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บทคัดย่อ
	 การวจัิยนีเ้ป็นการศึกษาวจัิยเชงิพรรณนา	(Descriptive	research)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา
และ เ ป รี ย บ เ ที ย บคุณภ าพบัณฑิ ต 	 วิ ท ย า ลั ยพย าบ าลบรม ร าชชนนี 	 เ ชี ย ง ใ หม 	่	 
ปีการศึกษา	2556		ตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)		และ
เพื่อนร่วมงานของบัณฑิต	ประชากรเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษา		ในปีการศึกษา	2556	
จ�านวน	68	คน		ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	 (ผู้ใช้บัณฑิต)	จ�านวน	68	คน	และเพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิตจ�านวน	 68	 คน	 	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีปรับปรุงและดัดแปลงจากแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต	 ของจินตวีร์พร	 แป้นแก้ว	 และคณะ	 ได้รับแบบสอบถามคืนจาก	 บัณฑิต
พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษา	ในปีการศึกษา	2556	จ�านวน	57	ชุด	ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	(ผู้ใช้
บัณฑิต ) 	 จ� านวน	 57	 ชุด	 และเพื่ อนร ่วมงานของบัณฑิตจ� านวน	 จ� านวน	 57	 ชุด	 
ซึ่งได้รับการหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา	 IOC	 (Index	 of	 Item-objective	 Congruence)		 
ได้เท่ากับ	 0.85	 หาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ	 แอลฟ่าของครอนบาค	
(Alpha	coefficient	of	Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	=	0.95
	 สถิติที่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล	 ได ้แก ่	 ค ่าความถี่ 	 ร ้อยละ	 ค ่าเฉลี่ย	 และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน		
	 ผลการวิจัย	พบว่า		
	 คุณภาพบัณฑิตตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและเพื่อนร่วมงาน	
ทัง้โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	และอยูใ่นระดบัสงูเหมอืนกนั	โดยเมือ่พจิารณารายด้าน	
พบว่า	คุณภาพบัณฑิตตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่มีค่าคะแนนสูงสุด	คือ	ด้าน
พฤตกิรรมการแสดงออกทางด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	และรองลงมา	คอื	ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน	และด้านความรูค้วามสามารถทางวชิาการ	ส่วนคณุภาพบณัฑติตามความคิดเหน็
ของบัณฑิตที่มีค่าคะแนนสูงสุด	คือ	ด้านคุณธรรม	 	จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	และรองลงมาคือ	
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ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
	 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีบทบาท
หน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมา
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 2520	 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเพื่อ
สนองความต้องการของประชาชนในชุมชนด้าน
บริการสุขภาพ	 ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านร่างกายจิตใจ	 อารมณ์	 และด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ	(ความเก่ง)	ส่วนคุณภาพบัณฑิตตามความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตที่มีค่าคะแนน
สูงสุด	คอื	ด้านคุณธรรม	จรยิธรรมในการปฏบิติังาน		และรองลงมาคือ	ด้านพฤติกรรมการแสดงออก
ทางด้านร่างกาย		จิตใจ	และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ค�าส�าคัญ:		คุณภาพบัณฑิต		นักศึกษาพยาบาล		ความพึงพอใจ

Abstract

	 This	descriptive	research	aims	to	follow	up	and	to	compare	the	quality	of		
new	graduates,	Boromarajonani	College	of	nursing,	Chiangmai	in	the	academic		year		
2013	 by	 their	 self-perceptions,	 direct	 supervisors	 and	 colleagues.	 The	 samples		
consisted	of	68	newly	graduates,	Boromarajonani	College	of	nursing,	Chiangmai		in		
the	academic	year	2013,	68	direct	supervisors	and	68	colleagues.	Fifty	seven	self-
reported	questionnaires	were	filled	by	newly	graduates,	57	copies	by	the	direct		
supervisors	and	57copies	by	their	colleagues.	The	questionnaires	used	in	this		study	
were	tested	 for	content	validity	and		 reliability.	The	data	 	were	analyzed	using		
frequency,	percentage,	mean		and		standard	deviation.
	 The	result		showed		that	:	 	
	 The	overall	quality	of	new	graduates,	Boromarajonani	College	of	nursing,	
Chiangmai,	in	the	academic	year	2013	comparing	between	new	graduates	,	their	
direct	supervisors	and	Colleagues	were	not	statistically	significant	difference.	By	
perception	their	direct	supervisors’s	perception	:	ethical	nursing	behaviors,	profes-
sional	ethics,	and	knowledge.	By	their	perception	were	the	same	as	their	direct	
colleagues’s	perceptions	:	professional	ethics,	ethical	nursing	behavior	and	knowledge.

Key	words:		Quality	of	Newly	Graduates,		Nursing	Students,		Satisfaction	

ชนนี	 เชียงใหม่	 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษาตาม
หลกัสตูรของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนเีชยีงใหม่	
มีดังนี้	
	 1.	แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีจ�าเป ็น
ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล	 ดังต่อไปนี้
เคารพในคุณค่า	ศักดิ์ศรี	และความเป็นปัจเจกทั้งของ
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ประเมนิท้ังสีข้ั่นตอนจะต้องสอดคล้องและต่อเนือ่งกนั
ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ	 (2)	 เป็นการประกัน
คุณภาพภายนอก	 ประกอบด้วยการตรวจสอบ
คุณภาพท่ีผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน		
การประเมินคุณภาพ	 และการให้การรับรองเพื่อ
เป็นการยืนยันจากสถาบันการตรวจสอบที่ได้เข้ามา
ท�าการประเมนิคณุภาพการศกึษาว่าวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 มีมาตรฐานด้านคุณภาพใน
ระบบการศึกษามากน้อยเพียงใด	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ได้พยายามผลักดันให้เกิด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเพื่อความ
ต้องการด้านคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกไปจาก
สถาบนัแห่งนีใ้ห้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม	คณุภาพของ
บัณฑิตพยาบาลที่วิทยาลัยฯ	 ผลิตจะต้องเป็นบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณสมบัติครอบคลุม	 (1)	 ด้านความรู้		
ความสามารถทางวิชาการ		 (ความเก่ง)	อันประกอบ
ด้วยทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาลและด้านความรู้		
ความสามารถพื้นฐานที่มีผลต่อการท�างาน	 (2)	 ด้าน
คุณธรรม	จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	(ความดี)	และ	
(3)	 ด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านร่างกาย		
จิตใจและอารมณ์	 (มีความสุข)2	 การตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
เชียงใหม่	 มีหลายวิธีซึ่งจัดท�าเป็นระยะๆ	 และในครั้ง
นี้เป็นการศึกษาวิจัยท่ีเป็นการตรวจสอบคุณภาพข้ัน
สุดท้ายของกระบวนการประกันคุณภาพด้วยการ
ศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	 เชียงใหม่	 ปีการศึกษา	 2556	 และออกไป
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	 ณ	 สถาน
บริการทางสุขภาพที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ทีไ่ม่ได้สงักดักระทรวงสาธารณสขุ	ได้แก่	โรงพยาบาล
เอกชนต่างๆ	โดยบัณฑติพยาบาลเริม่ปฏบัิติงานตัง้แต่
วันที่	 1	 เมษายน	2557	ถึง	31	มีนาคม	2558	 เป็น
ระยะเวลา	 1	 ปี	 คณะผู้วิจัย	 จึงท�าการศึกษาติดตาม
คุณภาพบัณฑิต	 โดยมุ่งประเมินด้านคุณภาพตาม
ความคดิเหน็ของบณัฑติและผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ	
(ผู้ใช้บัณฑิต)	โดยครอบคลุมคุณสมบัติ	(1)	ด้านความ
รู้ความสามารถทางวิชาการ	 (ความเก่ง)	 (2)	 ด้าน

ตนเองและผู้อื่นมีจิตส�านึกในการให้บริการมีสุขภาพ
และวฒุภิาวะทางอารมณ์ยดึมัน่ในคุณธรรม	จรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพคดิอย่างมวีจิารณญาณ	และ
สร้างสรรค์มีภาวะผู้น�าและสามารถบริหารจัดการ
ตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมท�างาน
ได้โดยอิสระ	และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้แสวงหาความรู ้
และเรียนรู้ตลอดชีวิต	เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและ
เป็นพลเมืองดีของสังคม	
	 2.	ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล	 ครอบครัว	
และชุมชน	 ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ	 และภาวะที่มี
ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอ้ือ
อาทรยึดหลักคุณธรรม	และจริยธรรม												
	 3.	รักษาพยาบาลเบื้องต้น	 ตามขอบเขต
วิชาชีพการพยาบาล	
	 4.	พัฒนาศักยภาพบุคคล	ครอบครัว	กลุ่มคน	
และชุมชนให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
	 5.	ติดต่อสื่อสาร	ให้ความรู้	และให้ค�าปรึกษา
ทางสุขภาพได้
	 6.	ร่วมท�าวิจัยและน�าผลการวิจัยไปใช้ได้
	 7.	เลือกใช ้แหล ่งทรัพยากร	 นวัตกรรม	
เทคโนโลยี	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นในปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม1  
	 8.	ร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	และ
ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ1
	 ปีการศึกษา	2540	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	 เชียงใหม่	 ได้เร่ิมให้มีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ	 มีข้ันตอนของการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 (1)		
การประกันคุณภาพภายใน	 และ	 (2)	 การประกัน
คุณภาพภายนอก	 ส�าหรับ	 (1)	 การประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย	การควบคุมคุณภาพ	การตรวจ
สอบคณุภาพ	และประเมนิคณุภาพ	ระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาจะต้องมกีารประเมนิคณุภาพอย่าง
ละเอียด	ประกอบด้วย	การประเมินบริบท	(Context		
Evaluation)	การเมินตัวป้อน	 (Input	Evaluation)		
การประเมินกระบวนการ	 (Process	 Evaluation)		
และการประเมนิผลผลติ	(Output		Evaluation)		การ
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คุณภาพบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

คุณธรรม	จริยธรรม	ในการปฏิบัติงาน	(ความดี)	และ		
(3)	 ด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านร่างกาย		
จิตใจและอารมณ์	 (มีความสุข)3 ซึ่งศึกษาในบัณฑิต
พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	2556	จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นตัว
บ่งชี้คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2556	ประเมินบัณฑิตว่า
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากน้อยเพียงใด	 และเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุง	 แก้ไข	 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มคีณุลักษณะความเป็นคนดี		คนเก่ง		และ
มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาคุณภาพของบัณฑิตที่ส�าเร็จการ
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่		ปีการศึกษา	2556	
ตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)	และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต

ค�าถามของการวิจัย
	 คณุภาพบณัฑติทีส่�าเรจ็การศึกษา	ปีการศึกษา	
2556	ตามความคดิเหน็ของบณัฑติ	ผูบ้งัคับบญัชาของ
บณัฑติ	(ผูใ้ช้บัณฑติ)	และเพือ่นร่วมงานของบณัฑติ	มี
ระดับ	แตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยทีมี่ลักษณะเป็นการ
ศกึษาวจิยัเชงิพรรณนา	(Descriptive	Research)	เกบ็
รวบรวมข้อมูลท่ีมีลักษณะของข้อมูลเป็นทั้งเชิง
ปรมิาณ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือติดตามคุณภาพบณัฑติ
พยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีเชียงใหม่		ปี
การศึกษา	 2556	 และเปรียบเทียบคุณภาพบัณฑิต
พยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่		
ระหว่างความคิดเห็นของบัณฑิต	 ผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)	และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากร
ทัง้หมดในการศกึษา		ซึง่ประกอบด้วยบณัฑติพยาบาล
ท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต		
ในปีการศึกษา	2556	จ�านวน	57	คน	ผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)	จ�านวน	57	คน	และเพื่อน
ร่วมงานของบณัฑิตจ�านวน	57	คน	รวมท้ังส้ิน	171		คน

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มประชากร ดังนี้
	 -		การให้เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องวิจัย
	 -	 การบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย		
รวมทั้งประโยชน์หลังสิ้นสุดการวิจัย
	 -		การเกบ็ข้อมลูเป็นความลบั	ซึง่ผูไ้ม่เกีย่วข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงได้
	 -	 เอกสารชี้แจงผู ้ เข ้าร ่วมโครงการได้แก่		
โครงการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาล		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 	 เชียงใหม่	 เป็นแบบ
ประเมนิคณุภาพบัณฑติท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน	โดยปรับปรงุ
และดดัแปลงจากแบบประเมนิคณุภาพบัณฑติ	3	มค่ีา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค	(Alpha	coefficient	of		Cron-
bach)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	=0.95	มี	3	ชุด	ได้แก่
	 ชุดท่ี	 1)	 เครื่องมือส�าหรับผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิต	ประกอบด้วย	2	ตอน	คือ
	 ตอนที	่1			ข้อมลูส่วนบคุคลของผูบ้งัคบับญัชา		
	 ตอนที่	2			แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตพยาบาล	 ซึ่งคณะผู ้วิจัยสร้างขึ้น
จ�านวน	55	ข้อ		
	 ชดุที	่2)	เครือ่งมอืส�าหรบับณัฑติ	ประกอบด้วย		
2	ตอน	คือ
	 ตอนที	่1	ข้อมลูส่วนบคุคลของบณัฑติพยาบาล		
	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
คณุภาพบณัฑติพยาบาล	เป็นชดุเดียวกบัแบบสอบถาม
ของผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)
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	 ชุดที	่3)	เคร่ืองมอืส�าหรับเพือ่นร่วมงานบณัฑติ		
ประกอบด้วย	2	ตอน	คือ
	 ตอนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงาน
บัณฑิตพยาบาล		
	 ตอนที่	2		แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
คณุภาพบณัฑติพยาบาล	เป็นชดุเดียวกบัแบบสอบถาม
ของผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	(ผู้ใช้บัณฑิต)

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
	 1.	การหาความตรงตามเนื้อหา	 (Content		
validity)	ผูว้จิยัน�าแบบสอบถาม	ทีส่ร้างขึน้มาเอง	ให้
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบ
ความตรงเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข		น�าไปหาค่า	IOC	(Index	of	Item-objective		
Congruence)		ได้เท่ากับ	0.85
	 2.	การหาความเชือ่มัน่	(Reliability)	ผูว้จิยัน�า
เครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้(Try	 out)	
กับผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ	(ผูใ้ช้บณัฑติ)	จ�านวน	10	
คน	 บัณฑิตพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2555	ที่ส�าเร็จการศึกษา
หลกัสตูรเดยีวกบักลุม่ประชากร	จ�านวน	10		คน		และ
เพ่ือนร่วมงานบัณฑติ	จ�านวน	10	คน	รวม	30	คน	จาก
น้ันน�ามาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์	แอลฟ่าของครอนบาค	 (Alpha	coeffi-
cient	 of	 Cronbach)	 ได้ค ่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม	=	0.95

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	ท�าหนังสือจากผู ้อ�านวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่ถึงหัวหน้าส่วน
ราชการที่บัณฑิตสังกัดอยู่เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
	 2.	ประสานงานกับฝ่ายการพยาบาลเพ่ือขอ
อนุญาตเกบ็ข้อมลู	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยัและขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
	 3.	ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณย์ีและขอความร่วมมือให้ส่งกลบัภายใน	1		เดอืน
	 4.	ตรวจสอบความถูกต ้องครบถ้วนและ

สมบรูณ์ของข้อมลู	ก่อนจะน�าไปวเิคราะห์ข้อมลูต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	ข้อมลูส่วนบุคคลของบัณฑติ	ผูบั้งคบับัญชา
ของบัณฑิต	 (ผู ้ใช้บัณฑิต)	 และเพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิต	น�ามาหาค่าความถี่และร้อยละ
	 2.	ข้อมลูคณุภาพบณัฑติ	น�ามาหาค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 4.	เปรยีบเทยีบระดบัคณุภาพบณัฑติระหว่าง
การประเมนิด้วยตวัของบณัฑติเอง		ผูบ้งัคบับญัชาของ
บณัฑติ	(ผูใ้ช้บณัฑติ)และ	เพือ่นร่วมงานของบณัฑติ	ที่
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพบัณฑิตตาม
ความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาของบัณฑติบณัฑติและ
เพื่อนร่วมงาน	 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัสงูเหมอืนกนั	(x

_ 
=3.16,	S.D.	=0.58;	x

_
	=	3.04,		

S.D.	=	0.54;	x
_ 

=	3.17,		S.D.		=0.54	ตามล�าดับ)	
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน		
ส่วนคุณภาพบัณฑิต	พบว่า	ความคิดเห็นของบัณฑิต
ผู้บังคับบัญชา	และเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตโดยรวม	
ไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาติดตาม
บณัฑติพยาบาลทีส่�าเรจ็การศกึษาปีการศกึษา	2550-
2552	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี	พบว่า	
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน	 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	(มาก) 4	เช่นเดียวกันจึงกล่าว
ได้ว่า	บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ปีการ
ศึกษา	 2556	 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่	 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการท้ังใน
เรื่องทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลและความรู	้	
ความสามารถพื้นฐานที่ส ่งผลต่อการท�างาน	 มี
คุณธรรม	 จริยธรรมในการปฏิบัติงานรวมทั้งมี
พฤติกรรมการแสดงออกทางด้านร่างกาย	 จิตใจ		
อารมณ์ที่ เหมาะสม	 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ
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คุณภาพบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

หลักสูตร		ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	การบริหารหลักสูตรของ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	เชยีงใหม่	มุง่มัน่ในการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถใน
การปฏิบัติการพยาบาล	 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	 ยึด
มั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 เคารพสิทธิมนุษยชน		
รับผิดชอบต่อตนเอง	 ครอบครัว	 และสังคม	 พัฒนา
ตนเองทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	 มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจดี	 ท�างานและด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมคีวามสขุ	และการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ
รายวิชาจึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญและมีความหลากหลาย	 มีการสร้างเสริม
ประสบการณ์จริง5	 ได้แก่	 การเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกันเป็นรายกลุ่ม	(Group	Discussion)	การ
เรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้	 (Cooperative		
Learning)	 การเรียนการสอนแบบเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วม	 (Participatory	 Learning)	 การเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลกั	(Problem	Based		Learning)		
การเรียนการสอนแบบใช้สถานการณ์จ�าลอง	(Simu-
lation)	 ใช้บทบาทสมมติ	 (Role	 Playing)	 ใช้กรณี
ศึกษา	(Case		Study)	ใช้ผังความคิดรวบยอด	(Mind		
Mapping)	 เป็นต้น	 ส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ความ
เข้าใจ	ขณะศกึษาภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั	ิสามารถ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและ
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้	นอกจากนี้วิทยาลัยฯ	ยัง
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุ่มกิจการนักศึกษาใน
ชัว่โมง	EQ	Day	ทีช่่วยพฒันาคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์	 ได้แก่	 ความเมตตากรุณา	 ความซื่อสัตย	์	
ความมีวินัย	 รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น		
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์	เป็นต้น	จงึท�าให้บณัฑติทีจ่บ
การศกึษาจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	
มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ	 ทักษะ	
คณุธรรม	จริยธรรม	และความสามารถในการปรบัตวั
ต่อการท�างาน		การด�าเนินชีวิต
	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาด้านทักษะการปฏิบัติ
งาน	 พบว่า	 ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและ
เพื่อนร่วมงานของบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
บัณฑิตในด้านนี้โดยภาพอยู่ในระดับปานกลาง	 (x

_ 
=	

2.98,	S.D.	=	0.59;x	
_
	=	2.93,	S.D.	=	0.49	;	x

_
	=	3.09,	

S.D.	=	0.52	ตามล�าดบั)	และเมือ่เปรยีบเทียบคุณภาพ
บัณฑิตระหว่างความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของ
บัณฑิต		บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตในด้าน
นี้ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาในรายข้อบัณฑิตและผู้
บังคับบัญชาบัณฑิตประเมินอยู่ในระดับตรงกันในข้อ
ท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด	 คือ	 ประเมินปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการได้	(x

_
	=	3.19,	S.	D.	=	0.55;

	x
_ 

=	3.16	,	S.D.	=	0.62;x	
_
	=	3.11	,	S.D.	=	0.52	

ตามล�าดับ)	 	 และตามความคิดเห็นของ	 บัณฑิตและ
เพื่อนร่วมงานของบัณฑิต	คือ	ปฏิบัติการพยาบาลได้	
(	x
_ 
=	3.18,	S.D.	=	0.57;	x

_
	=	3.23,		S.D.	=	0.42	;	

x
_ 

=	3.25,	S.D.	=	0.43	ตามล�าดับ)	สามารถอธิบาย
ได้ว่า	ประเมนิปัญหาและความต้องการของผูร้บับริการ 
นัน้ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการปฏบิตักิารพยาบาลพืน้
ฐานทีพ่ยาบาลทกุคน		ทกุระดบั	ทกุสถาบนั	เกดิความ
ตระหนักรูเ้ป็นอย่างดยีิง่	ท้ังนีเ้พราะพยาบาลทุกคนได้
รบัการปลกูฝัง	ฝึกหดั	ฝึกฝน	ประเมนิปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการก่อนท่ีจะให้การพยาบาล 
ผู้ป่วยทุกครั้ง		ทุกราย		เพื่อที่จะปฏิบัติการพยาบาล
กับผู้ป่วยได้เหมาะสม	 จากการที่ได้ศึกษาเมื่อเป็น
ศึกษาตั้งแต่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	จนถึงชั้นปีที่	
4	 อีกท้ังพยาบาลต้องด�ารงชีวิตอยู่กับการประกอบ
วิชาชีพในสถานบริการสุขภาพที่จะพบเจอกับผู้รับ
บรกิารหลากหลาย	จงึจ�าเป็นต้องประเมนิปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการก่อนและปฏิบัติการ
พยาบาลได้	 ดังนั้นผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	บัณฑิต
และเพือ่นร่วมงานของบัณฑติจงึมคีวามเห็นสอดคล้อง
กันในเรื่องน้ี	 และ	 4	 ด้านพฤติกรรมการให้การดูแล
ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์โดยภาพรวมทกุด้านบณัฑติ
แสดงพฤตกิรรมการดแูลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์นัน้
บ่อยครั้งท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานมีความคิด
เหน็สอดคล้องกนัคอืด้านจติบรกิาร	(x

