

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	บางคนหงดุหงิดอารมณ์

เสียง่าย	บางคนซึมเศร้าจากสถานการณ์ต่างๆ	 ดัง

เช่น	การศึกษาของนภา	พวงรอด	(2558)	พบว่าเพศ

หญิงจะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย

	 2.		 อายุ	 พบว่า	 อายุท่ี เพิ่มขึ้นพบการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสมองน�้าหนัก

สมองลดลงเม่ืออายมุากข้ึน	จะก่อให้เกดิการเส่ือม

ของเซลล์ประสาทในสมอง	(Neurodegeneration)	

การเสื่อมของเซลล์สมอง	 (Neurons)	 จุดเชื่อมต่อ	

(Synapses)	และเครือข่าย	ประสานเซลล์ประสาท	

(Networks)	 โดยเฉพาะสมองส่วนกลางท่ีถูก

ควบคุมโดยซีรีบรัลคอร์เทกซ์	 (Cerebral	 cortex)	

และระบบลิมบิก	 (Limbic	 system)	ส่งผลท�าให้

ความเร็วในการส่งสัญญาณของสารสื่อประสา

ทกลุ่มอะเซทิลโคลีน	 (Acetylcholine:	ACh)	จาก

ชั้นของเปลือกสมองใหญ่หรือซีรีบรัลคอร์เทกซ์	

(Cerebral	cortex)	ลดลง	ท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามเส่ือม

ทางด้านความจ�าและอารมณ์เป็นหลัก	 (Mufson	

et	al.,	2012)	และพบว่าเมื่อบุคคลใดมีอายุมากขึ้น

อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าจะสูงข้ึนตามไปด้วย	

(เทพฤทธิ์	วงศ์ภูมิ,	จักรกฤษณ์	สุขยิ่ง,	และอุมาพร	

อุดมทรัพยากุล,	2554)	 	 	 	

	 3.		 ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�า
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วัน	การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจที่เสื่อม

ลง	 จะส่งผลให้ความสามารถในการท�ากิจวัตร

ประจ�าวันลดลง	ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่

ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น	 หมดคุณค่าใน

ตนเอง	แยกตัวจากสังคม	ท�าให้เกิดภาวะซึมเศร้า

ได้	หากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	หรือต้อง

พึง่พาบคุคลอืน่เป็นส่วนใหญ่ในการปฏบิติักจิวตัร

ประจ�าวัน	 กลัวการเป็นภาระแก่ลูกหลานหรือ

บุคคลอ่ืนๆ	 ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจเกิดภาวะ

ซึมเศร้า	(บุษราคัม	จิตอารีย์,	2555)

	 4.		 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ในชวีติประจ�าวนั	พบว่า	ผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้ามักมอง

ปัญหาและวธีิการแก้ไขปัญหาในทางลบ	เนือ่งจาก

การมีความคิดบิดเบือนไปจากความเป็นจริง	มอง

ตนเองในแง่ลบ	มองโลกในแง่ร้าย	ส่งผลให้มภีาวะ

ซึมเศร้ารนุแรงข้ึนอาจน�าไปสู่ความคิดฆ่าตัวตายได้

ในที่สุด	(D’Zurilla	&	Nezu,	2010)

	 5.	 โรคทางกายบางอย่าง	 เช่น	 โรคหลอด

เลือดสมอง	 โรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน	

เป็นต้น	 เป็นสาเหตุของพยาธิสภาพท่ีถูกท�าลาย

ของเซลล์ประสาทสมอง	และจากผลการศึกษาขอ

งมูลยิาลาและวาเกส	พบว่า	โรคสมองเสือ่มและโรค

พาร์กินสันมักจะเกิดร่วมกับภาวะซึมเศร้าเสมอ	

และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคซ่ึงกันและกัน	 ซ่ึง

ผู้ท่ีมีภาวะซึมเศร้าจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหว

ช้า	พูดช้าและมีปัญหาในการคิดและการตัดสินใจ	

หากไม่ได้รบัการแก้ไขจะน�ามาซ่ึงการเกดิภาวะซึม

เศร้าทีร่นุแรงยิง่ขึน้และส่งผลต่อภาวะสมองเส่ือม

ตามมา	(Muliyala	&	Varghese,	2010)

	 6.		 ความเครียด	ที่มีผลต่อจิตใจของผู้สูง

อายุ	 ซ่ึงเม่ือเกิดความเครียดเป็นระยะเวลานานจะ

เกิดการหลั่งสารกลูโคคลอติคอยล์	 (Glucocorti-

coids)	โดยเฉพาะคอล์ติซอล	(Cortisol)	ในปรมิาณ

มากขึ้น	ท�าให้เกิดการฝ่อของเซลล์ประสาทสมอง

ส่วนเดรนไดร์ต	 (Drendrites)	 ฮิปโปแคมปัส		

(Hippocampus)	 ระบบลิมบิก	 (Limbic	 system)	

และอมิกดาลา	(Amygdala)	จนมีผลท�าให้ปรมิาตร

ของสมองส่วนนีล้ดลง	ท�าให้การท�างานของเซลล์

ประสาทสมองและการเช่ือมต่อของโครงข่าย

ใยประสาทลดลง	ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้		

(Hermida,	McDonald,	Steenland,	&	Levey,	2012)

การบ�าบัดรกัษาภาวะซึมเศร้าในผูส้งูอายทุีม่ี

ความบกพร่องด้านการรู้คิด	
	 การบ�าบัดรกัษาผูสู้งอายทุีมี่ความบกพร่อง

ด้านการรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยนั้น	จ�าเป็น

ต้องบ�าบัดรักษาท้ังด้านการเพิ่มการรู้คิดและการ

ลดภาวะซึมเศร้าควบคู่กันได้	 แบ่งออกได้เป็น	 2	

ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกายและด้านจิตใจ	ดังนี้

		 1.	การบ�าบัดด้านร่างกาย	(Physical	thera-

py)	ประกอบด้วย

	 		 ( 1 ) 	 การรักษาด ้ วยยาต ้ าน เศร ้ า		

(Antidepressant	drug)	เหมาะส�าหรับผูท้ีมี่ภาวะซมึ

เศร้า	ในระดับรุนแรง	ซึ่งยาในกลุ่มนี้มีผลโดยตรง

กับกระบวนการยับยั้งการดูดกลับของซีโรโทนีน	

(Serotonin)	ท�าให้ภาวะซมึเศร้าลดลง	แต่ระยะเวลา

ในการตอบสนองช้า	 จึงท�าให้ต้องใช้ยาเป็นระยะ

เวลานาน	จ�าเป็นต้องสังเกตผลของการรักษาและ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาร่วมด้วย	 (มาโนช	หล่อ

ตระกูล,และปราโมทย์	สุคนิชย์,	2555)		 	

	 	 (2)	 การรักษาด้วยไฟฟ้า	 (Electro-

convulsive	 therapy)	 เน้นการปรับสมดุลของสาร

ชีวเคมีในสมองโดยใช้กระแสไฟฟ้า	 ซ่ึงใช้ในกรณี

ทีก่ารรกัษาด้วยวิธีอืน่ๆ	แล้วไม่ได้ผลหรอืคิดอยาก
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ฆ่าตัวตาย	(พจนา	เปลี่ยนเกิด,	2557)	

	 		 (3)	 การจ�ากัดพฤติกรรม	(Limit	set-

ting)	 ในกรณีท่ีมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงไม่สามารถ

ควบคุมตนเองได้	 ท�าร้ายตนเอง	 อาจท�าโดยวิธี

การให้เข้าห้องแยก	หรือการผูกยึด	 ซ่ึงก่อนจ�ากัด

พฤติกรรมต้องอธิบายให้ผูท้ีมี่ภาวะซมึเศร้ารนุแรง

นั้นทราบถึงความจ�าเป็นในการจ�ากัดพฤติกรรม

ก่อน	 เมื่ออาการสงบแล้วควรเลิกจ�ากัดพฤติกรรม

ทันที	(สายฝน	เอกวรางกูร,	2559)

		 2.		 การบ�าบัดด้านจิตใจ	(Psychotherapy)	

	 		 เป็นกระบวนการช่วยเหลือทางเลือก

หน่ึงท่ีท�าให้บุคคลเข้าใจสาเหตุและปัญหาท่ีแท้

จริงของตนเอง	 ซ่ึงควรท�าควบคู่ไปกับการรักษา

ด้วยยาต้านเศร้าหรือวิธีการอื่นๆ	ตามความเหมาะ

สมกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า	(สาวิตรี	สิงหาด,	2559)	

ประกอบไปด้วย

	 		 (1)	 การให้ค�าปรึกษา	 (Counseling)	

เป็นการสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้บุคคลเข้าใจ

ตนเอง	ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์	เน้นความไว้วางใจ	ความ

เข้าอกเข้าใจ	 การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข	 เหมาะ

ส�าหรับผู้ท่ีมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปาน

กลาง	ซึง่จากการศึกษาขององัคณา	ช่วยค�า้ช	ู(2554)	

พบว่าสามารถลดอาการซึมเศร้าลงได้และยังส่ง

เสรมิพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจติของ

ผูป่้วยโรคเรือ้รงัท่ีมโีรคซึมเศร้าร่วมด้วยให้ดีย่ิงขึน้	

	 		 (2)	การบ�าบัดโดยการระลึกความหลัง	

(Reminiscence	 therapy)	 เป็นการบ�าบัดที่มุ่งเน้น

ให้ผู้สูงอายุเข้าใจอัตมโนทัศน์คุณค่าท่ีส�าคัญของ

ชีวิตที่ผ่านมาในอดีต	 เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง	สามารถภาวะซึมเศร้าได้	(วาสนา	วรรณ

เกษม	และรังสิมันต์	สุนทรไชยา,	2554)	

	 		 (3)		 การบ�าบัดทางปัญญา	(Cognitive	

therapy)	เป็นกระบวนการบ�าบัดท่ีมุ่งเน้นการปรบั

ความคิดทางลบเพือ่ให้เป็นไปในทางบวกท่ีเหมาะ

สมกับสถานการณ์ปัญหาเนื่องจากความเชื่อท่ีว่า

ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความคิดอัตโนมัติด้านลบ	

ดังน้ีการปรับความคิดด้านลบจะสามารถช่วยให้

ภาวะซึมเศร้าลดลงได้	(Hollon	et	al.,	2014)

	 		 (4) 	 การบ�า บัดทางความคิดและ

พฤติกรรม	(Cognitive	behavioral	therapy)	เป็นก

ระบวนการบ�าบัดท่ีเน้นตัวปัญหา	การเพิ่มทักษะ	

และการจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็น

ปัญหา	หลักการบ�าบัด	คือการสะท้อนให้มองเห็น

ความคิด	อารมณ์และพฤติกรรม	เมื่อใดที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนความคิดได้	 จะสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้ตามความคิดเช่นเดียวกัน	และจาก

การศึกษาท่ีผ่านมายังพบว่า	สามารถช่วยให้ผู้สูง

อายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าสามารถควบคุมและจัดการ

กับความคิดด้านลบของตนเองได้	ส่งผลให้ภาวะ

ซึมเศร้าลดลง	(Dindelegan,	2014)

	 		 (5)		 การบ�าบัดสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล	 (Interpersonal	 psychotherapy)	 เป็นการ

บ�าบัดที่มุ ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคล	จากประเด็นสถานการณ์ปัญหา	แล้วช่วยกนั

ค้นหาแนวทางลดการขัดแย้งและปรบัตัวเข้าหากนั	

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงระหว่างภาวะ

ซึมเศร้ากับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อน�าไป

สู่การลดภาวะซึมเศร้า	(ศิรลิกัษณ์	ปัญญา	และเพญ็

นภา	แดงด้อมยุทธ์,	2558)