_
	=	4.27,	S.D.=	

0.58)	 รองลงมาคือด้านการค�านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและ
การให้ผู้ป่วยมส่ีวนร่วมและด้านการคดิวเิคราะห์	(x

_ 
=	

4.26,	 S.D.=	 0.62)	 และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต		
บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตประเมินอยู่ใน
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ระดับตรงกันในข้อที่มีค ่าคะแนนน้อยที่สุด	 คือ		
แนะน�าและนเิทศงานถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูร่้วมงานได้		
(x
_ 

2.51,	S.D.	=	0.69	;	x
_
	=	2.40,	S.D.	=	0.50	;	=	

2.79,	S.D.	=	0.59	ตามล�าดับ)	ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น
ถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน6	

โดยบัณฑิตเพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพได้ไม่นาน	 ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวต่อ
บทบาทใหม่จึงท�าให้ไม่สามารถแสดงบทบาทในเรื่อง
การเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการแก้ไขข้อ
บกพร่องในการปฏิบัติการพยาบาล		การแนะน�าและ
นิเทศงาน	ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานได้		การที่จะ
สอนหรือนิเทศงานนั้นพยาบาลจ�าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ในการให้บริการ
พยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสมมาเป็นระยะเวลานาน		
จนเกิดความรู้ความช�านาญแล้วจึงจะสามารถปฏิบัติ
การพยาบาลได้ด้วยความมั่นใจ
	 ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อ
การท�างาน	 พบว่าผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	 และ
บัณฑิต	 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิตสอดคล้อง
กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง	(x

_ 
=	2.98,	S.D.	=	0.63	;x

_
=	

2.91,S.D.	 =	 0.49)	 และความคิดเห็นของเพื่อนร่วม
งานอยู่ในระดับสูง	(x

_ 
=	3.03,	S.D.	=	0.55)		และเมื่อ

เปรียบเทยีบคณุภาพบณัฑติระหว่างความคดิเหน็ของ
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและเพื่อนร่วมงาน
ของบัณฑิตในด้านนี้	พบว่าแตกต่างกัน	เมื่อพิจารณา
ในรายข้อพบว่าข ้อที่ผู ้บังคับบัญชาของบัณฑิต
ประเมนิอยูใ่นระดับค่าคะแนนสงูสดุ	คอื	มเีทคนคิการ
พูดและแสดงความคิดเห็นที่ เหมาะสม	 (x

_ 
=	

3.35,S.D.=0.48)	สามารถอธิบายได้ว่า	มนษุย์มีความ
แตกต่างเฉพาะตัวบคุคลอย่างมาก	จากการอบรมเลีย้ง
ดู	การด�าเนินชีวิตในสภาพสังคมที่แตกต่างกัน	ส่งผล
ถึงสติปัญญา	ความคิด	ทัศนคติ	การรับรู้	การเรียนรู้	
การจูงใจ	 ความเชื่อ	 ค่านิยมของแต่ละบุคคล	 การ
สื่อสารเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ซึ่งกระท�าหรือ
แสดงออกด้วยสญัลกัษณ์อนั	เป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานที่
จ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติประจ�าวนัของมนษุย์	และ
พฤติกรรมการ	สือ่สารของมนุษย์ในทกุรูปแบบ	มคีวาม

เกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิตวิทยา	กระบวนการทาง
สังคม	 วัฒนธรรม	 และสภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ7	 แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการ
สือ่สารในผูป่้วยหลงัผ่าตดัหวัใจท่ีใส่ท่อช่วยหายใจการ
สื่อสารเป็นความจ�าเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์ในการ
ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมเพราะการสื่อสารเป็นกระบวน
การในการส่งความคิด	 ความรู้สึกของตนออกสู่ผู้อื่น	
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า	การสื่อสารเป็นกระบวนการ
และเปลีย่นความคดิ	ความรูสึ้ก	การกระท�าอย่างอสิระ	
ระหว่างบุคคลตั้งแต่	 2	 คนข้ึนไปท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน		
การสือ่สารทางการพยาบาลมรีปูแบบและวธิกีารเป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง	กล่าวคือ	พยาบาลจะต้อง
มีการสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ายในเวลาเดียวกัน	
เป็นต้นว่า	ผู้ป่วย	ญาติผู้ป่วย	บุคลากรในทีมสุขภาพ
และระหว่างพยาบาลตนเอง	 ตามความคิดเห็นของ
บัณฑิต	คือ	ใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารในงาน
ท่ีรับผิดชอบได้ถูกต้อง	 (x

_ 
=	 3.14	 ,	 S.D.	 =	 0.58)	

ประเทศไทยมภีาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาต	ิอนัเป็น
เอกลักษณ์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของชาติ	 สมควรได้รับ
การท�านุบ�ารุง	ส่งเสริม	และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน	ทั้งนี้
ในยุคปัจจุบัน	 การติดต่อสื่อสารมุ่งเน้นที่	 	 ความ
สะดวก	 รวดเร็ว	 ส่งผลให้การใช้ภาษาไทยท่ีเป็นสื่อ
กลางส�าคัญเปลี่ยนแปลงไปทั้งภาษาพูด	 และภาษา
เขยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ภาษาพดูทีปั่จจบุนัจะ
เห็นได้ว่ามีการออกเสียงกันอย่างไม่ถูกต้อง	 และบาง
ครัง้อาจถูกละเลย	หรอืมกีารน�าไปใช้ตามสมยันยิม	ซึง่
เป็นวิธกีารออกเสยีงท่ีผดิ	เช่น	การออกเสยีง	“ช”	การ
ออกเสยีงควบกล�า้	“ร”	,	“ล”	เป็นต้น	ดงันัน้บคุลากร
ทางการพยาบาล	 จึงควรมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดและ
การอ่านภาษาไทย	ด้วยเหตนุีง้านประชาสมัพนัธ์จงึคดิ
โครงการฝึกพูด	 และอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้องข้ึน	
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย	 และ
เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืนต่อ
ไป	 และ	 ตามความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของ
บณัฑติ	คอื	ให้การพยาบาลโดยค�านงึถงึความต้องการ
ด้านร่างกาย		จิตใจ		อารมณ์		สังคม	และจิตวิญญาณ	
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คุณภาพบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

(x
_
	=		3.32,		S.D.		=	0.54)	6การพยาบาลแบบองค์

รวมโดยใช้ระบบเจ้าของคนไข้	 ได้กล่าวว่าการดูแล
แบบพยาบาลนั้นโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์
รวมน้ันเป็นการเป็นการพยาบาลต่อเนื่องการดูแล
บุคคลทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคมและจิตวิญญาณ	
ปัจจุบันบุคลากรทางด้านสุขภาพเริ่มให้ความสนใจ
และกล่าวถึงมิติของความเป็นองค์รวมมากขึ้น	 โดย
เฉพาะการดูแลในมิติด้าน	 จิตวิญญาณ	 จิตวิญญาณ
เปรียบเหมือนแหล่งของความหมาย	ความหวัง	ก�าลัง
ใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
ก้าวผ่านปัญหา	อุปสรรค	ความยากล�าบากและความ
ยุ่งยากในชีวิต	 จิตวิญญาณท�าหน้าที่เป็นทั้งตัวเชื่อม
ประสานกับองค์ประกอบอื่นๆ	ของบุคคล	คือทั้งทาง
ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคมให้มีความหมายเป็น		
องค์รวม	 ดังน้ัน	 จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่พยาบาลต้อง
ให้การดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม	ตลอดทั้งการน�า
ศาสตร์อื่นๆ	 เข้ามาสอดแทรกในการปฏิบัติดูแลเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
ในการเยียวยาตนเองได้อย่างเหมาะสม	 ส่วนข้อที่ 
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต	บัณฑิต	และเพื่อนร่วมงาน
ของบัณฑิตในระดับค่าคะแนนต�่าสุดตรงกัน	คือ	การ
ใช ้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต ่อสื่อสารในงานที่ 
รับผิดชอบ	(x

_ 
=	2.33,		S.D.	=	0.55;	x

_ 
=	2.25,	S.D.	

=	0.47	;	x
_ 

=	2..60,	S.D.	=	0.73	ตามล�าดับ)	ทั้งนี้
อาจเนือ่งมาจากผูร้บับรกิารในสถานบรกิารสขุภาพใน
เขตภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นคนไทยพื้นเมือง	ดังนั้นจึง
ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อ
สื่อสารมากนัก	 จึงท�าให้คุณภาพบัณฑิตข้อนี้มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับต�่าสุด	แต่อย่างไรก็ตามในอนาคต
พยาบาลวิชาชีพทุกคนควรมีการพัฒนาการใช้ภาษา
อังกฤษในทุกทักษะให้ดียิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานพบว่า	 ผู้บังคับ
บัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิต	 ประเมินคุณภาพบัณฑิตในด้านคุณธรรม	
จริยธรรมในการปฏบิติังานอยูใ่นระดับสงู		(x

_ 
=	3.	32,		

S.D.		=		0.59		;	x
_
	=	3.28,	S.D.	=	0.56	;	x

_
=	3.33,	

S.D.	 =	 	 0.57ตามล�าดับ	 )	 และเมื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพบัณฑิตระหว่างความคิดเห็นของผู ้บังคับ
บัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิต	 และเพื่อนร่วมงานของ
บณัฑติ	ในด้านนีไ้ม่แตกต่างกนั			ซึง่สอดคล้องกบังาน
วิจัย6-7	หลายเรื่อง	 จึงกล่าวได้ว่าจุดเด่นของบัณฑิต
พยาบาลที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	เชียงใหม่	คือ	เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม
ในการปฏบัิติงาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของความ
ซ่ือสัตย์สุจริต	 มีความเมตตากรุณา	 เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	
การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูร่้วมงาน	การมสีมัพนัธภาพ
ที่ดีกับผู้รับบริการและญาติ	 มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้
บังคบับัญชา	มคีวามสภุาพเรยีบร้อย	วางตวัเหมาะสม
กบักาลเทศะ	แต่งกายดถีกูต้องตามระเบยีบ		ให้ความ
ร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร		ตรงต่อ
เวลา	เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย	มีความละเอียด
รอบคอบในการท�างาน	 และมีความรู ้ เศรษฐกิจ	
การเมอืง	สงัคม	ทีส่อดคล้องกบัการท�างานในปัจจุบนั	
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติการพยาบาล	 	 และเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมการ
แสดงออกทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 ในเรื่องมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน	 มีการยิ้มแย้มแจ่มใส	
แสดงความเป็นมติรกบัทกุคน	มจีติใจเข้มแขง็		ยอมรบั
ค�าแนะน�า	 ตักเตือนจากผู้อื่น	 มีความสุขุม	 	 ควบคุม
อารมณ์ได้ด	ีมสีขุภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างท่ีดต่ีอคน
อื่น	 ด้านสุขภาพ	 มีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว
ว่องไว	มีความตระหนักในตนเอง	และมีความเข้าใจผู้
อื่น		และมีการปรับปรุงและเสริมสร้างบุคลิกลักษณะ
ของตนเองให้เหมาะสมอยู่เสมอ	 จากจุดเด่นดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	
การวัดและการประเมินผล	ส่งผลให้บัณฑิตได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพด้านการแสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต8การใช้ความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ	 	 ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม	
ความเป็นผู ้น�าและด้านความรู ้ความสามารถเชิง
วชิาชพีอย่างมคีณุธรรม	จรยิธรรม	มจีรรยาบรรณแห่ง
วชิาชพีพยาบาล	เพือ่ให้บณัฑติพยาบาลและบคุลากร
ด้านสาธารณสุขท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		
เชียงใหม่	 ผลิตและพัฒนาสามารถให้บริการสุขภาพ
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แก่บุคคล	ครอบครัว		และชุมชนอย่างเอื้ออาทรและ
มีประสิทธิภาพ	 	 มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของวิชาชีพพยาบาลที่ควรธ�ารงไว้	 ดังปณิธานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่ที่ว ่า			
คุณธรรมน�าความรู้	สู่การพัฒนาชุมชน1

	 อย่างไรก็ตามผูบ้งัคับบญัชาของบณัฑติ	บณัฑิต		
และเพื่อนร่วมงาน	ชี้ให้เห็นถึงข้อที่ควร	ส่งเสริม	ให้มี
การพฒันาดยีิง่ข้ึน	คือ		ในเร่ืองของการมคีวามเป็นผูน้�า		
(x
_ 

=		2.74,		S.D.	=		0.72	;	x
_
=	2.88	,S.D.	=	0.66	

;	x
_ 
=3.02,	SD=	0.55		ตามล�าดับ	)	ซึ่งการที่ผู้บังคับ

บัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและ	 เพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิต	 ประเมินบัณฑิตในเร่ืองมีความเป็นผู้น�าใน
ระดับปานกลาง	 	 อาจมีสาเหตุ	 2	 ประการ	 คือ		
ประการแรก	 ความสามารถในการเป็นผู้น�าน้ันเป็น
ความสามารถทีต้่องใช้เวลาในการสัง่สมประสบการณ์		
พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่	 เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานได้เพียง		
1	 ปี	 เท่าน้ัน	 มีประสบการณ์ในการท�างานน้อย		
ประกอบกับบัณฑิตที่จบใหม่มีอาวุโสน้อยกว่าผู้ร่วม
งาน	ท�าให้บณัฑติไม่กล้าแสดงความคิดเหน็	แสดงออก
ในด้านการเป็นผู้น�ามากนัก	 	 ประการที่สอง	 บัณฑิต
ใหม่บางคนอาจได้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นการเป็นหวัหน้าเวร
และหัวหน้าทีม	ในขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ	ในวิชา
บริหารการพยาบาลเท่าน้ัน	 จึงมีประสบการณ์และ
ความช�านาญที่ไม่เพียงพอ	ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้บัณฑิต
ขาดประสบการณ์ด้านการเป็นผูน้�า		ส่งผลให้	ผูบ้งัคบั
บัญชาของบัณฑิต	 บัณฑิตและ	 เพื่อนร่วมงานของ
บัณฑิต	 ประเมินคุณภาพบัณฑิตในด้านมีความเป็น
ผู ้น�าอยู ่ ในระดับปานกลางด ้านพฤติกรรมการ
แสดงออกทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 พบว่าผู้
บงัคบับญัชาบณัฑติ	บณัฑติ	และเพ่ือนร่วมงานบณัฑติ	
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิตสอดคล้องกันอยู่ใน
ระดับสูง	(x

_ 
=	3.38,		S.D.	=	0.53	;	x

_ 
=	3.06,	S.D.	

=		0.62	;	x
_
	=	3.23,		S.D.	=	0.52	ตามล�าดับ)	และ

เมือ่เปรียบเทยีบคณุภาพบัณฑติระหว่างความคดิเหน็
ของผู้บังคับบัญชาบัณฑิต	บัณฑิต	และเพื่อนร่วมงาน
บณัฑติ	ในด้านนี	้	พบว่า		มคีวามแตกต่างกนั	และเมือ่
พิจารณาในรายข้อ	พบว่า	ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต	และ

บณัฑิต	มคีวามคดิเหน็วา่	คณุภาพบณัฑติอยูใ่นระดบั
สูงท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด	 คือ	 มีการยิ้มแย้มแจ่มใส	
แสดงความเป็นมติรกบัทุกคน	(x

_
=	3.60	,	S.D.	=	0.50	

;	x
_
	=	3.35	,	S.D.	=	0.58		ตามล�าดับ)	และเพื่อนร่วม

งานของบัณฑิต	มีความคิดเห็นว่า	คุณภาพบัณฑิตอยู่
ในระดับสูงที่มีระดับคะแนนสูงสุดเท่ากัน	คือ	มีความ
เชือ่มัน่ในตนเองและมคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน	(x

_ 

=	3.35	,	S.D.	=	0.48	)	ทั้งนี้อธิบายได้ว่า		จากข้อมูล
ส่วนบุคคล		บัณฑิตส่วนใหญ่		ร้อยละ	73.7	ได้ปฏิบัติ
งานตรงกับความต้องการของตนเอง	 	 จึงมีความยิ้ม
แย้มแจ่มใส		แสดงความเป็นมติรกบัทุกคนและมคีวาม
ตัง้ใจในการปฏบัิตงิานสงู	ในข้อท่ีได้คะแนนต�า่สดุ		พบ
ว่า		ผูบ้งัคบับญัชาบณัฑติ		มคีวามคดิเหน็ว่า		คณุภาพ
บณัฑติอยูใ่นระดบัต�า่ทีม่รีะดบัคะแนนต�า่สดุ	คอื	การ
ปฏบัิตงิานมข้ีอผดิพลาดน้อย	(x

_ 
=	3.05	,	S.D.	=	0.58	

)	ส่วนบัณฑิต	มีความคิดเห็นว่า	 	คุณภาพบัณฑิตอยู่
ในระดบัต�า่ทีม่รีะดบัคะแนนต�า่สดุ	คอื	มคีวามเชือ่มัน่
ในตนเอง	 (x

_ 
=	 2.84,	 S.D.	 =	 0.73)และผู้ร่วมงาน

บณัฑิตมคีวามคิดเหน็ว่า		คณุภาพบณัฑติอยูใ่นระดบั
ต�่าที่มีระดับคะแนนต�่าสุด	คือ	มีความกระฉับกระเฉง		
คล่องแคล่วว่องไว		(x

_ 
=	3.07.,	S.D.	=	0.62)	ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะบัณฑิตปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาเพียง	
1	ปี	หลังส�าเร็จการศึกษา	จึงยังขาดประสบการณ์ใน
การท�างานส่งผลให้บัณฑิตมีมีข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อยอยู่ในระดับคะแนนต�่าสุด	มีความเชื่อ
มั่นในตนเอง	 ความกระฉับกระเฉง	 และความ
คล่องแคล่วว่องไวน้อยเช่นเดียวกัน	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ผลการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมีข ้อเสนอแนะใน
การน�าผลการวิจัยไปใช้	ดังนี้		
	 1.	คุณภาพบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถ
ทางวชิาการ	(ความเก่ง)		ด้านทกัษะในการปฏบัิติงาน	
จากความคิดเห็นของ	 ผู ้บังคับบัญชาของบัณฑิต	
บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต	ที่ความคิดเห็น
ของท้ังสามฝ่ายตรงกันว่าคุณภาพของบัณฑิตในด้าน
ต่างๆ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 วิเคราะห์และ
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คุณภาพบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

ตัดสนิใจแก้ปัญหาของผูร้บับรกิารและปัญหาทางการ
พยาบาลได้	แนะน�าและนิเทศงานถ่ายทอดความรูแ้ก่
ผู้ร่วมงานได้		ใช้ภาษาองักฤษเพือ่การตดิต่อสือ่สารใน
งานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง	 มีความรู้เรื่องระเบียบวิธี
วิจัย	 ให้ความร่วมมือในการท�าวิจัยใช้ผลการวิจัยใน
การปฏิบัติการพยาบาล
	 จากข้อมูลในด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ	 (ความเก่ง)	 สามารถ	 น�ามาพิจารณาในการ
ปรับปรุง	แก้ไข	พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนได้
โดย	 ควรจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่ง	 ผู้สอน
ควรมีการฝึกฝนให้นกัศึกษาพยาบาลได้มทีกัษะในการ
ใช้ภาษาองักฤษเพือ่การติดต่อสือ่สาร	ไม่ว่าจะเป็นการ
แปลบทความภาษาอังกฤษ	 การศึกษาวารสาร
พยาบาลสากลทีเ่ป็นภาษาองักฤษ	รวมถงึ		การค้นคว้า
ที่เป็นภาษาอังกฤษ	 รวมถึงการน�ากระบวนการ
ทางการพยาบาลมาใช้	เช่น	การประเมินสุขภาพ	การ
ซักประวตั	ิชาวต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ	เป็นต้น	ทัง้น้ี
เพือ่ให้นกัศกึษาพยาบาล	ได้ฝึกฝนทกัษะภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล	 และ	 อาจมีการ
ปรับการเรียนการสอนที่	 ที่เป็นสถานการณ์จ�าลอง	
หรือกรณีศึกษาทางการพยาบาล	 ให้นักศึกษาได้ฝึก	
วิเคราะห์	 และแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล	 และจะ
สามารถท�าให้	 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะในการ	
วเิคราะห์	และแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล	ได้ดีย่ิงขึน้ไป
	 2.	คณุภาพบัณฑติด้านคณุธรรม		จรยิธรรมใน
การปฏิบัติงาน	 (ความดี)	 ที่ความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย
ตรงกันว่าคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางคือ	 มีความรู้
ด้านเศรษฐกิจการเมอืง	และสงัคมทีส่อดคล้องกบัการ
ท�างานในปัจจบุนัหากพจิารณาตามข้อมลู	สามารถน�า
ข้อมูลมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้	 โดย	 ควร
เพ่ิมการเรยีนการสอนทีใ่ห้นกัศกึษาได้ตดิตาม		ข้อมลู	
ข่าวสาร	 ในด้านเศรษฐกิจการเมือง	 และสังคม	 ใน
ปัจจบัุน	เช่น	การให้นกัศกึษาสบืค้นเกีย่วกบัสถานการณ์
บ้านเมือง	ในปัจจุบัน	หรือค้นเกี่ยวกับ		กรณีศึกษาที่
ผู้สอนก�าหนดให้	 โดยให้กรณีศึกษาเป็นบุคคล	 ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ	เศรษฐกิจการเมือง	และสังคม	ใน