	 		 (6)		 การบ�าบัดโดยการแก ้ป ัญหา	

(Problem-solving	 therapy)	 ซ่ึงเป็นการบ�าบัด

ทางความคิดและพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีเกิด

จากความเช่ือว่า	ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับ
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กระบวนการแก้ไขปัญหา	มีรปูแบบการบ�าบดัทีส่ัน้	

กระชับ	 เป็นข้ันตอนชัดเจน	 ดังนั้นการช่วยเหลือ

จึงต้องท�าให้ผู ้ที่มีภาวะซึมเศร้ามองเห็นสาเหตุ

ของปัญหา	การเรยีงล�าดับความรนุแรงของปัญหา	

และร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	โดยมกีาร

ฝึกทักษะการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ	 ซ่ึงการ

บ�าบัดน้ีจะเหมาะสมกับการบ�าบัดผู้ที่มีภาวะซึม

เศร้าระดับเลก็น้อย	จากการสังเคราะห์งานวจิยัของ

วรรณา	เรืองประยูร,	อทิตยา	พรชัยเกตุ,	โอว	ยอง,	

และอจัฉราพร	ส่ีหริญัวงศ์	(2557)	พบว่าการบ�าบัด

โดยการแก้ปัญหาสามารถลดอาการซึมเศร้าใน	

ผูส้งูอายไุด้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพิม่ความสามารถ

ในการท�าหน้าที่ทางสังคม	และคุณภาพชีวิต	

	 		 (7)		 การจดัสิง่แวดล้อมเพือ่การบ�าบัด	

(Milieu	 therapy)	 ถือเป็นส่ิงส�าคัญที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู ้	 ความรู ้สึก	 อารมณ์	 ความคิดและ

พฤติกรรมของบุคคล	 ซ่ึงหลักการจัดส่ิงแวดล้อม

เพื่อการบ�าบัด	 (สายฝน	 เอกวรางกูร,	 2559)	 คือ	

กระบวนการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น	 เป็นมิตร	

ปลอดภัยและเอื้อต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างบุคคล	ป้องกันการแยกตัว	ช่วยให้เกิด

ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	การจัดสิ่งแวดล้อม

เพื่อการบ�าบัดที่เหมาะสมจะเสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจในตนเองของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ากลับ

มาอีกครั้ง	 ไม่หมกมุ่นอยู ่กับความคิดทางลบ

เกี่ยวกับตนเอง	 ส่ิงแวดล้อมและอนาคต	ส�าหรับ

คุณลักษณะของผู้บ�าบัด	คือ	ต้องมีความจริงใจ	 มี

ความรัก	 มีความเป็นมิตร	สม�่าเสมอ	การเปิดใจ

ยอมรับฟังความคิดเห็น	และการเข้าอกเข้าใจถึง

ความรู้สึกของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า	

	 		 	 (8)	 การบ�าบัดโดยการฟื ้นฟู

การรู้คิด	 (Cognitive	 rehabilitation	 therapy)	 คือ	

กระบวนการกระตุ้นการรู้คิด	 โดยใช้เทคนิคการก

ระตุ้นการรู้คิดที่หลากหลายพร้อมๆ	กันเพื่อฟื้นฟู

การท�าหน้าที่ด้านรู้คิด	ความจ�า	และลดอาการทาง

จิตประสาท	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	เป็นต้น	โดยจัดรูป

แบบการบ�าบัดให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย

เป็นรายๆ	ไป	ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว

กับรูปแบบการบ�าบัดและการรับรู้ความสามารถ

ในตนเองโดยใช้การฟ้ืนฟกูารรูค้ดิส�าหรบัผูป่้วยอลั

ไซเมอร์	 โดยโชย	และแทวมเลย์	 (Choi	&	Twam-

ley,	 2013)	พบว่าการบ�าบัดโดยการฟื้นฟูการรู้คิด	

ประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 เช่น	การฝึก

การรู้คิด	 การกระตุ้นการรู้คิด	 และการฟื้นฟูการ

รู้คิด	สามารถส่งเสริมการท�าหน้าท่ีด้านการรู้คิด	

ความจ�า	ปรับความคิดอัตโนมัติด้านลบ	ส่งเสริม

ความหวังและการรับรู้ความสามารถในตนเองได้

ดีขึ้น

	 นอกจากนี้ฮัคแคน	 และคณะ	 (Huckans	

et	 al.,	 2013)	กล่าวว่าองค์ประกอบของการฟื้นฟู

การรู้คิดของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าควรมีองค์

ประกอบที่ควรพิจาณา	4	ด้าน	ดังนี้	คือ

	 1.	 การฟื ้นฟู	 (Restorative	 approach)		

ซ่ึงเป็นกระบวนการกระตุ้นการรูคิ้ด	โดยใช้เทคนคิ

การกระตุ้นการรู้คิดที่หลากหลายพร้อมๆ	กันเช่น	

การฝึกการรู้คิด	 การฝึกการช่วยจ�า	 (Mnemonic)	

การฝึกกลยุทธ์หรือเทคนคิท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีจะน�าไป

สู่การประสบความส�าเร็จในแต่ละขั้นตอน	

	 2.	การปรับหรือทดแทน	(Compensatory	

approach)	เป็นกระบวนการใช้สมองส่วนท่ียังปกติ

มาทดแทนส่วนท่ีบกพร่องไปโดยมีเน้ือหาของ

กระบวนการท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตามความเป็น

จริง	(Real-world	functioning)	

	 3. 	 การจัดการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน		
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(Lifestyle	intervention)	เป็นกระบวนการส่งเสริม

ปัจจัยปกป้องความบกพร่องด้านการรู้คิด	โดยการ

ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความบกพร่องด้าน

ความรู้คิด	 และการดูแลตนเองด้านสุขภาพเพื่อ

สร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง	

	 4.	การบ�าบัดทางจิต	 (Psychotherapeutic	

intervention)	และทางจิตประสาท	(Neuropsychi-

atric	symptoms)	และน�ากระบวนการแก้ไขปัญหา	

4	 ขั้นตอนตามแนวคิดของดีซูริลล่า	 และเนซ	ู	

(D’Zurilla	&	Nezu,	1999)ได้แก่	(1)	การให้ความ

หมายและการก�าหนดปัญหา	(Problem	definition	

and	formulation)	(2)	การพิจาณาทางเลือกในการ

แก้ไขปัญหา(Generation	of	alternative	solutions)	

(3)	การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา	

(Decision	making)	(4)	น�าแนวทางการแก้ไขปัญหา

ไปปฏบิติัและตรวจสอบ	(Solution	implementation	

and	verification)	เพื่อใช้ลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูง

อายทุีมี่ความบกพร่องด้านการรูค้ดิ	จะช่วยให้ผูส้งู

อายทุีมี่ความบกพร่องด้านการรูค้ดิมีความสามารถ

ด้านการรูคิ้ดท่ีดีขึน้	เกดิการเรยีนรูแ้ละเข้าใจปัญหา	

มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

เป็นข้ันตอน	ส่งผลเกิดการมองตนเองในมุมบวก	

เข้าใจปัญหาและเกิดการมองปัญหาในทางบวก	

และตรงกบัความเป็นจรงิในปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง

มากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าลดลงได้ในที่สุด	

การพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มี

ความบกพร่องด้านการรู้คิด	
	 การพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่อง

ด้านการรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้า	มีความแตกต่างกัน

ตามความบกพร่องของการท�าหน้าที่ด้านการรู้คิด

ที่บกพร่องไป	พยาบาลสามารถใช้กระบวนการ

และหลักการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล	

ซึง่สมาคมพยาบาลออนทารโิอ	(Registered	Nurses	

Association	of	Ontario,	2003)	กล่าวถึงข้อตกลง

เบ้ืองต้นของแนวปฏบิติัท่ีดีของการพยาบาลภาวะ

ซึมเศร้าในผูส้งูอายท่ีุมีความบกพร่องด้านการรูคิ้ด	

ดังนี้	คือ	

		 1.		 ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการประเมิน

และรักษาอย่างทันท่วงที

		 2.		 ความบกพร่องด้านการรู้คิดและภาวะ

ซึมเศร้าไม่ได้เกิดในผู้สูงอายุทุกคน	และมักจะเกิด

มากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น

		 3.		 การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ

จิตของผู้สูงอายุ	ควรกระท�าด้วยจรรยาบรรณและ

เคารพในความซื่อสัตย์	ความเชื่อ	ค่านิยมและการ

ตัดสินใจของผู้สูงอายุแต่ละคน	

		 4.	 บุคลากรสาธารณสุขจะต้องไวต่อ

ความรู้สึก	 ยอมรับและตระหนักในอารมณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในขณะประเมินและคัด

กรอง	

		 5.		 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้

สูงอายุและพยาบาล	การใช้ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ

และทัศนคติท่ีดีเป็นส่ิงส�าคัญในการประเมินและ

คัดกรองภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

		 6.		 ควรใช้เครือ่งมือในการประเมินและคดั

กรองที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	

		 7.		 การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ

จิตของผู ้สูงอายุควรจะท�าควบคู ่กันไปกับการ

วางแผนการรักษาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	

		 8.		 ปัจจัยต่างๆ	เช่น	อายุ	ระดับการศึกษา	

และภูมิหลังจะเป็นส่ิงที่ช่วยในการพิจารณาว่าจะ

เลือกใช้เครื่องมือใดประเมินและคัดกรองภาวะ

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	
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		 9.	 การประเมินสุขภาพจิตผู ้สูงอายุจะ

ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุตลอดเวลา	 ซ่ึงการ

ดูแลผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิดและ

มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยส่วนใหญ่เป็นการดูแล

ที่บ้าน	 เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระยะเฉียบพลันหรือ

ระยะวิกฤติ	

กระบวนการพยาบาลกับการดูแลภาวะซึม

เศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการ

รู้คิด	
	 พยาบาลสามารถใช้หลักการพยาบาลแบบ

องค์รวมโดยอาศัยกระบวนการพยาบาล	4	ขัน้ตอน

ได้แก่	

การประเมิน	 วินิจฉัย	 วางแผนและปฏิบัติการ

พยาบาลและการประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล

มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้	 ดังน้ี	

(ดาราวรรณ	ต๊ะปินตา,	2555)

	 1.		 การประเมินทางการพยาบาล	 การ

ประเมินทางการพยาบาลเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญใน

การรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย	 ครอบครัว

และผู้ดูแล	 เพื่อช่วยป้องกันโรค	ชะลอการด�าเนิน

ของโรค	ประกอบไปด้วย	 การประเมินและคัด

กรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง

ด้านการรู้คิด	พยาบาลต้องตระหนักว่าภาวะเพ้อ	

โรคสมองเส่ือมและภาวะซึมเศร้ามลัีกษณะอาการ

ทางคลินิกท่ีทับซ้อนกันและจะพบในผู้สูงอายุท่ี

มีอายุมากข้ึน	 ซึ่งการประเมินความผิดปกติของ

ผู้สูงอายุควรใช้แบบประเมินที่มีมาตรฐานเพื่อ

ยืนยันอาการทางคลินิก	 เช่น	แบบประเมินความ

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 (ADL:	

Barthel	Activities	of	Daily	Living)	แบบประเมิน

คัดกรองภาวะสุขภาพจิต	 (TMHI-15)	 และแบบ

ประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเส่ือม	

(Oxford	Knee	Score)	 เป็นต้น	และการประเมิน

ความคิดภาวะซึมเศร้าและความคิดอยากฆ่าตัว

ตาย	เช่น	แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของฮามิลตัน

(Hamilton	Rating	Scale	for	Depression:	HRS-D)	