ขณะนัน้	เพือ่ให้นกัศกึษาพยาบาล	ได้	ตดิตามข่าวสาร
บ้านเมือง	 จะท�าให้มีความรู ้	 ท่ีทันต่อ	 เศรษฐกิจ
การเมือง	และสังคม	ในปัจจุบัน
	 3.	คณุภาพบณัฑติด้านพฤตกิรรมการแสดงออก
ทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 (มีความสุข)	 พบว่า	
คือ		ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาของบณัฑติ	คอื	การปฏิบตังิานมข้ีอ
ผดิพลาดน้อย	ตามความคดิเหน็ของบณัฑติ	ข้อทีม่ค่ีา
คะแนนน้อยท่ีสดุ	คอื	มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองและตาม
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต	ข้อที่มีค่า
คะแนนน้อยทีสุ่ด	คอืมีความกระฉบักระเฉง		คล่องแคล่ว
ว่องไว	เมือ่พจิารณาจากข้อมลู	สามารถ	น�าข้อมลูเหล่า
นี้	 มาปรับปรุง	 พัฒนาหลักสูตรได้	 โดย	 ควรมีการ
จดัการเรยีนการสอน	ทีม่กีารฝึกฝนทกัษะทัง้ด้านการ
ปฏิบัติและวิชาการให้ยิ่งข้ึน	 ฝึกฝนการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบ	 เพื่อให้	 นักศึกษาพยาบาลเกิดความ
เชือ่มัน่ในตนเอง	ซึง่จะส่งผลให้มคีวามกระฉบักระเฉง
ในการปฏิบัติงาน	 และ	 มีข้อผิดพลาด	 ในการปฏิบัติ
งานน้อย	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		เชียงใหม่	ที่เป็นการ
วจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้การ
สัมภาษณ์กลุ่มย่อย	(Interview	Focus	Group)
	 2.	ควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต		
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		เชียงใหม่		โดยใช้วิธี
การวิจัย	 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน
(Quantitative	 Research	 and	 Qualitative	 
Research)
	 3.	ควรมีการศึกษาคุณภาพบัณฑิต	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่ในด้านกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ	อุดมศึกษา	6	ด้าน	(TQF)	ที่เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ	(Action	Research	)
	 4.	ควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิต	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่ท่ีเป็นการ
วิจัยระยะยาว	(	Longitudinal	study	)
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive		research)		เพื่อศึกษารูปแบบการ
รับน้องตามอัตลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชียงใหม่		ประชากร	คอื	อาจารย์	จ�านวน	
55	คน	นักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปีที	่1		ถงึชัน้ปีที	่3		ปีการศกึษา	2556	จ�านวน	
324	คน	และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	
2556	 จ�านวน	 34	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 413	 คน	 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากสูตรทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro		
Yamane)	จ�านวน	250	คน	เลอืกกลุม่ตัวอย่างด้วยวธิกีารแบ่งชัน้	(Stratified	random	sampling)	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	(Questionnaire)	ประกอบด้วย		ส่วนที่	1		ข้อมูลส่วน
บคุคล	ส่วนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการรบัน้องของนกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา		เท่ากับ	0.65	ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค	ได้เท่ากับ	0.88	วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัย
	 1.	ด้านจิตบริการ	(Service	Mind)	อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.61	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	0.40)
	 2.	ด้านการคิดวิเคราะห์	 (Analytical	 Thinking)	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.26		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.56)
	 3.	ด้านการมีส่วนร่วม	(Participation)	อยู่ในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.57	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.44)
	 4.	ด้านการค�านึงถึงสิทธิ	 (Patient	 Right)	 	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.31		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.50)

ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการรับน้อง		อัตลักษณ์	
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A study of freshy welcome model under identity of 
Boromarajonani College of Nursing Chiangmai

Abstract
	 This	is	a	descriptive	research	that	a	study	of	freshy	welcome	model	under		
identity	of	Boromarajonani	College	of	Nursing	Chiangmai.	Total	population	is	413	
people;	55	professors,	324	students	from	Bachelor	of	Nursing	Science		Programme	
(1st	 –	 3rd	 year,	 2013),	 and	 34	 students	 form	Diploma	 of	 Emergency	Medical	 
Technician	Programme	(1st	year,	2013),	250	People	of	the	sample	came	from	the		
Taro	Yamane	formula,	which	is	used		stratified	random	sampling.	And	the	tool		
used	in	this	method	was	a	questionnaire,		featured	2	sections;	1.	Personal	profile		
and	2.	A	question	about	the	freshy	welcome	model	under	identity	of	Boromara-
jonani	College	of	Nursing	Chiangmai,	which	researchershad		developed.	For	the	
tool’s	 content	 validity	 index	 is	 0.65.	 For	 the	 reliability	 coeffician	of	 the	 tool	
calculated	using	Cronbach’salpha	formula,	the	result	is0.88.	The	information	is	
analized	 by	 using	 statistics,	 	 frequency	 	 distribution,	 percentage,	mean,and	 
standard	deviation.
	 Research		results
	 1.	A	study	of	freshy	welcome		model	under	identity	of	Boromarajonani		
College	of	Nursing	Chiangmai	for	a		service		mind		aspect		is	at	a	highest/maximum	
level	(x

_
	=	4.61,	S.D.	=	0.40)

	 2.	A	 study	of	 freshy	welcome	model	under	 identity	of	Boromarajonani		
College	of	Nursing	Chiangmai	for	an	analytical	thinking		is		at	a	highest/maximum	
level	(x

_
	=	4.26,	S.D.	=	0.56)

	 3.	A	study	of	freshy	welcome	model	under		identity	of		Boromarajonani		
College	of	Nursing	Chiangmai	for	a		participation	is	at	a	highest/maximum	level	
(x
_
		=	4.57,	S.D.	=	0.44)

	 4.	A	study	of	freshy	welcome		model	under	identity	of	Boromarajonani		
College	of	Nursing	Chiangmai	for	a		right		is		at	a	highest/maximum	level	(x

_
	=	

4.31,	S.D.	=	0.50)

Key	words:	Freshy		Welcome	Model,	Identity	
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รูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปมีหน้าที่หลักคือ		
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่สังคม	
ซ่ึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและผู ้
ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูงเวชกิจฉุกเฉิน	 	 ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก		
ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีความ
สามารถต่างๆ	 ได้แก่	 มีความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ		
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ		ใฝ่รู้		พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง		สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ		มกีารติดต่อสือ่สารทีดี่		มคีณุธรรมและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม1	การทีส่ถาบนัอดุมศึกษาจะ
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดัง
กล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วนนั้น	 สถาบันจะต้องมีน
โยบายและวิธีการพัฒนานกัศึกษาอย่างรอบด้าน		โดย
จะต ้องมีการจัดหลักสูตรและวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ	เก่ง	ดี	และมีความสุขในการด�าเนินชีวิต		
ส่วนการพฒันาในด้านอืน่ๆ	น้ัน	ทางสถาบนัอดุมศึกษา
กจ็ะต้องมีการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้นกัศึกษาเกิด
การพัฒนาในด้านต่างๆ	อย่างสมบูรณ์	หน่วยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาคือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับน�าไปใช้ในการ
ด�าเนนิชวีติและการประกอบอาชพี	วธิกีารรบัน้องและ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 แบ่งออกได้
เป็น	2	แบบ	คือ	แบบแรกจะท�าการต้องรับน้องใหม่		
โดยการจัดงานต้อนรับอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่
	 ดีต่อกัน	ส่วนแบบที่	2	จะท�าการต้อนรับน้อง
ใหม่ด้วยวิธีการรุนแรง	บังคับขู่เข็ญด้วยวิธีการต่างๆ2 
การรับน้อง	 เป็นกิจกรรมที่จะท�าให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	โดยเป็นการส่งมอบ
ความสุขจากผู้ที่มาอยู่ก่อน	 สู่ผู้ที่มาอยู่ใหม่	 กล่าวคือ		
เป็นการสืบทอดความรู้สึกอันดีต่างๆ	 ของรุ่นพี่สู่รุ่น

น้องท่ีเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่	 เป็นการสร้างความสัมพันธ	์	
สมคัรสมานสามคัคใีห้เกดิข้ึนในหมูค่ณะโดยเฉพาะใน
สถาบันอดุมศกึษาท่ีกว้างขวาง	การสร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างเพื่อน	พี่น้องร่วมสถาบันเดียวกัน	ซึ่งจะ
เป็นสิง่ทีช่่วยให้แต่ละบคุคลมคีวามเชือ่มโยงและกว้าง
ขวางมากขึ้นและจากการที่ภายในสถาบันอุดมศึกษา		
ผู้คนที่มาอยู่ล้วนมาจากพื้นที่	 วัฒนธรรม	 หรือแม้
กระทั่งภาษาที่แตกต่างกัน	 การได้รู้จักเรียนรู้	 และ
เข้าใจซึง่กนัและกนั	กจ็ะเป็นสิง่ทีด่ต่ีอบคุคลนัน้ในภาย
ภาคหน้า	จงึนบัได้ว่า	ประเพณรีบัน้อง	คอืปราการด่าน
แรกที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเอื้ออาทรซ่ึงกัน
และกนั	ซึง่ถ้าขาดกจิกรรมส่วนนีไ้ป	กอ็าจเป็นการยก
ท่ีจะสร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้ท�าความรู้จกัเพ่ือนร่วม
คณะ	หรือสถาบันเดียวกัน	จนบางครั้งอาจถึงขั้นต่าง
คนต่างอยู่		ไม่จ�าเป็นต้องสนใจกันเลยก็เป็นได้3 
	 รูปแบบการรับน้องในระดับอุดมศึกษาโดย
ทั่วไปใช ้ระบบ	 SOTUS	 ในการรับน ้อง2	 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์	5	ประการคือ
	 1.	ตัว	 S	 หมายถึง	 Seniority	 คือ	 เพื่อให้
นักศึกษารุ่นน้องเคารพอาจารย์		และนักศึกษารุ่นพี่
	 2.	ตวั	O		หมายถงึ	Order	คอื	เพือ่ให้นักศกึษา
รุ่นน้องเชื่อฟังค�าสั่งของอาจารย์นักศึกษารุ่นพี่
	 3.	ตัว	T		หมายถึง	Tradition	คอื	เพือ่ให้มกีาร
รักษาเฉพาะประเพณีที่ดีงามและเหมาะสมไว้
	 4.	ตวั	U	หมายถงึ		Unity	คอื	เพือ่ให้นกัศกึษา
รักษาความสามัคคี ในหมู ่นักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา
	 5.	ตัว	S		หมายถึง	Spirit	คือ	เพื่อให้นักศึกษา
มจีติใจทีดี่งามและมคีณุธรรม	มคีวามเสียสละเพ่ือส่วนรวม
	 ส�าหรับวทิยาลยัพยาบาลรมราชชนน	ีเชียงใหม่		
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 ส�านักงานปลัด
กระทรวง	 กระทรวงสาธารณสุข	 จะมีการรับน้องท่ี
คล้ายคลึงกับสถาบันอื่น	 แต่จะเน้นการใช้ระบบ	
อาวุโส	(Seniority)	ในการรับน้อง	คือ	มีการเคารพผู้
อาวุโส	 เช่น	 ครูอาจารย์	 หรือรุ ่นพี่	 ท้ังในสถาบัน
เดียวกัน	 และต่างสถาบันกัน	 เช่น	 การอบรมวินัย		
(หรือที่เรียกว่า	 การประชุมเชียร์)	 ซึ่งการอบรมวินัย
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เป็นการทีพ่ี่เตอืนน้องเรือ่งระเบยีบวนิยัทัง้ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย	โดยการอบรมนั้นจะใช้เสียงดัง	แต่
ไม่ใช้ถ้อยค�าที่ที่หยาบคาย		หรือใช้ความรุนแรงกับรุ่น
น้องในการอบรมวินัย		เป็นต้น
 4การทีจ่ะพัฒนาให้นกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์	 การรับน้องควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้าน
ต่างๆ	 จะต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยคือ	
“การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”		
หมายถึง	 การให้บริการที่เป็นมิตร	 มีความรัก	 ความ
เมตตา	ใส่ใจในปัญหา	และความทุกข์ของผู้รับบริการ		
และผู้เกี่ยวข้อง	 ให้บริการตามปัญหาและความ
ต้องการของผู้รบับรกิารทีเ่ป็นจรงิ		โดยรบัฟังความคดิ
เห็นของผู้รับริการเป็นหลัก	ประกอบด้วย
	 จิตบริการ	 (Service	Mind)	 หมายถึง	 จิตท่ี
พร ้อมจะสละเวลาแรงกายและสติป ัญญาเพื่อ
สาธารณะประโยชน์เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็น
ปัญหาหรอืความทุกข์ยามทีเ่กดิขึน้กบัผูค้นเป็นจติทีม่ี
ความสุขเมื่อได้ท�าความดีและเห็นหน้าตาเปลี่ยนเป็น
รอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วย	 “บุญ”	 คือความสงบเย็น
และพลังแห่งความดจีิตแห่งการใหค้วามดีงามทัง้ปวง
แก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเต็มใจสมคัรใจอิม่ใจ		ซาบซึง้
ใจ	 ปิติสุข	 มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น		
เป็นความสมัครใจเต็มใจตั้งใจท�าและเสียสละทั้งแรง
กายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการท�ากิจกรรมหรือ
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่โดยไม่หวังผลตอบแทนและ
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น	 	 จิตบริการเป็นการให้
บริการ	 	 โดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติ
ทางสงัคมอ่อนโยนต่อชวีติอ่อนน้อมต่อธรรมชาติความ
เป็นกัลยาณมิตรจัดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 (Analytical	 Thinking)		
คือการคิดเพื่อให้เกิดมุมมองท่ีมองเห็นอย่างเป็นองค์
ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียวหรือ
ทางตรงข้ามและน�าไปสูก่ารตีความและให้ความหมาย
ในองค์ประกอบนัน้ๆ	อย่างลกึซึง้อย่างเป็นเหตุผลและ
สอดคล้องกนัดงันัน้การคดิวิเคราะห์จงึหมายถงึความ
สามารถในการจ�าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ	