แบบประเมินภาวะซมึเศร้าของมอนท์โกเมอรีแ่ละ

แอสเบอร์ก	(Montgomer	Asberg	Depression	Rat-

ing	Scale:	MADRS)	แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมของคอร์เนลล์	 (Cornell	

Scale	for	Depression	in	Dementia)	แบบวัดความ

เศร้าในผู้สูงอายุไทย(Thai	Geriatric	Depression	

Scale:	TGDS)	เป็นต้น	ซึ่งจ�าเป็นต้องประเมินด้วย

ความเร่งด่วนเพือ่ส่งต่อแพทย์รกัษาได้ทันท่วงท	ีดัง

นั้นพยาบาลควรประเมินผู้สูงอายุทุกรายท่ีมารับ

บริการในสถานพยาบาลระดับต่างๆ	การสังเกต

อาการ	พฤติกรรมและการซักประวติัจากญาติหรอื

ผูดู้แล	ควรสงัเกตอาการบกพร่องในด้านต่างๆดังน้ี	

(1)	 การท่ีผู้ดูแลสามารถบอกลักษณะของภาวะ

ซึมเศร้าที่เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่อง

ด้านการรู้คิด	ซึ่งจะพบว่ามีความบกพร่องในเรื่อง

ความจ�าระยะส้ัน	ความคิดแบบนามธรรม	และการ

ท�างานของสมองขั้นสูง	(2)	การประเมินภาวะซึม

เศร้าต้องใช้ความสามารถในการแยกอาการและ

อาการแสดงออกจากผลข้างเคียงของยา	 โรคพาร์

กนิสันและโรคสมองเสือ่มซึง่พยาบาลควรให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริมและป้องกัน	 โดยการให้ค�า

แนะน�าผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด

และมีภาวะซึมเศร้า	 ผู้ดูแลและครอบครอบครัว

ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ	อาการ	

การดูแลและการรกัษาความบกพร่องด้านการรูคิ้ด

และภาวะซึมเศร้า	โดยการแนะน�าให้ตรวจสุขภาพ
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ประจ�าปี	 การไม่สูบบุหรี่	 การออกก�าลังกายอย่าง

สม�า่เสมอ	และการกระตุ้นการรูค้ดิ	เช่น	การท�างาน

อดิเรก	การท�างานบ้าน	ฟังเพลง	เล่นเกมส์	การเล่น

คอมพวิเตอร์	การฝึกคิดค�านวณ	การผ่อนคลาย	การ

ร่วมกิจกรรมทางสังคม	และการให้ค�าแนะน�าการ

รับประทานอาหารครบ	5	หมู่	 เป็นต้น	 (อาทิตยา	

สุวรรณ,	2560)	

		 2.		 การวินิจฉัยทางการพยาบาล	 การ

วินจิฉัยทางการพยาบาลในผูท้ี่มภีาวะซมึเศร้าตาม

ข้อวนิจิฉยัของสมาคมพยาบาลอเมรกินัภาคเหนอื	

(NANDA	 International,	 2009)	 ได้ระบุข้อความ

วนิจิฉยัทางการพยาบาล	ส�าหรบัผูส้งูอายท่ีุมีความ

บกพร่องด้านการรู้คิดและมีภาวะซึมเศร้า	ได้แก่	

	 	 (1)		ด้านร่างกาย	 เช่น	 เกิดความไม่

สมดุลของการรับประทานอาหาร	 การไม่รับ

ประทานยาและบกพร่องการดูแลสุขภาพอนามัย	

เป็นต้น	

	 	 (2)		ด้านความคิด	เช่น	การมองตนเอง

ด้านลบ	รู้สึกผิด	 เศร้า	การรับรู้คุณค่าในตนเองต�่า

และเสี่ยงต่อการท�าร้ายตนเอง	เป็นต้น	

	 	 (3)		ด้านพฤติกรรม	เช่น	บกพร่องการ

ดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และ

บกพร่องด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	เป็นต้น	

	 	 (4)		ด้านการท�าหน้าที่ด้านการรู ้คิด	

เช่น	 บกพร่องเรื่องความจ�าและมีภาวะหลงลืม	

เป็นต้น	

	 	 (5)		ด้านการแก้ไขปัญหา	 เช่น	 ไม่

สามารถปรับตัวในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม	

เป็นต้น	

		 3.		 การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล	

จ�าเป็นต้องให้การพยาบาลท่ีครอบคลุมด้าน

ร ่างกาย	 ความคิด	 อารมณ์ 	 พฤติกรรมและ

สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดังนี้

	 		 (1)		การให้การพยาบาลด้านร่างกาย	

ได้แก่	 การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร	การ

รับประทานยาอย่างสม�่าเสมอ	 และการดูแล

สุขภาพอนามัยทั่วๆ	ไป	(ฉวีวรรณ	สัตยธรรม,	แผ	

จันทร์สุข,	และศุกร์ใจ	เจริญสุข,	2556)

	 	 	(2)		การให้การพยาบาลด้านความคิด	

ได้แก่	 การช่วยค้นหาความคิดอัตโนมัติด้านลบ	

เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตามความเป็น

จริงมากยิ่งขึ้น	โดยอาจใช้การบ�าบัดหรือการให้ค�า

ปรึกษา	 เพื่อช่วยให้ภาวะซึมเศร้าลดลง	ท�าให้เกิด

ความรูสึ้กมีคุณค่าในตนเอง	และช่วยให้ผูสู้งอายท่ีุ

มีความบกพร่องด้านการรู้คิดได้ระบายอารมณ์ใน

ทางที่เหมาะสม	(ดาราวรรณ	ต๊ะปินตา,	2555)	การ

จดัสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม	ลดส่ิงกระตุ้นความรูสึ้ก

เศร้า	 เก็บอาวุธส่ิงของมีคม	นอกจากนั้นพยาบาล

จิตเวชต้องวางแผนการประเมินลักษณะความคิด

และวิธีการแก้ปัญหา	และให้การพยาบาลโดยอาจ

ใช้การบ�าบัดโดยการแก้ปัญหา	 เพื่อลดปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย	การช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง

ด้านการรู้คิดและมีภาวะซึมเศร้าได้ระบายออก

ถึงความรู้สึกเศร้า	หดหู่ใจท่ีเหมาะสม	 ได้รับรู้ว่า

ตนเองมีคุณค่า	 มีความหวัง	 เป็นส่ิงส�าคัญเป็น

ส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยให้ลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้		

(สายฝน	เอกวรางกูร,	2559)

	 		 (3)		การให้การพยาบาลด้านพฤติกรรม	

ได้แก่	 การช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้าน

การรู้คิดที่มีภาวะซึมเศร้าได้มีกิจวัตรประจ�าวัน

และกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่น	 โดยการ

วางแผนร่วมกันในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ตาม

แผนที่วางไว้	การได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	จะช่วยปรับ

ทั้งในด้านความคิดและอารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงไป
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ได้	 เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	 (ดารา

วรรณ	ต๊ะปินตา,	2555)

	 	 (4)		การให้การพยาบาลด้านการท�า

หน้าที่ด้านการรู้คิดได้แก่	 การฝึกฝนการรู้คิดท่ี

เกี่ยวข้องกับการการทบทวนความจ�า	 การท�า

กจิวตัรประจ�าวนั	การมีปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอืน่ให้

อยูก่บัปัจจบัุนมากท่ีสุด	เพือ่ช่วยกระตุ้นการท�างาน

ของสมองในส่วนการรู้คิด	 โดยการเลือกกิจกรรม

ให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับรูป

แบบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	การฟื้นฟูการรู้คิด

ถอืเป็นการฟ้ืนฟรูปูแบบหนึง่	ทีจ่ะช่วยลดภาวะซมึ

เศร้าและท�าให้คณุภาพชวีติ	อารมณ์	สังคมของผูสู้ง

อายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิดดีขึ้นได้	และมี

ส่วนช่วยป้องกันและชะลอการด�าเนินเข้าสู่โรค

สมองเสื่อมได้	(วีรศักดิ์	เมืองไพศาล,	2556)	

	 	 (5)		การให้การพยาบาลด้วยการบ�าบัด

โดยการแก้ไขปัญหา	 ได้แก่	 การพยาบาลเพื่อช่วย

เหลือผู้สูงอายุท่ีมีความบกพร่องด้านการรู้คิดที่มี

ภาวะซมึเศร้าให้เกดิแนวทางในการมองปัญหาทาง

บวก	 มีมุมมองท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหา	 มีแนวทาง

และสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน

ได้	จะน�าไปสูก่ารลดภาวะซมึเศร้าลงได้	(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

ทั้งทางด้านร่างกาย	 ความคิด	 อารมณ์รวมท้ัง

พฤติกรรม	การท�าหน้าท่ีด้านการรู้คิด	 และการ

แก้ไขปัญหา	(เอกอุมา	อิ้มค�า,	2560)	ได้แก่		

	 	 (1)		การประเมิน	ผลทางด้านร่างกาย	

เช่น	 การนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ	 การขับถ่าย

ปกติ	เป็นต้น		

	 	 (2)		การประเมินผลด้านความคิด	เช่น	

มีความคิดทางบวกทั้งต่อตนเอง	 โลกและอนาคต	

และเป็นไปตามความเป็นจริงมากข้ึน	รบัรู้ศักยภาพ

ของตนเองมากขึน้	ไม่มีความคดิฆ่าตัวตาย	เป็นต้น	

	 	 (3)		การประเมินผลด้านพฤติกรรม	

เช่น	ไม่ท�าร้ายตนเองหรือผู้อื่น	สามารถท�ากิจวัตร

ประจ�าวันได้ดีข้ึน	 ไม่พึ่งพาบุคคลอื่นหรือคนใน

ครอบครวั	มีสมัพนัธภาพกบัสมาชกิคนอืน่ๆ	ดีขึน้

และการพักผ่อนนอนหลับได้	

	 	 (4)		การประเมินผลด้านความสามารถ

ในการท�าหน้าที่ด้านการรู้คิด	ได้แก่	ความจ�า	ความ

สนใจ	สมาธิดีข้ึน	หลงลมืลดลง	ความรูสึ้กมีคุณค่า

ในตนเองและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น	

	 	 (5)		การประเมินผลด้านการแก้ไข

ปัญหา	 ได้แก่	 สามารถจัดการกับปัญหาทางด้าน

อารมณ์ได้	 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะ

สม	และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีเหมาะ

สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

บทสรุป
	 การพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่

มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	 จ�าเป็นต้องเข้าใจ

ถึงอาการแสดง	 ปัจจัย	 การบ�าบัดรักษา	 และ

บทบาทของพยาบาลแบบองค์รวมท้ัง	 4	ขั้นตอน

ที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย	ความคิด	พฤติกรรม	

การท�าหน้าท่ีด้านการรู้คิดและการแก้ไขปัญหา	

เพือ่วางแผนการพยาบาลภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ

ที่มีความบกพร่องด้านการรู้คิด	ให้คงไว้ซึ่งการท�า

หน้าท่ีด้านการรู้คิดและในขณะเดียวกันต้องลด

ภาวะซึมเศร้าลงควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน
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การบูรณาการพันธกิจ	บทบาทที่ท้าทายของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ศุภิสรา สุวรรณชาติ, พย.ม.1

อนัญญา คูอาริยกุล, ปร.ด.2

  อุราภรณ์ เชยกาญจน์, พย.ม.3
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บทคัดย่อ
	 พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ	มี	4	ประการ	คือ	ผลิตบัณฑิต	ท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรูใ้หม่	ประยกุต์ใช้ความรูเ้พือ่บรกิารวชิาการ	และท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	อาจารย์ต้องมีการพฒันา

ปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม		

ตลอดจนมีหน้าทีดู่แลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ดังนัน้	

อาจารย์จงึควรมีการด�าเนนิงานในลกัษณะการบูรณาการพนัธกจิตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา	

	 การบูรณาการพันธกิจ	หมายถึง	 การด�าเนินงานพันธกิจหลัก	 4	 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา		

อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม	 เพื่อให้สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	

เพือ่พฒันานักศึกษาให้เต็มศักยภาพและมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศึกษาแห่งชาติสามารถ

ท�าได้ดังนี:้การบูรณาการการเรยีนการสอนกบัการวจิยั	ท�าได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวจิยัลงในการ

เรยีนการสอนรายวชิาทีไ่ม่ใช่วชิาวิจยั	ท�าได้	3	รปูแบบ	คอื	1)	ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในงานวจัิยของอาจารย์	

2)	น�าความรู้จากวิจัยของอาจารย์ไปเป็นเน้ือหาในการสอนและ	3)	 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

วิชาการงานวิจัย	 เช่น	น�าเสนอผลงาน	 เป็นต้น	การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ		

มีวัตถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ	ท�าได้	2	รปูแบบ	คอื	1)	น�าความรูจ้ากการบรกิาร

วิชาการมาใช้ในการสอน	และ	2)	ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ	ส่วนการบูรณาการ

การเรยีนการสอนกบัการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	มีวตัถุประสงค์เพือ่ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท�านุ

บ�ารงุศิลปวฒันธรรม	ท�าได้	2	รปูแบบ	คอื	1)	อาจารย์ผูส้อนน�าความรูด้้านศิลปวฒันธรรมมาสอนนกัศึกษา	

และ	2)	ให้นักศึกษาท�ากิจกรรมโครงการด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ	:	การบูรณาการพันธกิจ,	อาจารย์,	สถาบันอุดมศึกษา

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

1Instructor,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima
2Instructor,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Uttaradit
3Instructor,	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhon	Si	Thammarat
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บทน�า	
	 พันธกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะ

ต้องปฏิบัติ	 มี	 4	ประการ	คือ	 การผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ	 การท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการวิชาการ

แก่สังคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม		

การด�าเนินการตามพันธกิจดังกล่าวมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว	

สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้าง

ความมั่นใจแก่สังคมว่า	สามารถพัฒนาองค์ความ

รู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ	และต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีลักษณะ

ตรงตามความต้องการของสังคม	กล่าวคอื	บณัฑิต

ในสังคมแห่งการเรียนรู้จะต้องมีความสามารถ

เชิงวิชาการผนวกกับคุณลักษณะการเป็นมนุษย์

งานความรู้	 โดยเฉพาะคุณสมบัติ	 ผู้ที่ต้องเรียนรู้

ตลอดชีวิต	 ฉะน้ันอาจารย์จึงเปรียบเสมือนเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าว

ของสถาบันอุดมศึกษาให้ลุล่วง	 ดังน้ันจึงต้องมี

การพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม	 โดยปรับเปลี่ยนจากบทบาท

ของผู้สอน	หรือถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะ	

เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา	 เน้นการ

สอนเชิงสร้างสรรค์	 ตลอดจนต้องมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ	 ดูแลคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษา	 (เพชราวลัย	 ถีระวณัฐพงศ	์

และ	ปัญจ์ปพัชรภร	บุญพร้อม,	 2558)	 ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐานการ

อดุมศึกษา	มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

	 ในปีพ.ศ.	 2557	ส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา	โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษา	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของหน่วย

ย่อยของการอุดมศึกษาที่ท�าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพ	 จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา	 3	 ระดับคือ	 ระดับหลักสูตร	

ระดับคณะ	 และระดับสถาบัน	 ครอบคลุมพันธ

กิจหลัก	 4	ประการและพันธกิจด้านการบริหาร

จดัการ	สถาบันท่ีจดัการศึกษา	ต้องสามารถประกนั

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่

จะท�าให้บัณฑิตมคุีณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ	โดย

มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างน้อย	6	ด้านได้แก่	การก�ากบัมาตรฐาน	บัณฑิต	

นกัศึกษา	อาจารย์	หลกัสูตร	การเรยีนการสอน	การ

ประเมินผู้เรียน	และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้	 การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส�าคัญ	

เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตให้

กับผู้ใช้บัณฑิต	ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ	จะเป็นกา

รบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันกับการจัดการเรียนการ

สอน	(คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับ

อุดมศึกษา,	2558)

	 การบรูณาการพนัธกจิ	หมายถงึ	การด�าเนนิ

การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	 การบริการวิชาการแก่

สังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง

ผสมผสานกลมกลืนกนั	เป็นองค์รวม	อนัส่งผลให้

สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมี

ประสิทธิภาพ	(ธงชัย	ยืนยงคีรีมาศ,	2557)

	 การบูรณาการพันธกิจถูกก�าหนดไว ้

ในตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรตัวบ่งชี้ที่	 5.2	การวางระบบผู้สอนและ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน	กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนานักศึกษาให้

มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก�าหนดและ

ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 โดย

ก�าหนดให้สถาบันต้องมีการด�าเนินงานตามตัว

บ่งชี้และอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด�าเนนิงานในประเด็นการจดัการเรยีนการสอนท่ีมี

การบูรณาการกับพันธกิจต่างๆได้แก่	การวิจัย	การ

บริการวิชาการแก่สังคม	และการท�านุบ�ารุงศิลป

วฒันธรรม	(คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอดุมศกึษา,	2558)	การต้ังหลักของการบูรณา

การในประเดน็นีเ้น้นทีผู่เ้รยีนเป็นส�าคญั	การบรูณา

การพันธกิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน	

รอบใหม่	ปี	พ.ศ.	2557	สรุปได้ดังตารางที่	1

	

ตารางที่	 1	 การบูรณาการพันธกิจตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร		

คณะ	และสถาบัน

	 ระดับหลักสูตร	 ระดับคณะ	 ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่ 	 5	 หลักสูตร		

การเรียนการสอน	การประเมิน

ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ ท่ี	 5.2	 การวางระบบ	

ผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน	 ก�าหนดไว้ว ่า	

แต่ละหลกัสูตรต้องมีการด�าเนนิ

งานตามตัวบ่งชี้และอธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผล

การด�าเนินงานในประเด็นการ

จัดการเรียนการสอนที่มีการ	

บูรณาการกับพันธกิจต ่างๆ

ได ้แก ่ 	 การวิจัย	 การบริการ

วิชาการแก่สังคม	และการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

องค ์ประกอบที่ 	 2 	 การวิจัย		

คณะไม่ต้องรายงานตัวชี้วัดด้าน

การบรูณาการในองค์ประกอบน้ี	

แต่ควรบูรณาการเพื่อให้อาจารย์

มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้ม

แข็ง	 โดยบูรณาการงานวิจัยกับ

การเรียนการสอนและพันธกิจ

ด้านอื่นๆ	การบูรณาการในองค์

ประกอบน้ีเน ้นท่ีผลลัพธ ์ คือ

อาจารย์มีผลงานวิจัย	

องค์ประกอบท่ี	 3	 การบริการ

วิชาการ	 ตัวบ ่งชี้ที่ 	 3.1	 การ

บริการวิชาการแก่สังคม	 คณะ

ต้องรายงานตัวชี้วัดด้านการบู

รณาการในองค์ประกอบนี้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานข้อ	 2	 มีการจัด

ท�าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบริการวิชาการเพื่อให้เกิด

ผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา	

ชุมชนหรือสังคม	

องค์ประกอบที่	2	การวิจัย	

สถาบันไม ่ต ้องรายงานตัวชี้

วัดด้านการบูรณาการในองค์

ประกอบนี้	 แต่สถาบันควรบูรณ

าการเพือ่ให้อาจารย์มีส่วนร่วมใน

การวิจัยอย่างเข้มแข็ง	 โดยบูรณ

าการงานวิจัยกับการเรียนการ

สอนและพนัธกจิด้านอืน่ๆ	การบู

รณาการในองค์ประกอบนีเ้น้นท่ี

ผลลัพธ์คืออาจารย์มีผลงานวิจัย

องค์ประกอบที่	 3	 การบริการ

วชิาการ	ตัวบ่งชีท่ี้	3.1	การบรกิาร

วิชาการแก่สังคม	สถาบันไม่ต้อง

รายงานตัวชี้วัดด้านการบูรณา

การในองค์ประกอบนี้
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	 จากตารางสรุปได้ว่า	การบูรณาการพันธ

กจิในระดับหลกัสตูรเป็นการบูรณาการการจดัการ

เรยีนการสอนกบัพนัธกจิอืน่ๆ	โดยมเีป้าหมายหลกั

คือพฒันาศักยภาพนกัศึกษาให้มีคณุภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ	ส่วนการบูรณาการพันธกิจใน

ระดับคณะและระดับสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

อาจารย์ซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคล่ือน

พันธกิจ	 สามารถด�าเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจ

อืน่ๆ	ของคณะหรอืสถาบนัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	

แม้ว่าการบูรณาการพันธกิจจะเป็นตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	

ทีอ่าจารย์ต้องด�าเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา	2557	

แต่จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	อาจารย์ยังมี

ความรูค้วามเข้าใจไม่ถกูต้องเกีย่วกับการบูรณาการ	

(ชาลี	ตระกูล	 เรขา	อรัญวงศ์	และ	ขวัญดาว	แจ่ม

	 ระดับหลักสูตร	 ระดับคณะ	 ระดับสถาบัน

องค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	 ตัวบ่งช้ีท่ี	 4.1	

ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม	 คณะ

มีหน้าท่ีในการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ

พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ

ผลิตบัณฑิต	 การบูรณาการใน

องค์ประกอบน้ีเน้นท่ีผลลัพธ์

คือคณะสามารถด�าเนินงานด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

องค์ประกอบที่	 4	การท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	 ตัวบ่งช้ีท่ี	 4.1	

ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม	 สถาบัน

มีหน้าท่ีในการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ

พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ

ผลิตบัณฑิต	 การบูรณาการใน

องค์ประกอบนี้เน้นท่ีผลลัพธ์คือ

สถาบันสามารถด�าเนินงานด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้ง,	 2560)	การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกา

รบูรณาการพนัธกจิให้มีความรูค้วามเข้าใจท่ีชดัเจน

เกี่ยวกับท่ีมาและความส�าคัญของการบูรณาการ	

แนวทางการบูรณาการ	รวมท้ังสร้างต้นแบบการบู

รณาการพันธกิจ	 เพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับอาจารย์

ในการบูรณาการมีความส�าคัญ	ดังนั้นในบทความ

นีผู้เ้ขยีนจึงขอน�าเสนอแนวทางการบรูณาการพนัธ

กจิตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร	 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับอาจารย์

ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันานกัศึกษาซ่ึง

เป็นพันธกิจหลัก	ไปพร้อมๆ	กับการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้	การบริการวิชาการแก่สังคม	และการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อให้อาจารย์สามารถ

ด�าเนนิงานตามพนัธกจิหลกัของสถาบันอดุมศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการบรูณาการการเรียนการสอนกบั

พันธกิจอื่นๆ
	 การบูรณาการการเรียนการสอนตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รอบใหม่	 มีจุดเน้นท่ีการด�าเนินงานตามพันธกิจ

ต่างๆ	ของสถาบันต้องส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต		

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

เป็นการเน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่	 การใช้ความรู้

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอาจารย์ได้

น�าความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน	

(เบญจวรรณ	 ทิมสุวรรณ	และ	 รัชนี	 สรรเสริญ,	

2555)	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการแก่สังคม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ประสบการณ์จริง	 ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ

และอาจารย์ผู ้สอนน�าความรู้จากประสบการณ์

จรงิมาพฒันาการจดัการเรยีนการสอน	หรอืพฒันา

หลักสูตร	การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับ

ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์	 ท�านุ	บ�ารุง	 รักษาศิลปะและ

วัฒนธรรม	(ธงชัย	ยืนยงคีรีมาศ,	2557)	การบูรณา

การด�าเนินการได้หลายรูปแบบดังนี้	

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

วิจัย	 ท�าได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวิจัย

ลงในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก�าหนดไว้ใน	

มคอ.	 3	หรือ	 มคอ.	 4	หมวดแผนการสอนและ

การประเมินผล	ของรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาวิจัย	 และ	

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิธีการวิจัยและผลการ

วิจัยระหว่างผู้เรียน	 (ธงชัย	 ยืนยงคีรีมาศ,	 2557)		

วิธีการบูรณาการท�าได้	3	รูปแบบ	ดังนี้	

	 รปูแบบที	่1	ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในงาน

วิจัย	ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 ก� าหนดรายวิ ช าที่ จ ะบู รณาการ	

โดยวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อน�า

กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา

	 2.	 ระบุกจิกรรมการบูรณาการงานวจิยักบั

การเรียนการสอนไว้ในหมวดแผนการสอนและ

การประเมินผลของรายวิชา	มคอ.	3	หรือ	มคอ.	4	

และจัดท�าแผนการสอน

	 3.	 เขียนโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติและ

ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

	 4.	 ให้นักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยใน

โครงการวจิยัของอาจารย์	โดยบรรยายให้นักศึกษา

เข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน

	 5.	 นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย	

เช่น	เก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	พิจารณา

ตามศักยภาพนักศึกษา

	 6.	 นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู ้

กระบวนการวิจัยแต่ละข้ันตอนร่วมกันผ่านการ

ประชุม	หรือการน�าเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบ

หมายจากอาจารย์เจ้าของโครงการวิจัย	

	 7.	 นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง	และ

จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน

	 8.	 อาจารย์สังเกตพฤติกรรม	 วัดและ

ประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาจากผลงานของ

นักศึกษา

	 9.	 	 อาจารย์สรุปผลการเรียนรู้	 และข้อ

เสนอแนะไว้ใน	มคอ.	5	หรือ	มคอ.	6

	 ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
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พยาบาล	บูรณาการกับการวิจัย	 รูปแบบที่	 1	 ให้

นกัศึกษามีส่วนร่วมเกบ็รวบรวมข้อมูลในโครงการ

วจิยัเรือ่งความต้องการข้อมูลของผูป่้วยและญาติท่ี

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 โดยบูรณาการกับ

หัวข้อการสอน	ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ

รับใหม่	การส่งต่อและการจ�าหน่ายผู้ป่วย	การท�า

วจิยัจะท�าให้นักศึกษาทราบว่าผูร้บับรกิารต้องการ

ข้อมูลอะไรบ้าง	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การ

พยาบาล	 (ให้ข้อมูล)	 ได้ตรงกับความต้องการของ

ผูร้บับรกิาร	อาจารย์แต่ละฝ่ายด�าเนินการบูรณาการ	

ดังตารางที่	2

	

รปูแบบที	่2	น�าความรูจ้ากงานวจิยัไปสอนนกัศึกษา	

ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา

	 2.	 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์

ความรู้จากงานวิจัย

	 3.	 ระบุกิจกรรมการบูรณาการ	 ไว้ใน

หมวดแผนการสอนและการประเมินผลของ

รายวิชา	มคอ.	3	หรือ	มคอ.	4	และเขียนแผนการ

สอน

ตารางที่	2	ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

	 ผู้รับผิดชอบรายวิชา	 อาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของวิจัย

1.	 	จัดท�า	มคอ.	4	ก�าหนด	

	 ให ้ มีการบูรณาการ	

	 วจิยักบัการจดัการเรยีน	

	 การสอน	 โดยก�าหนด	

	 ให้นักศึกษาทุกคนเป็น	

	 ผู ้ ช ่ วย เก็บรวบรวม	

	 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�า	มคอ.	6

1.	 จัดกิจกรรมการเรียน	

	 การสอนที่มีการ	

	 บูรณาการ

2.	 ประเมินนักศึกษาตาม	

	 ผลลัพธ์การเรียนรู้

3.	 สรุปบันทึกหลังสอน

1.	 เขียนแผนการสอน

2.	 จัดท�าโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติ

3.	 ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	

4.	 บริหารโครงการวิจัย	(บันทึกจัดซื้อ

	 จัดจ้าง	ขออนุญาตเก็บข้อมูล	เป็นต้น)

5.	 เตรียมนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ	

	 กระบวนการวิจัย

6.	 แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย	

	 และผลการวิจัย

7.	 จัดท�ารูปเล่มรายงานวิจัย

8.	 เบิกจ่ายงบประมาณ/	เผยแพร่การวิจัย

	 4.	 จัดการเรียนการสอนตามที่ก�าหนดไว้

ในแผนการสอน

	 5.	 อาจารย์สังเกตพฤติกรรม	 วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

	 6.	 อาจารย์สรุปผลการเรียนรู ้และข้อ

เสนอแนะไว้ใน	มคอ.	5	หรือ	มคอ.	6

	 ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหา

สุขภาพ	1	 บูรณาการกับการวิจัย	 รูปแบบท่ี	 2	น�า

ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง	ความต้องการข้อมูลของ

����������� 25 �������1.indd   164 20/6/2562   8:29:01



165The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 1  January - June 2019

ผู้ป่วยและญาติท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

ไปสอนในหัวข้อการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหา

สุขภาพเกี่ยวกับการดูด	เคี้ยว	กลืน	ย่อย	ดูดซึมสาร

อาหาร	 โดยเน้นให้นักศึกษาเห็นความส�าคัญของ

การประเมินผู้รับบริการก่อนให้การพยาบาล	การ

ท�าวิจัยท�าให้ทราบว่า	 ผู้รับบริการต้องการข้อมูล

ในการดูแลสขุภาพเรือ่งอะไรบ้างและนกัศึกษาควร

ให้การพยาบาล	(ให้ข้อมลู)	ท่ีตรงกบัความต้องการ

ของผู้รับบริการอย่างไร	อาจารย์แต่ละฝ่ายด�าเนิน

การบูรณาการดังตารางที่	3

ตารางที่	3	ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

รูปแบบที่	 3	 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม

วิชาการ	 เช่น	 น�าเสนองานวิจัยหรือรับฟังการ

บรรยาย/สมัมนา/น�าเสนองานวจิยัของอาจารย์หรอื

ผู้ทรงคุณวุฒิและน�าประสบการณ์มาแลกเปล่ียน

ในชั้นเรียน	มีขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.		 ก�าหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการ	 โดย

วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อก�าหนด

กจิกรรมการบูรณาการให้สอดคล้องกบัเน้ือหาของ

รายวิชา

	 2.		 ระบกุจิกรรมการบูรณาการไว้ในหมวด

แผนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา	

มคอ.	3	หรือ	มคอ.	4	และเขียนแผนการสอน

	 3.		 แสวงหาเวทีวิชาการที่สอดคล้องกับ

กิจกรรมบูรณาการ	 เขียนโครงการเพื่อขอรับงบ

ประมาณสนับสนุนตามกิจกรรมบูรณาการ	 (เวที

วชิาการต้องจดัในช่วงท่ีมีการจดัการเรยีนการสอน

รายวิชาที่บูรณาการ)

	 ผู้รับผิดชอบรายวิชา	 อาจารย์ผู้สอน

1.	 จัดท�า	มคอ.	3	 1.	 สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย

2.	 จัดท�า	มคอ.	5	 2.	 เขียนแผนการสอน/เตรียมการสอน

	 	 3.	 จัดการเรียนการสอนตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการสอน

	 	 4.	 สังเกตพฤติกรรม	วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

	 	 5.	 สรุปบันทึกหลังสอน

	 4.		 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

กจิกรรม	(อาจไม่ได้เข้าร่วมท้ังหมดเนือ่งจากต้องใช้

งบประมาณ)

	 5.		 นักศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นๆ

ในชั้นเรียน	

	 6.		 นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง	และ

จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน

	 7.		 อาจารย์สังเกตพฤติกรรม	 วัดและ

ประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาจากผลงานของ

นักศึกษา

	 8.		 อาจารย์สรุปผลการเรียนรู ้	 และข้อ

เสนอแนะไว้ใน	มคอ.	5	หรือ	มคอ.	6

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการ	

	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้ในสถานการณ์จริง	ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ้สูง	 มีศักยภาพทาง

วิชาการดี	มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ

ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ	ประยุกต์ใช้ความรู้

กับชุมชนได้มากขึ้น	และมีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้

ชุมชนและสังคม	(ธงชัย	ยืนยงคีรีมาศ,	2557)	มี	2	

รูปแบบ	ดังนี้

	 รปูแบบที	่1	ให้นกัศึกษามส่ีวนร่วมในการ

บริการวิชาการของคณะหรือสถาบัน	อาจารย์และ

นักศึกษาน�าความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่

ชุมชน	และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง	 มีขั้นตอน

การด�าเนินงานดังนี้	

	 1.	 คณะส�ารวจความต้องการของชุมชน

	 2.	 จัดท�าแผนโครงการบริการวิชาการ

ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน	ตามความ

ถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะ

	 3.	 สาขาวชิาพจิารณาและก�าหนดรายวชิา

ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้จากโครงการบริการ

วิชาการ

	 4.	 อาจารย์ผูส้อนระบุกจิกรรมการบรูณา

การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไว้

ในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของ

รายวิชา	(มคอ.	3	หรือ	มคอ.	4)	และเขียนแผนการ

สอน

	 5.	 ด�าเนินโครงการ	 โดยก�าหนดกิจกรรม

ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าร่วมกับ

ชุมชน	 ให้นักศึกษาลงพื้นท่ีชุมชนเป้าหมาย	 โดย

ให้นกัศึกษาเป็นผูถ่้ายทอดวธีิการหรอืเทคนคิ	หรอื

ความรู้ให้แก่ชุมชน

	 6.	 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมิน

ผล	 และสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ	 โดย

อาจารย์สังเกตพฤติกรรม	วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา

	 7.	 อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้และ

ข้อเสนอแนะไว้ใน	มคอ.5	หรือ	มคอ.6	

	 ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน

การสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาสุขภาพ	1	บูรณาการกับการบริการวิชาการ	

รูปแบบท่ี	 1	 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ

บริการวิชาการ	 โดยเป็นการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง

มาจากรายวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหา

สุขภาพ	1	ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีได้น�างานวิจัยมาสอน

และให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมและส่ือส�าหรับ

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติท่ีเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลตามหอผู้ป่วยต่างๆ	และเม่ือมาเรียน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	1	

จึงให้นักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการในโครงการ

ของสถาบัน	และกิจกรรมการให้บริการวิชาการ

มีการแสดงสาธิตการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ดูแลสุขภาพด้วย	ดังนั้นในโครงการนี้จึงอาจกล่าว

ได้ว่ามีการบูรณาการ	3	ส่วนคอืการจดัการเรยีนการ

สอน	การบริการวิชาการและการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม	อาจารย์แต่ละฝ่ายด�าเนินการดังตาราง

ที่	4
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ตารางที่	4	ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

1.	จัดท�า	 มคอ.	 4	 วิชา	

	 ปฏิบัติการพยาบาล	

	 บุ คคล ท่ี มีป ัญหา	

	 สุขภาพ	1

2.	จัดท�า	มคอ.	6

1.	 จั ดกิ จ กรรมการ เ รี ยน	

	 การสอนท่ีมีการบูรณาการ	

	 กบัการบรกิารวชิาการและ	

	 การอนุรักษ ์ภู มิป ัญญา	

	 ท้องถิ่น	 (การท�านุบ�ารุง	

	 ศิลปวัฒนธรรม)

2.		สังเกตพฤติกรรมผู ้เรียน	

	 เขียนสรุป/สะท้อนผลการ	

	 จั ดก าร เ รี ยนการสอน	

	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพือ่	

	 พฒันาการจดัการเรยีนการ	

	 สอน	การบริการวิชาการ		

	 การอนุรักษ ์ภู มิป ัญญา	

	 ท้องถิ่น

1.		เขียนแผนการสอนภาคปฏิบัติที่แสดง	

	 ให้เห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี	 	

	 การบูรณาการ

2.		จัดท�าแผน/จัดท�าโครงการเพื่อขอรับ	

	 งบประมาณสนับสนุน

3.		แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม

4.		บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกยืมเงิน

5.		จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในโครงการ

6.	 จั ดท� าหนัง สือขอความอนุ เคราะห 	์

	 สถานที่จัดบริการวิชาการ

7.	 รวบรวมข้อมูล	 ประเมินผลโครงการ	

	 ตามตัวชี้วัด

8.		เบิกงบประมาณโครงการ

9.		จัดท�ารายงานสรุปโครงการตามแบบ	

	 ฟอร ์มของงานบริการวิชาการและ	

	 งานแผน

10.	เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน

รปูแบบท่ี	2	น�าความรูจ้ากการบรกิารวชิาการมาใช้

ในการเรียนการสอน	

	 ผู ้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาท่ี

สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่

อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	

โดยน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมา

บรูณาการในรายวชิาท่ีมเีน้ือหาสอดคล้อง	โดยการ

ถ่ายทอดความรู	้ประสบการณ์	และมอบหมายงาน

ให้นักศึกษาท�า	มีวิธีการด�าเนินงานดังนี้	

	 1.		 ก�าหนดรายวชิาทีจ่ะบูรณาการ	อาจารย์

ผู้สอนวิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาที่สอนเพื่อน�า

กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ

	 ผู้รับผิดชอบรายวิชา	 อาจารย์ผู้สอน	 อาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการบริการวิชาการ

เรยีนการสอนให้สอดคล้องกับเนือ้หาของรายวชิา

	 2.	 อาจารย์ผู ้สอนระบุกิจกรรมการบู

รณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน

ผลของรายวิชา	 (มคอ.3	 หรือ	 มคอ.	 4)	 การจัด

ท�า	มคอ.	3	หรือ	มคอ.	4	 ซ่ึงมีการบูรณาการงาน

บรกิารทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรยีนการสอน	

เช่น	 ก�าหนดให้นักศึกษาน�าความรู้ไปจัดท�าเป็น

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

โดยระบุชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

เป็นต้น	 การพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้กับ

นักศึกษาท้ังชั้นเรียนหรือรายวิชา	 มิใช่เพียงบาง
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กลุ่ม	 (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัย

พายัพ,	2558)

	 3.		 อาจารย์ผู ้สอนจัดการเรียนการสอน	

โดยการถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์ท่ีได้จาก

การบรกิารวิชาการให้นกัศึกษาได้เรยีนรูภ้าคทฤษฎี

และมอบหมายงานให้ไปด�าเนินการ

	 4.		 นักศึกษาค้นคว้า	 และด�าเนินงานตาม

ที่ได้รับมอบหมาย	 เพื่อศึกษาหาความรู้	 และแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน

	 5.		 นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง	

และจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

	 6.		 อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา

	 7.		 อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้	และ

ข้อเสนอแนะไว้ใน	มคอ.5	หรือ	มคอ.6	

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของศิลปะและ

วัฒนธรรม	และมีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม	ท�าได้	2	รูปแบบ	คือ	1)	อาจารย์ผู้สอน

น�าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา	

และ	2)	 ให้นักศึกษาท�ากิจกรรมโครงการด้านการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	

มีวิธีด�าเนินการดังนี้	(ธงชัย	ยืนยงคีรีมาศ,	2557)

	 1.	 คณะก�าหนดงบประมาณสนับสนุน

งานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรจุไว้ในแผน

	 2.	 ส าข า วิ ช า ก� าหนดร า ยวิ ช าที่ จ ะ

บูรณาการ	 อาจารย์ผู ้สอนวิเคราะห์เน้ือหาของ

รายวิชาที่สอนเพื่อก�าหนดกิจกรรม	โครงการด้าน

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา

วิชานั้นๆ

	 3.	 อาจารย์ผูส้อนระบุกจิกรรมการบูรณา

การงานท�านบุ�ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรยีนการ

สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน

ผลของรายวิชา	 (มคอ.3	หรือ	มคอ.4)	 และเขียน

แผนการสอน

	 4.	 อาจารย์ผู ้สอนน�าความรู ้ด ้านศิลป

วัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา	 หรือให้นักศึกษา

ท�ากิจกรรม	 โครงการด้านการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยใช้หลักการ	

PDCA	ในการด�าเนนิงาน	เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศึกษา

มีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

	 5.	 ในกรณีท่ีอาจารย์น�าความรู ้มาสอน

นักศึกษา	อาจารย์ผู้สอนต้องวัดและประเมินผล

การเรียนรู ้ของนักศึกษาตามรูปแบบท่ีอาจารย์

ก�าหนด	เช่น	การสอบ	ใบงาน	การท�ารายงาน	การ

ค้นคว้า	หรืออื่นๆ

	 6.	 ในกรณีท่ีอาจารย์มอบหมายกิจกรรม	

โครงการให้นักศึกษาท�า	นักศึกษาต้องประเมิน

ผลงานของตนเอง	 และจัดท�ารายงานสรุปผล

การด�าเนินงานกิจกรรม	 โครงการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

	 7.	 อาจารย์สังเกตพฤติกรรม	 วัดและ

ประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาจากผลงานของ

นักศึกษา

	 8.	 อาจารย์สรุปผลการเรียนรู ้และข้อ

เสนอแนะไว้ใน	มคอ.5	หรือ	มคอ.6
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	 กล่าวโดยสรุปการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ	 ของสถาบันอุดมศึกษา		

ผู้สอนควรด�าเนินการดังนี้

12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
3  

 
 

 
 
 
ผลลัพธ์ของการบูรณาการพนัธกิจ  

การบูรณาการการเรียนการสอนกบัพนัธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียน ผูส้อน สถาบนั 
และชุมชน ลดความซํ้ าซอ้นของงาน ความสูญเปล่าเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ เวลา ประหยดัทรัพยากร 
ลดปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ร การบูรณาการส่งผลให้อาจารยส์ามารถปฏิบติังานตามพนัธกิจ 4 
ประการของสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณาการ สรุปไดด้งัตาราง
ท่ี 5  

1. ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกบัพนัธกิจอ่ืนๆ 

2. คดัเลือก/กาํหนดรายวิชาท่ีจะนาํมาบูรณาการ 

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การบริการวิชาการแก่สงัคม การวิจยั 

3. เขียนกิจกรรมบูรณาการไวใ้น มคอ.3 หรือ มคอ. 4 

4.  จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติั  

5. จดัทาํเอกสารทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือขออนุญาตนาํนกัศึกษาออกไปทาํกิจกรรม ขอ
อนุมติัเดินทางไปราชการของอาจารย ์บนัทึกจดัซ้ือจดัจา้ง แบบประเมินโครงการ เป็นตน้ 

6. จดัโครงการ/กิจกรรม รวบรวมผลการประเมินโครงการจากกลุ่มเป้าหมายตามตวัช้ีวดั วดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา รวบรวมรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รูปถ่ายกิจกรรม 

7. ประเมินโครงการ/สรุปโครงการ 
รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม โครงการวิจยั 

โครงการประชุมวิชาการ/สนบัสนุนทุนนาํเสนอ/ร่วมประชุมวิชาการ 
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ผลลัพธ์ของการบูรณาการพันธกิจ	
	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจต่างๆ	 ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน		

ผู้สอน	สถาบัน	และชุมชน	ลดความซ�้าซ้อนของ

งาน	ความสูญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร	งบประมาณ		

เวลา	ประหยัดทรัพยากร	ลดปัญหาความขัดแย้ง

ภายในองค์กร	 การบูรณาการส่งผลให้อาจารย์

สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ	 4	ประการของ

สถาบันอดุมศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ	ผลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ	สรุปได้ดังตารางที่	5	

	

ตารางที่	5	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

	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�าเนินการ	

3)จัดให้นักศึกษาลงพื้นที่	เรียนรู้สภาพ

ปัญหา	4)เสริมทักษะการท�างานใน

ชุมชน	การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การปฏิบัติงานแก่นักศึกษา	5)	จัดให้

นักศึกษาให้บริการวิชาการ	ประเมิน

ผล	สรุปโครงการ

ระยะที่	3	ประเมินผล

6)	อาจารย์วัดประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา

ระยะที่	1	เตรียมการ	

ขั้นตอนการจัดท�าแผนหรือโครงกา

รบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียน

รู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	ด�าเนินการ

ดังนี้	1)	คณะกรรมการแผนจัดท�าแผน

วิทยาลัยวางแผนในการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา	

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย

สมรรถนะการปฏิบัติการ

พยาบาลในด้าน	1)	คุณธรรม

จริยธรรม	2)ด้านกิจกรรมการ

พยาบาล	

3)	ด้านภาวะผู้น�า	การบริหาร

จัดการและการตัดสินใจ	4)

ด้านการติดต่อสื่อสารและ

ประสานงานเพิ่มขึ้นหลังเข้า

ร่วมโครงการ

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย

ทัศนคติการให้บริการสุขภาพ

และการปฏิบัติงานในชุมชน

เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ท�าให้เข้าใจกระบวนการวิจัย

เพิ่มมากขึ้นและสามารถ

วิเคราะห์ชุมชนโดยใช้หลัก

สถิติและความน่าจะเป็นเข้า

มาร่วมด้วย	นักศึกษาเข้าใจ

กระบวนการวิจัยมากขึ้นและ
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ต.	ตลาด	อ.	เมือง	จ.	

มหาสารคาม

(กิตติศักดิ์	ไกรจันทร์	

ผดุงศิษย์	ช�านาญบริรักษ์	

และ	สกาวรัตน์	ไกร

จันทร์,	2558)	บูรณา

การการเรียนการสอน

รายวชิาการสร้างเสรมิสุข

ภาพ	และรายวิชา

การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน	1	กับการ

วิจัย	เรื่อง	การสร้างพื้นที่

ต้นแบบในการสร้าง

เสริมสุขภาพของผู้สูง

อายุในพื้นที่เมือง	ชุมชน

สามัคคี	ต�าบลตลาด	

อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม

การบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับการ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาทันตสาธารณสุข	

วิทยาลัยการสาธารณสุข

สิรินธร	จังหวัดยะลา	(รอ

ซีกิน	สาเร๊ะ	และคณะ,

2560)

โดยทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย	

ก�าหนดโครงการกลยุทธ์เพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน

พระบรมราชชนกและการประกัน

คุณภาพการศึกษา	2)	คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรก�าหนดนโยบายกา

รบูรณาการการจัดการเรียนการสอน	

ก�าหนดพื้นที่	

ชุมชนเพื่อให้ทุกกลุ่มวิชาน�าไปเป็น

แนวทางในการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน	3)ประชุมอาจารย์เพื่อ

วางแผนการบูรณาการพันธกิจ	4)	

กลุ่มวิชาวางแผนการบูรณาการ	โดย

ก�าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ	และ

ชี้แจงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอ

จากชุมชน	5)	อาจารย์ผู้สอนจัดท�า

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะที่	2	ด�าเนินการ

1)	นักศึกษาร่วมกับ	อสม	ส�ารวจ

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ	2)	ปฏิบัติ

การวิจัยโดยบูรณาการกับการฝึก

ประสบการณ์ของนักศึกษา	เช่น	

จัดท�าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	

ประกอบด้วยการออกก�าลังกาย	

สันทนาการ	การให้ความรู้ด้าน

สุขภาพ	การให้บริการสุขภาพที่บ้าน	

การเยี่ยมบ้าน

ระยะที่	3	ประเมินผล

สรุปผลการเรียนรู้โดยการถอดบท

สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยให้

สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้

เป็นอย่างดี

ผู้สูงอายุ

พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม

มีภาวะสุขภาพดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพ

ชุมชน

พึงพอใจต่อโครงการเพราะเป็น

การบูรณาการที่สอดคล้องกับ

งานประจ�า	ได้องค์ความรู้และ

แนวทางพัฒนางาน	ได้เครือ

ข่ายในการท�างาน

อสม.