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้
จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
	 การค�านึงถึงสิทธิผู ้บริการและการให้ผู ้รับ
บริการมีส่วนร่วม	 (Patient	 	 Right/Participation)		
สทิธขิองผูร้บับรกิารเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย์บน
การตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ
ของมนุษย์	 (Human	Autonomy)	สิทธิผู้รับบริการ
นั้นเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนสิทธิที่
ส�าคัญท่ีสุดในการเป็นผู้รับบริการคือสิทธิท่ีจะได้รับ
การบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ	 ทั้งนี้ผู ้รับบริการจะได้
เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ		
การยินยอมของผู้รับบริการเป็นสิงท่ีมีคุณค่าเพราะ
ผูร้บับริการจะได้ทราบถึงธรรมชาตลิกัษณะการรกัษา
ตลอดจนประโยชน์อันถึงจะเกิดขึ้น		การยอมรับเรื่อง
การยินยอมของผู ้รับบริการสะท้อนให้เห็นถึงการ
ยอมรบัว่าผูร้บับริการมเีสรีภาพแม้ว่าจะกรณท่ีีแพทย์
อธบิายให้แก่ผูร้บับรกิารแล้วจะเกิดความลงัเลใจทีจ่ะ
ปฏบัิตติามค�าแนะน�ากต็าม		แต่จดุนีม้คีวามส�าคัญมาก
เพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพื้นฐานที่ว่าผู ้รับ
บรกิารมีอสิระและสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมโดยเข้าใจ
ถึงกระบวนการรักษาที่ด�าเนินการอยู่แทนที่ผู้บริการ
จะมีความคิดเห็นว่าตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับและ
ปฏิบัติตามค�าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 สิทธิผู้รับ
บริการเป็นการยึดถือคุณค่าของความเป็นตัวของตัว
เองของมนุษย์	 (Autonomy)	 และความเคารพผู้รับ
บรกิารในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์		การให้ข้อมลูข่าวสารแก่
ผู ้รับบริการนั้น	 เป็นวิธีที่ปกป้องอันตรายแก่ผู ้รับ
บริการ		ซึง่จะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวธิกีารรกัษา		
นอกจากนี้การบอกข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้เกิดความ
เข้าใจ	เป็นสิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีความ
เสมอภาคด้านการใช้เหตุผล	การละเว้นการปฏิบัติดัง
กล่าวเท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุ
หรือเครื่องมือไปสู่เป้าประสงค์บางอย่างเป็นการ
กดีกนัไม่ให้ผูร้บับริการได้มีโอกาสในการตดัสนิใจด้วย
ตนเอง
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รูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

	 ดังนั้น	 การส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนด	และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันานักศึกษาอย่าง
รอบด้าน	จงึมกีารศกึษาการรับน้องตามอตัลกัษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 เพื่อน�าผล
การวจิยัไปใช้ในการปรบัปรุงกจิกรรมการรบัน้องในปี
การศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษารูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 
(Descriptive	Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	อาจารย์	
จ�านวน	 55	 คน	 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	165	คน		
ชั้นปีที่	2	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	74	คน	ชั้นปีที่	3		
ปีการศึกษา	 2556	 จ�านวน	 85	 คน	 และนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
ชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 จ�านวน	 34	 คน	 รวม
จ�านวนทั้งสิ้น	 413	 คน	 ซึ่งยกเว้นผู้วิจัย	 อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย	ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	และกลุ่มผู้
ทดลองใช้เครื่องมือ	จ�านวนทั้งสิ้น	46	คน	
	 การเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากอาจารย์และ
นักศึกษา	 ตามวิธีการแบ่งชั้น	 (Stratified	 random		
sampling)	 โดยแบ่งชั้นที่	 1	 ตามกลุ่มอาจารย์และ
นักศึกษา		แบ่งชั้นที่	2	ตามหลักสูตรและระดับชั้นปี
ท่ีก�าลังศึกษาอยู่	 ได้แก่	 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ	ชัน้ปีที	่1	ชัน้ปีที	่2	ชัน้ปีที	่3	ปีการศึกษา	2556		
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจ
ฉุกเฉิน	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2556	จากนั้นสุ่มจาก
ประชากรในสัดส่วนที่เท่ากัน	(proportional	strati-
fied	sampling)	จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้	คือ	อาจารย์	จ�านวน	33	คน	นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556		
จ�านวน	100	คน		ชัน้ปีที	่2		ปีการศกึษา	2556	จ�านวน		
45	คน	ชั้นปีที่	3	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน		51		คน		
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
เวชกจิฉกุเฉนิชัน้ปีที	่1	ปีการศกึษา	2556	จ�านวน		21	
คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	250	คน		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ 	 ได ้แก ่		
แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งเป็น	2	ส่วน		ดงันี้
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 -	 	 สถานภาพ	 	 อาจารย์	 	 (ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน	บทบาทความรบัผดิชอบและประสบการณ์
ในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการรับน้อง
ระยะเวลาการรับน้อง		การมีส่วนร่วมของอาจารย์ใน
กิจกรรมการรับน้อง)
	 -		สถานภาพ		นักศึกษา	(ชั้นปี	หลักสูตร	การ
เข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง	 ลักษณะการเข้าร่วม
กจิกรรมการรับน้อง	ระยะเวลาการรบัน้อง	การมส่ีวนร่วม
ของอาจารย์ในกิจกรรมการรับน้อง)
	 ส่วนท่ี	2		รปูแบบการรบัน้องของนกัศกึษาตาม
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง	แบ่งเป็น	4	ด้าน	คือ
	 1.	ด้านจิตบริการ	(Service	Mind)	ได้แก่	ข้อ	
1,	2,	3,	4,	5		และ	6
	 	 2.	 ด้านการคิดวิเคราะห์	 	 (Analytical		
Thinking)	ได้แก่		ข้อ	7,	8,	9,	10		และ	11
	 	 3.	 ด้านการมีส่วนร่วม	 (Participation)		
ได้แก่		ข้อ	12,	13,	14,	15,	16,	17		และ	18
	 	 4.		ด้านการค�านึงถึงสิทธิ	(Patient	Right)		
ได้แก่	ข้อ	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	
29		และ	30
	 มีลกัษณะเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า	5	ระดบั	(Rating	scale)	เลอืกตอบได้เพยีงค�าตอบ
เดียว
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 -	การหาความตรงตามเนื้อหา	(content	va-
lidity)		ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทั้ง	2	ส่วน	ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นและให้	ผู้ทรงคุณวุฒิ		จ�านวน	5	ท่าน		ตรวจ
สอบความตรงเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข	 จากนั้นผู้วิจัยจึงน�ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		และน�าไป	หาค่า
ความสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์กบัแบบสอบถาม
หรือเรียกว่า	การหาค่า	IOC	(Index	of	Item-objec-
tive	Congruence)	ได้ค่าเท่ากับ	0.65
	 -	การหาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื	(Reliabil-
ity)	ผู้วจิยัน�าเครือ่งมอืทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแล้ว	น�าไป
ทดลองใช้	 (Try	 	 out)	 	 กับอาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม	่	
อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	30	คน	และ
วเิคราะห์หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม		โดยใช้สตูรสมั
ประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	ได้ค่าเท่ากับ		0.88

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการตาม 
ขั้นตอน	โดยผู้วิจัย	รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	ดังนี้
	 1.	ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงผู้อ�านวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 	 เชียงใหม ่ 	 เพื่ อชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยและขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล
	 2.	ภายหลงัได้รับอนุมติัแล้ว		ผูว้จัิยเข้าพบกลุม่
ตัวอย่าง		โดยแนะน�าตัว	ชี้แจงวัตถุประสงค์	ขอความ
ร่วมมือในการท�าวจัิยและแจ้งการพทิกัษ์สทิธิข์องกลุม่
ตัวอย่าง
	 3.	เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย		 
ผู้วิจัยอธิบายและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม	
โดยผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วย
ตนเอง
	 4.	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
แล้วมาตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้องและ
น�าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	
(Descriptive	statistics)	ตามรายละเอียดดังนี้
	 1.	ข้อมลูทัว่ไปวเิคราะห์โดยการน�ามาแจกแจง
ความถี่	(Frequency)	และหาค่าร้อยละ	(Percent)
	 2.	ข้อมูลลักษณะกิจกรรมการรับน้องตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	
วิเคราะห์โดยการน�ามาหาค่าเฉลี่ย(Mean)		และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)

การพทิกัษ์สทิธิกลุ่มตวัอย่าง (จรยิธรรมการท�าวจิยั
ในมนุษย์) ในประเด็นต่อไปนี้
	 การวิจัยในครั้งนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อน�าผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการรับน้องให้
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 ตามอัตลักษณ์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่		มกีารเกบ็ข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษารุ่นน้อง	 	 ซึ่งนักศึกษารุ่น
น้องอาจมคีวามกลวัหรอืไม่กล้าแสดงความคดิเหน็ใน
ด้านทีเ่ป็นจรงิ		เนือ่งจากเกรงจะได้รบัผลกระทบจาก
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้	 	จึงอาจท�าให้ผลการ
วิจัยในครั้งนี้เกิดความคลาดเคลื่อน	และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัผลเสยีท่ีอาจเกิดข้ึนโดยผูท้�าการวจิยัมกีารแจ้ง
แก่ผู ้ตอบแบบสอบถามว่าไม่มีการระบุช่ือลงใน
แบบสอบถาม	 การสรุปผลจะสรุปผลแบบภาพรวม
และการเผยแพร่ผลการวิจัยเป็นการเผยแพร่ในภาพ
รวม  ว่าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนั้น	จะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ	

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
	 การวิ จัยครั้งนี้ เป ็นการวิ จัยเชิงพรรณนา	 
(Descriptive		Research)5	ศกึษารปูแบบการรบัน้อง
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชยีงใหม่	โดยน�าเสนอผลการศกึษาและอภปิรายตาม
วัตถุประสงค์	ดังนี้	
	 ผลการศกึษารปูแบบการรบัน้องตามอตัลกัษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ผู้วิจัย
อภิปรายในแต่ละด้าน	ดังนี้
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รูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

	 1.	ด้านจิตบริการ		จากการศึกษา	พบว่า	รูป
แบบการรับน้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	ด้านจิตบริการ	 	พบว่า	 โดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.61	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	 0.40)	 โดยลักษณะ
กิจกรรมรุ่นพี่มีการมอบดอกมะลิคล้องคอแก่รุ่นน้อง
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.75	ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	 0.47	 รุ่นพี่มีการสอนรุ่นน้อง
ร้องเพลงประจ�าสถาบัน	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.73	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	
0.45		รุน่พีม่กีารร้องเพลงต้อนรบัรุน่น้อง	อยูใ่นระดบั
มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.72	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	0.47	รุน่พีม่กีารให้ค�าแนะน�าหรอืค�า
ปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ	 ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	4.62	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.50		รุน่
พีม่กีารช่วยทบทวนบทเรยีนให้แก่รุน่น้อง	อยูใ่นระดับ
มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.55	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 เท่ากับ	0.63	และรุ่นพี่ช่วยขนย้ายของใช้
ส่วนตัวของรุ่นน้องเข้าห้องพักน้อง	 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.33	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เท่ากับ	0.86	ตามล�าดับ
	 เนือ่งจากจติบริการ		เป็นจิตทีพ่ร้อมจะเสยีสละ
เพ่ือให้เกดิส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่	เกดิความสขุแก่
คนทั้งปวงด้วยความเต็มใจ	 และตั้งใจท�าโดยไม่ช่วย
เหลือผู้อื่น	 	 จิตบริการเป็นการให้บริการโดยรวมถึง
พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น	 มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ
ผูอ้ืน่	จติบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความ
เป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม	อ่อนโยนต่อชีวิต	มี
ความเป็นกัลยาณมิตรให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์	 ด้วยความรักความเมตตา	 ใส่ใจในความทุกข์		
ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน6

	 ดังนั้น		นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาด้านจิต
บรกิาร		เพือ่ส่งเสรมิให้มคุีณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ตาม
ที่ สถาบันพระบรมราชชนก	 สั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ก�าหนดไว้		ซึง่เป็นการแสดงคณุค่าส่วน
บคุคลทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีในด้านการมี

จิตส�านึกในการให้บริการ
	 เมือ่จ�าแนกเป็นแต่ละกจิกรรม		พบว่า		รปูแบบ
การรับน้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	 เชียงใหม่	 	 ด้านจิตบริการ	 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ	(มีค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.61		ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	เท่ากับ	0.40)		โดยลักษณะกิจกรรมรุ่นพี่มี
การมอบดอกมะลคิล้องคอแก่รุน่น้องอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.75	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เท่ากบั	0.47)		ซึง่กจิกรรมการมอบดอกมะลแิก่รุน่น้อง		
เป็นกจิกรรมทีแ่สดงถงึความเอาใจใส่ต่อรุน่น้อง	ท�าให้
การต้อนรับน้องใหม่เป็นไปอย่างอบอุ่น	 รุ่นพี่มีการ
สอนรุ่นน้องร้องเพลงประจ�าสถาบัน	อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.72	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เท่ากบั	0.47)	ซึง่กิจกรรมการร้องเพลงต้อนรบัรุน่น้อง		
เป็นกิจกรรมที่ท�าให้รุ่นน้องรู้สึกอบอุ่น	 รุ่นพี่มีการให้
ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตในวิทยา
ลัยฯ	 	 ภายใต้การดูแลของอาจารย์	 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.62	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เท่ากับ	 0.59)	 ซ่ึงกิจกรรมการให้ค�าแนะน�าหรือค�า
ปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ	ท�าให้รุ่นน้อง
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม	 รุ่นพี่มีการช่วย
ทบทวนบทเรยีนให้แก่รุ่นน้อง	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.55	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	
0.63)	 ซ่ึงกิจกรรมการทบทวนบทเรียนให้แก่รุ่นน้อง		
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้น้องเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น		
เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน		
และรุน่พ่ีช่วยขนย้ายของใช้ส่วนตวัของรุน่น้องเข้าห้อง
พักน้อง	อยู่ในระดับมากที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.33		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	0.86)	ซึ่งการช่วยขน
ย้ายของใช้ส่วนตัวของรุ่นน้องเข้าห้องพัก	 เป็นการ
แสดงถึงความมนี�า้ใจ	สร้างความประทบัใจครัง้แรกให้
กับรุ่นน้อง
	 2.	ด้านการคดิวเิคราะห์	จากการศกึษารปูแบบ
การรับน้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	เชียงใหม่	ด้านการคิดวิเคราะห์	พบว่า	โดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.26	ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.56)	โดยลกัษณะกจิกรรม		
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รุน่พีม่กีารจดักจิกรรมให้แก่รุน่น้องโดยใช้กจิกรรมฐาน
การเรียนรู้	 พัฒนาด้านความรู้	 ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.37	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.67	รุน่พ่ีให้รุน่น้องบอกสิง่ทีค่วรพฒันา	แก้ไขตนเอง		
ของเพื่อนในกลุ ่มหลังท�ากิจกรรม	 เพื่อให้ทราบ
อุปสรรคในการท�ากิจกรรม		อยู่ในระดับมากที่สุด	มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.29	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.71	รุ่นพี่ให้รุ่นน้องเขียนสมุดบันทึกกิจกรรม		ความ
ประทับใจ		สิ่งที่ได้ในการท�ากิจกรรมการรับน้อง	อยู่
ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.29	 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากบั	0.76	รุน่พีม่กีารจดักิจกรรมการ
อบรมคุณธรรม	จริยธรรมแก่รุ่นน้อง	อยู่ในระดับมาก
ที่สุด		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.23	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั	0.72	และรุน่พีม่กีารฝึกอบรมระเบยีบวนิยัแก่
รุน่น้อง		อยูใ่นระดบัมาก		มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.15	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.82	ตามล�าดับ
	 ความสามารถในการจ�าแนกองค์ประกอบ
ต่างๆ	ของสิง่ใดสิง่หน่ึงและหาความสมัพนัธ์เขิงเหตผุล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้		เพือ่ค้นหาสาเหตทุีแ่ท้
จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นบนฐานของการมีข้อมูลที่หลาก
หลายตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง	 	 สอดคล้องกับ
บริบท	สภาพการด�ารงชีวิต		และพัฒนาตนเองโดยไม่
ยึดติดกับกรอบแนวคิดหรือความรู ้วิชาการหรือ
ประสบการณ์	ของตนเองเพียงอย่างเดียว
	 ดังนั้น	 นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาด้านจิต
การคิดวิเคราะห์	 	 เพื่อส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์	 ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก	 สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป ็นการ
พฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	แสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 และมีภาวะผู้น�าสามารถบริหาร
จัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
	 เมือ่จ�าแนกเป็นแต่ละกจิกรรม	พบว่า	โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.26	 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.56)	โดยลกัษณะกจิกรรม		
รุน่พีม่กีารจดักจิกรรมให้แก่รุน่น้องโดยใช้กจิกรรมฐาน