พึงพอใจต่อโครงการ	ได้รับ

ความร่วมมือในการท�างาน

และได้รับความไว้วางใจจากผู้

สูงอายุและชุมชน	ได้รับความ

รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา

นักศึกษาได้ฝึกการเขียน	การ

เลือกใช้ค�า	สะกดค�าที่ถูกต้อง	

รวมถึงสามารถใช้ภาษาถิ่นเพื่อ

ให้สอดรับกับเนื้อเพลงท้องถิ่น	

สามารถน�าเสนอในรูปแบบ

ที่หลากหลาย	เสริมสร้างการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	

รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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บูรณการการเรียนการ

สอนรายวิชาทักษะการ

ใช้ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารกับการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ในโครงการวันทันต

สาธารณสุข

เรียนร่วมกันของทีมวิจัย	นักศึกษา

พยาบาล	ผู้สูงอายุ

ขั้นที่	1	วางแผนและเตรียมการ	

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณ

าการกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ในโครงการวันทันตสาธารณสุขใน

หัวข้อการใช้ทักษะการเขียนและ

การส่งสารด้วยการเขียน	กิจกรรม

การเรียนการสอนคือ	มอบหมายให้

นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน

อย่างน้อย	1	ผลงานโดยน�าองค์ความรู้

เรื่องการเขียนและการ

สื่อสารด้วยการเขียนมาสร้างสรรค์

ผลงานให้อยู่ในรูปการแสดงศิลปะ

และวัฒนธรรม	โดยมอบหมายงาน

ล่วงหน้า	4	สัปดาห์	ก�าหนดให้มี

การน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย

มีอาจารย์	8	คนประเมินผลงาน	ให้ข้อ

เสนอแนะและให้นักศึกษาแก้ไข

ขั้นที่	2	เผยแพร่ผลงาน

นักศึกษาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมใน

โครงการวันทันตสาธารณสุข

ขั้นที่	3	ประเมินผล

ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น

สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานการ

แสดงศิลปะและวัฒนธรรม	

มีความเข้าใจเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น	และ

รู้สึกหวงแหนอยากอนุรักษ์

สืบสานการแสดงศิลปะและ

วัฒนธรรมสืบไป
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ปัญหาที่พบและข้อควรค�านึงถึงในการบูรณาการ

	 การศึกษาของ	ชาลี	ตระกูล	เรขา	อรัญวงศ์	

และ	ขวัญดาว	แจ่มแจ้ง	(2560)	ที่ท�าการศึกษาวิจัย

เรื่อง	 กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ	

มหาวทิยาลยัราชภฏัในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	พบ

ปัญหาในการบูรณาการพันธกิจ	ดังนี้	

	 1.	 ด้านการวางแผน	 มีการก�าหนดเป็น

นโยบายผ่านแผนกลยุทธ์	 แต่มิได้ก�าหนดเป็น

กลยุทธ์	 ขาดการน�าข้อมูลการบูรณาการที่ผ่านมา

มาประกอบการวางแผน

	 2.	 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร	หน่วย

งานที่รับผิดชอบมิได้ระบุบทบาทหน้าที่ไว้ใน

โครงสร้างองค์กร	บคุลากรทีร่บัผดิชอบเข้าใจเกีย่ว

กับการบูรณาการไม่ชัดเจน

	 3.	 ด้านการน�า	 การกระตุ้นให้เกิดบูรณา

การยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร	ขาดการเต

รียมความพร้อมแกนน�าในการขับเคล่ือนการ

บูรณาการ	

	 4.	 ด้านการควบคุมติดตามผลการบูรณา

การพันธกิจยังไม่เป็นระบบ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการบูรณาการ

กับพันธกิจด้านต่างๆ	 เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	

อาจารย์	สถาบันและชุมชน	ก่อนที่จะบูรณาการ	

อาจารย์ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 1.	 การบูรณาการท่ีก�า ลังด�า เ นินการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันหรือ

ไม่อย่างไร	 การบูรณาการต้องได้ประโยชน์ต่อ

นักศึกษา	หลักคิดในการบูรณาการคือนักศึกษา

ต้องได้ประโยชน์	รองลงมาคืออาจารย์หรอืสถาบนั

ได้ประโยชน์	หากบรูณาการแล้ว	นกัศึกษา	อาจารย์

หรือสถาบันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มข้ึนจากการ

จดัการเรยีนการสอนปกติ	กไ็ม่ควรจัดการเรยีนการ

สอนแบบบูรณาการ

	 2.	 สถาบันควรมีระบบและกลไกเกี่ยว

กับการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธ

กิจต่างๆ	รวมทั้งมีการก�ากับติดตาม	และประเมิน

ผลการบูรณาการพันธกิจ	 ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการได้ครอบคลุมทุก

พนัธกจิ	นกัศึกษาได้รับการพฒันาในแต่ละช่วงช้ัน

อย่างเป็นระบบ	มีผลลพัธ์การเรียนรูต้ามท่ีคาดหวงั	

อาจารย์ต้องน�าวงจรคุณภาพ	PDCA	มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

		 3.	 การบูรณาการท่ีต้องมกีารน�านกัศึกษา

ออกนอกสถานที่เพื่อไปให้บริการวิชาการ	 เก็บ

รวบรวมข้อมูลวิจัย	 จัดกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม	อาจารย์ต้องด�าเนินการขออนุญาตน�า

นักศึกษาออกนอกสถานท่ีให้ถูกต้องตามข้ันตอน

ของทางราชการ	 ทุกครั้งของการเดินทางมีความ

เส่ียงและใช้งบประมาณค่อนข้างมากเนือ่งจากการ

จดัการเรียนการสอนบูรณาการต้องด�าเนินการกบั

นักศึกษาทั้งรายวิชา	 ดังน้ันอาจารย์ควรพิจารณา

ความคุ้มค่าคุ้มทุนของการบูรณาการเพื่อวางแผน

จัดกิจกรรมบูรณาการและจัดท�าโครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	

	 4.	 การบูรณาการการเรียนการสอน

กับการวิจัยรูปแบบท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กระบวนการวิจัย	 อาจารย์ต้องเตรียมนักศึกษาให้

เข้าใจกระบวนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์	 และควรออกแบบการบูรณาการให้เหมาะ

สมกับศักยภาพนักศึกษา	 เช่น	นักศึกษาชั้นปี	 1-2	

ควรให้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	 รวมท้ังต้องสร้าง

ความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับ

จากการบูรณการ	ลดความเข้าใจผิดของนักศึกษา

ท่ีเห็นว่าอาจารย์ได้ประโยชน์ในงานวิจัยเอารัดเอา
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เปรียบนักศึกษา	เป็นต้น

	 นอกจากนี้ในการบริหารการบูรณาการ

พันธกิจให้ประสบความส�าเร็จ	แต่ละสถาบันควร

มีกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	8	กลยุทธ์ดังนี้	

	 1.	 พัฒนาระบบและกลไกการจัดท�า

แผนการบูรณาการพันธกิจ	ด้วยการก�าหนดเป็น

นโยบายผ่านแผนกลยุทธ์	 โดยจัดท�าเป็นตัวชี้วัด

และมาตรการ	และน�าข้อมูลการบูรณาการที่ผ่าน

มามาประกอบการวางแผนด�าเนินงาน

	 2.	 พฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่

การตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ

	 3.	 จัดโครงสร้างองค์กร	 โดยก�าหนดให้

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ระบุบทบาทหน้าที่ไว้

ในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน	 เพื่อท�าหน้าท่ีขับ

เคลือ่นนโยบายให้ส�าเรจ็	ตามตัวชีวั้ดและมาตรการ

ที่ก�าหนดไว้

	 4.	 	พฒันาสมรรถนะผูบ้รหิาร	ด้านการน�า	

การกระตุ้นให้เกิดบูรณาการ	 เพื่อให้เกิดเป็น

วฒันธรรมในองค์กร	เตรยีมความพร้อมแกนน�าใน

การขับเคลื่อนการบูรณาการ	ผู้บริหารควรมีการก

ระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยการจัดกิจกรรมให้

ความรู้	 และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบูรณา

การพันธกิจ

	 5.	 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 ให้มีความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการเพื่อน�าไปใช้

บูรณาการกับพันธกิจให้ชัดเจน

	 6.	 พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืการบูรณา

การพันธกิจกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน

	 7.	 สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ	

เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 8.	 พัฒนาระบบและกลไกการก�ากับ

ติดตาม	และประเมนิผลการบูรณาการพนัธกจิ	เพือ่

ให้มีการควบคุม	ก�ากับ	ติดตาม	ผลการบูรณาการ

พันธกิจอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ	PDCA

บทสรุป	
	 การบรูณาการพนัธกจิ	หมายถงึ	การด�าเนนิ

การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	 การบริการวิชาการแก่

สังคมและการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรมอย่างผสม

ผสานกลมกลืนกัน	 เป็นองค์รวม	 เพื่อให้สถาบัน

สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก	ได้แก่	การผลิตบัณฑิต	

การวิจัยสร้างองค์ความรู้	 การบริการวิชาการและ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบถ้วนและ	

มีประสิทธิภาพ	การบูรณาการการเรียนการสอน

กับการวิจัย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่างๆ	 ท่ีไม่ใช่วิชา

วิจัยและเพื่อให้ผู้สอนสามารถผลิตและเผยแพร่

ผลงานวิจัยไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนการ

สอน	 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการแก่สังคม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ประสบการณ์จริง	 ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ	

และอาจารย์ผู้สอนน�าความรู้ประสบการณ์จริงมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และพัฒนาโจทย์

วิจัย	การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อให้ผู ้เรียนและผู้สอน

ซึมซับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและ

มีส่วนร่วมในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 จะ

เห็นได้ว่าการบูรณาการตามจุดมุ่งหมายของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเน้นการ

จดัการเรียนการสอนบูรณาการกบัพนัธกิจอืน่ๆอกี	

3	พันธกิจ	จุดเน้นอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ให้มีคุณภาพตอบสนองสังคม	 แต่การบูรณาการ

ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับคณะและระดับสถาบันเน้นการส่งเสริมให้

อาจารย์สามารถปฏิบัติพันธกิจต่างๆได้ควบคู่ไป

กับพันธกิจการผลิตบัณฑิต	การบูรณาการไม่ว่า

กับพันธกิจใด	ก่อนบูรณาการ	อาจารย์ผู้สอนต้อง

พจิารณารายวชิาน้ันก่อนว่ามีสาระการเรยีนรูอ้ะไร

ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการในพันธกิจนั้นๆ	และ

สามารถเช่ือมโยงเป็นเน้ือหาเดียวกนัได้	การบรูณา

การท่ีดีต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน	 ผู้สอนและ

สถาบัน	
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ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ
	 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผล

งานวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล	และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน

วิชาการ	 ดังนั้น	กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ	 จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านท่ีสนใจ	ส่งผลงานมาตี

พิมพ์เผยแพร่ใน	วารสารของวิทยาลัยฯ	ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ทุกเร่ืองได้ผ่านการพิจารณา

และกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	 และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญจะช่วยพัฒนาต้นฉบับให้

มีคุณภาพมากขึ้น

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
	 ต้นฉบับทีจ่ะส่งลงพมิพ์ในวารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีนครราชสีมา	จดัเป็นประเภท

เรื่องดังต่อไปนี้

	 1.	 รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล	การพยาบาล	การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

	 2.	 บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล	การพยาบาลสาขาต่างๆ	หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง

	 3.	 เรื่องอื่นๆ	เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
		 1.		 ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย	หรือบทความวิชาการเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ต้อง

ช�าระค่าใช้จ่ายตีพิมพ์และสมัครสมาชิกวารสาร

		 2.		 ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

		 3.		 ผูเ้ขียนต้องรายงานข้อเทจ็จรงิท่ีเกดิขึน้จากการท�าวจิยั	ไม่บิดเบือนข้อมูล	หรอืให้ข้อมลูทีเ่ป็น

เท็จ	และผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องมีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง

		 4.		 ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง	 รวม

ทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความ

		 5.		 ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย	

และถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ	

		 6.		 ผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์	จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงาน

ที่เก็บข้อมูล	มหาวิทยาลัย	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องแสดงหลักฐานและหมายเลขใบรับรอง

		 7.		 ผลงานทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	2	คน/	1	เรื่อง	โดย

ใช้ระบบ	double-blinded	review	โดยผู้เขียนจะต้องด�าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่
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ก�าหนด

		 8.		 กองบรรณาธิการของวารสารจะพจิารณาต้นฉบับท่ีจัดท�าตามค�าแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับ

นี้เท่านั้น	ขอให้ผู้เขียนปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

		 9.		 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขียนทราบผลการพจิารณา	เพือ่ตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการ	โดยขอให้ผู้เขียนส่งผลงานที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

การเตรียมต้นฉบับ
	 การพิมพ์ต้นฉบับบทความให้ใช้กระดาษขนาด	A4	 จัดระยะขอบกระดาษ	 1	นิ้วโดยรอบใช้

อักษรAngsana	new	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ระยะห่างระหว่างบรรทัด	1	บรรทัด	 (ขนาดอักษร

และการจัดรูปแบบ	ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ์)

	 ขณะนี้ทางวารสารได้ใช้การรับส่งผลงานวิชาการท่ีจะลงตีพิมพ์ทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย	(Thai	–	Journal	Citation	Index	Centre:	TCI)	ผูน้พินธ์สามารถส่งต้นฉบับ

ที่สมบูรณ์	มาที่	URL:	tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm

	 ผู้นิพนธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ท่ีเว็บไซด์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ	

(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.	 ชือ่ผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน	พร้อมวฒุกิารศึกษาสูงสุดพมิพ์อยูใ่ต้ชือ่เรือ่งโดยเย้ืองไปทางขวามือ		

	 	 ส่วนต�าแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�างานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

	 3.	 บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(ไม่เกิน	300	ค�า	ต่อ	1	บทคัดย่อ)

	 4.	 เนื้อหา	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	บทน�า	เนื้อเรื่อง	และบทสรุป

บทความวิจัย	(ไม่เกิน	15	หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

	 1.	 ชื่อบทความ	ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.	 ช่ือผูเ้ขียนบทความ	โดยพมิพ์ชือ่ผูว้จิยั	ผูร่้วมวจิยั	พร้อมวฒุกิารศึกษาสูงสุดพมิพ์อยูใ่ต้ช่ือเร่ือง	

	 	 โดยเย้ืองไปทางขวามือ	ส่วนต�าแหน่งวิชาชีพและสถานท่ีท�างานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็น	

	 	 เชิงอรรถ

	 3.	 บทคัดย่อ	มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(ไม่เกิน	300	ค�า	ต่อ	1	บทคัดย่อ)

	 4.	 บทน�า

	 5.	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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	 6.	 ค�าจ�ากัดความ	(ถ้ามี)

	 7.	 กรอบแนวคิด	(ถ้ามี)

	 8.	 วิธีด�าเนินการวิจัย	(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�างานของผู้เขียนบทความ	(ท้ายหน้า)	 ตัวปกติ	 ชิดซ้าย	 16

	 หัวข้อใหญ่	 ตัวหนา	 ชิดซ้าย	 18

	 หัวข้อรอง	 ตัวหนา	 ชิดซ้าย	 16

	 หัวข้อย่อย	 ตัวปกติ	 ใช้หมายเลขก�ากับ	 16

	 ข้อความในตาราง	 ตัวปกติ	 	 14	-	16

การเขียนเอกสารอ้างอิง	
	 รปูแบบการเขียนอ้างองิและบรรณานุกรมใช้รูปแบบ	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�า	และอรทัย	มูลค�า	(2544)	กล่าวว่า............

	 	 ................สิ่งที่น�าไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้	

	 	 (สุวิทย์	มูลค�า	และอรทัย	มูลค�า,	2544)
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	 3.	 กรณีผู้แต่ง	3	–	5	คน

	 	 อ้างถึงครั้งที่	 1	 (ศุภมิตร	 เมฆฉาย,	 อัญชลี	 วงษา,	 เทิดชัย	 เวียรศิลป์,	 โกมุท	 อุ่นศรีส่ง,		

	 	 และเกรียงศักดิ์	เม่งอ�าพัน,	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	

	 	 	 พยาบาลที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก		

	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวง	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�านักพิมพ์.

	 	 ตัวอย่าง

	 	 สายสวาท	เผ่าพงษ์.	(2542).	พฒันาการพยาบาล.	นนทบรีุ:	โครงการสวสัดิการวชิาการ	สถาบนั	

	 	 	 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

	 	 ช่ือ	นามสกุลผูเ้ขียนบทความ.	(ปี).	ชือ่บทความ.	ใน	การสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง......................

		 	 	 (หน้า).	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์

	 	 ตัวอย่าง

	 	 ธีรเดช	วัฒนา,	ทัศนา	ทวีคูณ,	และอภิญญา	ศิริพรม.	 (2543).	ชาใบหม่อน.	 ใน	การสัมมนา 

   ทางวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนา 

   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (หน้า	55	 -	70).	กรุงเทพฯ:	ศูนย์วิจัยและ	

	 	 	 พัฒนาวัตถุดิบยาเครื่องส�าอางและ	 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตร.

	 5.	 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์

	 	 ผู้เขียน.	(ปี).	ชื่อวิทยานิพนธ์.	วิทยานิพนธ์...ระดับของวิทยานิพนธ์...(มหาบัณฑิตหรือดุษฎ	ี

	 	 	 บัณฑิต)	สาขาวิชา,	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย,	ชื่อมหาวิทยาลัย.

	 	 ตัวอย่าง

	 	 อิสราวรรณ	สนธิภูมาศ.	 (2545).	ความต้องการข้อมูลเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยท่ีได้รับ 

   การตรวจสวนหวัใจในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.	วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล	

	 	 	 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	นครราชสีมาเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่งานวิจัยหรือ

บทความวชิาการระหว่างนกัวจัิยหรอืผูน้พินธ์กบัสังคมภายนอก	ดังน้ันเพือ่ให้การส่ือสารทางวชิาการเป็น

ไปอย่างถูกต้อง	มีคุณภาพ	โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	จึงได้ก�าหนด

แนวทาง	วิธีปฏิบัติที่ดี	และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชากาตามแนวทาง

ของหน่วยงาน	Committee	on	Publication	Ethics	(COPE)	ไว้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์	(Duties	of	Authors)
	 1.	 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

	 2.	 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากการท�าวิจัย	 ไม่บิดเบือนข้อมูล	หรือให้ข้อมูล	

ที่เป็นเท็จ

	 3.	 ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	 หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง		

รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความ

	 4.	 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก�าหนดไว้ใน	“ค�าแนะน�าในการส่ง

ต้นฉบับ”

	 5.	 ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง

	 6.	 ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้

	 7.	 ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน	(หากมี)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ	(Duties	of	Editors)
	 1.	 บรรณาธิการวารสารมีหน้าทีพ่จิารณาคณุภาพของบทความเพือ่ตีพมิพ์ในวารสารโดยคดักรอง	

ตรวจสอบ	บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการ

	 2.	 บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู ้นิพนธ์และประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ	

ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

	 3.	 บรรณาธิการควรด�าเนินการทุกอย่างเพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพของบทความท่ีตีพิมพ์	 เพื่อ

รบัรองคุณภาพของงานวจัิยท่ีตีพมิพ์	และตระหนกัว่าวารสาร	และแต่ละส่วนของวารสาร	มีวตัถปุระสงค์	

และมาตรฐานที่ต่างกัน

	 4.	 การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏเิสธบทความวจิยัเพือ่การตีพมิพ์	ควรขึน้

อยูก่บัความถูกต้องตามหลักวชิาการ	ความส�าคัญ	ความใหม่	และความชัดเจนของบทความวจัิย	ตลอดจน

ความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร

	 5.	 บรรณาธิการควรมกีารชีแ้จงหรอืให้ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ	

(peer	review)	นอกจากนีค้วรมีความพร้อมในการชีแ้จงความเบ่ียงเบนต่างๆ	จากกระบวนการตรวจสอบ
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ที่ได้ระบุไว้

	 6.	 บรรณาธกิารควรจดัพมิพ์ค�าแนะน�าแก่ผูน้พินธ์ในทกุประเดน็ทีบ่รรณาธกิารคาดหวงั	ในทกุ

เรื่องที่ผู้นิพนธ์ควรรับทราบ	และควรมีการปรับปรุงค�าแนะน�าให้ทันสมัยอยู่เสมอ	พร้อมท้ังควรมีการ

อ้างอิงหรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย

	 7.	 บรรณาธิการไม่ควรเปลีย่นแปลงการตัดสินใจในการตอบรบับทความท่ีถูกปฏเิสธการติพมิพ์

ไปแล้ว	ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา

	 8.	 บรรณาธิการใหม่ไม่กลับค�าตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความที่บรรณาธิการคนก่อนตอบปฏิเสธ

ไปแล้ว	ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น

	 9.	 บรรณาธิการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความและส่ง

บทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อ

ผู้พิจารณาบทความ	(Double	blind)

	 10.	บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีมผู้บริหาร

	 11.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจบทความในด้านการคัดลอกงานผู้อื่น	 (Plagiarism)	หากพบ

ต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์ทันทีเพื่อขอค�าช้ีแจง	 เพื่อประกอบการ	 “ตอบรับ”	

หรือ”ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้น

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ	(Duties	of	Reviewers)
	 1.	 ผูป้ระเมินบทความต้องรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความท่ีส่งมาเพือ่พจิารณา

แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

	 2.	 ผู้ประเมินบทความควรแจ้งและปฏิเสธการประเมินกับบรรณาธิการหากมีผลประโยชน	์

ทับซ้อนกับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา

	 3.	 ผูป้ระเมนิบทความควรประเมินบทความในสาขาท่ีตนเชีย่วชาญโดยพจิารณาความส�าคัญของ

เน้ือหา	คณุภาพการวเิคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความเหน็ส่วนตัวทีไ่ม่มข้ีอมูลรองรบั

มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

	 4.	 ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยท่ีส�าคัญและสอดคล้องกับบทความท่ีก�าลังประเมิน

แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงด้วย	หากมีความซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
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