การเรียนรู้	 พัฒนาด้านความรู้	 ความสามารถในการ
วเิคราะห์และแก้ไขปัญหา	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(มค่ีา
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.37	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.67)	 ซึ่งการที่รุ ่นพี่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 จะ
เป็นการพฒันาด้านความรูใ้นการใช้ความสามารถผ่าน
การท�ากจิกรรมในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา	เพือ่
ให้เกิดการเรียนรู้และประสบความส�าเร็จร่วมกัน	 รุ่น
พี่ให้รุ ่นน้องบอกสิ่งที่ควรพัฒนา	 แก้ไขตนเองของ
เพือ่นในกลุม่หลงัท�ากจิกรรม	เพือ่ให้ทราบอุปสรรคใน
การท�ากิจกรรม	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.29	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.71)		
ซึ่งการที่รุ ่นพี่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 จะเปรียบ
เสมอืนการสะท้อนให้เกดิการรบัรูภ้ายในตนเอง	น�าไป
สู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเองในทางที่ดีขึ้น	รุ่น
พีใ่ห้รุน่น้องเขียนสมดุบันทึกกจิกรรม	ความประทบัใจ		
สิง่ท่ีได้ในการท�ากจิกรรมการรบัน้อง		อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.29	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั	0.76)		ซึง่การทีรุ่น่พีม่กีารจัดกจิกรรมดงักล่าว		
จะเป็นบันทึกประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน		
ว่าได้ประโยชน์ใดบ้างในการท�ากิจกรรมนั้นๆ	 โดย
ระหว ่างการบันทึกกิจกรรมลงในสมุดจะเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านออกมาเป็นตัวหนังสือ		
ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการจดจ�ารุ่นพี	่		
มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม	 จริยธรรมแก ่
รุ่นน้อง	อยู่ในระดับมากที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.23		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.72)	ซึ่งการที่รุ่นพี่มี
การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 จะเป็นการส่งเสริมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ	ให้ทราบในสิ่งที่ควรท�า	และไม่ควร
ท�า	 โดยการคิดไตร่ตรองในการกระท�าท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม	ไม่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ผูอ้ืน่	รวมทัง้
เป็นการส่งเสรมิพฒันาการทางด้านจติใจ	โดยยดึหลกั
ศาสนาเป็นที่ตั้ง	 รุ่นพี่มีการฝึกอบรมระเบียบวินัยแก่
รุ่นน้อง	อยู่ในระดับมาก	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.15	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.82)	ซึ่งการที่รุ่นพี่มีการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว	 จะเป็นการให้รุ่นน้องได้รู้จักคิด
ทบทวนในสิง่ทีไ่ด้กระท�ามาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะ
สมเพียงใด	และเกิดการปรับปรุงแก้ไขด้วยการตัดสิน
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รูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ใจด้วยตนเอง	โดยมรีุน่พีค่อยชีแ้นะแนวทางในการแก้
ปัญหาและช่วยเหลือตามสมควร
	 3.	ด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมและด้าน
การค�านึงถึงสิทธิที่ผู้รับบริการ 
	 จากการศึกษารูปแบบการรับน้องตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่		
ด้านการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.57	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	0.44	โดยลักษณะกิจกรรม		รุ่นพี่และรุ่นน้อง
ร่วมกันตักบาตร	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	4.72	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ	0.48	รุ่นพี่
และรุ่นน้องร่วมสันทนาการในกิจกรรมรับน้อง	อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.64		ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ	 0.52	 รุ่นพี่และรุ่นน้องเดินขึ้นด้วย
ร่วมกัน	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.62		
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.53	รุน่พีแ่ละรุ่นน้อง
รบัประทานอาหารร่วมกนั	อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด		มค่ีา
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.60	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.61	รุ่นพ่ีและรุ่นน้องร่วมปฏบิติัศาสนพธิตีามศาสนา
ที่ตนนับถือ	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.58	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.57	และมีการ
ติดตามรุ่นน้องที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและรายงาน
ปัญหาแก่อาจารย์	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.26	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.82		
ตามล�าดับ
	 รูปแบบการรับน้องตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี	เชยีงใหม่	ด้านการค�านึงถงึสทิธ	ิ	
พบว่า		โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	(มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	
4.31	 	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.50)	 โดย
ลักษณะกิจกรรม	 รุ่นพี่ไม่ควรจัดกิจกรรมที่พิสดาร/
อนาจาร		อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด		มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	4.70		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.61	 รุ่นพี่ให้รุ่นน้อง
แสดงความสามารถในด้านท่ีรุน่น้องแต่ละคนถนดั	อยู่
ในระดับมากที่สุด		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.53	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากบั	0.64	รุน่พีแ่ละรุน่น้องเคารพใน
การตัดสินใจซึ่งกันและกัน	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.52	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	

0.64	 รุ่นพ่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย		
อบุตัเิหต	ุต่อร่างกายของรุน่น้อง	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.48		ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั	
0.72		รุน่พีแ่ละรุน่น้องมสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็
ร่วมกนัในการจดักจิกรรมการรบัน้อง	อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.39	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	 0.77	 รุ่นพี่มีการช้ีแจงรายละเอียดในการท�า
กิจกรรมต่างๆ	แก่รุ่นน้อง	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.39	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.70	 รุ่นพี่มีการอบรมรุ่นน้องด้วยถ้อยค�าสุภาพ	 มี
เหตุผล	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.38		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.84	 รุ ่นพี่มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทางวาจาและสื่อต่างๆ	
ภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้อง	 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.34	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	 0.79	 รุ่นพี่มีการว่ากล่าวตักเตือน
ด้วยความเมตตาแก่รุน่น้อง	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	มค่ีา
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.28	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.82	รุน่พีค่วรถามความสมคัรใจก่อนมกีารย้อมผมให้
แก่รุ่นน้อง	 	 อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.04		
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.97	 รุ่นพี่ไม่มีการ
บังคับรุ่นน้องให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม	 อยู่ใน
ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.00	 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	0.96	และรุ่นพี่ลงโทษรุ่นน้อง	 โดย
สอบถามความคิดเห็นของรุ่นน้องว่าจะใช้วิธีการ
ลงโทษแบบใด	จงึจะมคีวามเหมาะสม	อยูใ่นระดับมาก		
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.78	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ	
1.02	ตามล�าดับ	
	 สิทธิของผู้รับบริการ	 เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ในการตัดสินใจด้วยตนเอง	 แสดงถึงความเป็น
อสิระของมนษุย์เป็นส่วนหนึง่เกีย่วข้องกับสทิธมินษุยชน  
ซึง่สทิธทิีส่�าคญัทีส่ดุคอื	สทิธทิจีะได้รบัการบอกเล่าถึง
ข้อมูลต่างๆ	 ท้ังนี้ผู้รับบริการจะได้เข้าใจและยินยอม
ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ	อันถึงจะเกิดขึ้นการ
ยอมรับเรื่องราว	 ยินยอมของผู้รับบริการสะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับว่าผู้รับบริการมีเสรีภาพ	 มีอิสระท่ี
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยเข้าใจถึงกระบวนการท่ี
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จะด�าเนินต่อไป	ผูรั้บบรกิารจะเปลีย่นความคดิเหน็ว่า
ตนเองเป็นเพียงผู้รับและปฏิบัติตามค�าสั่งแต่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น	 สิทธิผู ้รับบริการเป็นการยึดถือ
คุณค่าของความเป็นตัวตนของมนุษย์	 และความ
เคารพผูรั้บบริการในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์	ผูร้บับรกิารใน
ฐานะที่มีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล		
ให้มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง	การมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการเป็นการให้บริการสุขภาพที่ค�านึงถึง
ความแตกต่าง		และมีความเข้าใจของบุคคล	ทัง้นีผู้ใ้ห้
บริการสามารถกลั่นกรอง	 	 คัดเลือกส่ิงที่เหมาะสม		
และเสนอเป็นทางเลอืกเพือ่ให้มส่ีวนร่วมรับรู	้ตดัสนิใจ
	 เมือ่แยกเป็นแต่ละกจิกรรม	พบว่า	โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด	(ค่าเฉลีย่เท่ากับ	4.57	ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	 0.44)	 โดยลักษณะกิจกรรม	 รุ่นพี่
และรุ่นน้องร่วมกันตักบาตร	อยู่ในระดับมากที่สุด	(มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.72	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.48)	ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้อง	 และเป็นการท�านุบ�ารุงศาสนา	 รุ่นพี่และรุ่น
น้องร่วมสันทนาการในกิจกรรมรับน้อง	 อยู่ในระดับ
มากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.64	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	 0.52)	 เป็นกิจกรรมท่ีสานความ
สัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องโดยใช้ดนตรีเป็นส่ือ
กลางในการสร้างสัมพันธภาพ	และยังท�าให้เกิดการก
ล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม	รุ่นพี่และรุ่นน้องเดิน
ขึ้นดอยร่วมกัน	 	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.63	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.58)		
วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ส�าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่	 ในการเดินข้ึนดอยรุ่นพี่และรุ่นน้องจะเกิด
ความผูกพนัและการมนี�า้ใจช่วยเหลอืกนั	รุน่พีแ่ละรุน่
น้องเล่นกีฬาร่วมกัน	อยู่ในระดับมากที่สุด	(มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.62	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.53)		
เกดิความสามคัครีะหว่างรุน่พีก่บัรุน่น้องและการเล่น
กีฬายังสอนในเรื่องของการมีน�้าใจนักกีฬา	 รุ่นพี่และ
รุ่นน้องรับประทานอาหารร่วมกัน	 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.60	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	0.61)	รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พูดคุยกันพร้อมกับ
การรับประทานอาหารร่วมกัน	 รุ่นพี่และรุ่นน้องร่วม

ปฏิบัติศาสนพิธีตามศาสนาท่ีต้นนับถือ	 อยู่ในระดับ
มากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.58	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั	0.57)	รุน่พีแ่ละรุน่น้องเข้าร่วมศาสน
พธิท่ีีต้นนับถือ		โดยไม่มกีารแบ่งแยกศาสนาและมกีาร
ติดตามรุ ่นน้องที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและรายงาน
ปัญหาแก่อาจารย์	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.26	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.82)		
เป็นการแก้ปัญหาเมื่อรุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง		
ซึ่งกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธภาพที่ดีแก่รุ่นพี่และ
รุ่นน้อง
	 รุ่นพี่ไม่ควรจัดกิจกรรมที่พิสดาร	อนาจาร	อยู่
ในระดับมากที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.70	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.61)	 ซึ่งการจัดกิจกรรมท่ี
พิสดารและอนาจารนั้น	 เป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม		
และขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	 โดยกิจกรรม
การรับน้องต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีความสร้างสรรค์	 ฝึก
กระบวนการคดิวเิคราะห์ให้แก่รุน่น้อง	รุน่พีใ่ห้รุน่น้อง
แสดงความสามารถในด้านท่ีรุน่น้องแต่ละคนถนดั	อยู่
ในระดับมากที่สุด	(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.53	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.64)	 ซึ่งการให้รุ่นน้องแสดง
ความสามารถในด้านทีต่นเองถนดั	เป็นการส่งเสรมิให้
ให้รุ่นน้องมีความกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม	 รุ่นพี่และรุ่นน้องเคารพในการตัดสินใจซึ่ง
กันและกัน	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.52	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.64)	 ซ่ึงการ
เคารพในการตัดสินใจของกันและ	 เป็นการแสดงถึง
การเคารพสิทธิของแต่ละบุคคล	 ในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ	 ร่วมกัน	 รุ่นพี่มีการจัดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิด
อนัตราย	อบุตัเิหตตุ่อร่างกายของรุน่น้อง	อยูใ่นระดบั
มากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.48	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	0.72)	ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้
เกิดอันตราย	 อุบัติเหตุต่อร่างกายของรุ่นน้อง	 เพื่อ
ป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ	 ขณะที่รุ ่นน้องเข้าร่วม
กจิกรรม	รุน่พีแ่ละรุน่น้องมสีทิธใินการแสดงความคดิ
เหน็ร่วมกนัในการจัดกจิกรรมการรับน้อง	อยูใ่นระดบั
มากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.39	 ส่วนเบี่ยงเบน
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รูปแบบการรับน้องตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

มาตรฐานเท่ากบั	0.77)		เน่ืองจากทกุคนมสีทิธใินการ
แสดงความคิดเห็น	 ซึ่งการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ในการจดักจิกรรมการรบัน้องน้ัน	จะท�าให้ทัง้รุ่นพีแ่ละ
รุ่นน้องมคีวามพึงพอใจในกจิกรรมการรบัน้องทีจั่ดขึน้	
รุ่นพี่มีการชี้แจงรายละเอียดในการท�ากิจกรรมต่างๆ	
แก่รุ่นน้อง	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
4.39	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.70)		ซึง่รุน่น้อง
ทุกคนมีสิทธิที่จะทราบข้อมูล	 หรือรายละเอียดของ
กิจกรรมทีต่นเองต้องเข้าร่วม	รุน่พีม่กีารอบรมรุน่น้อง
ด้วยถ้อยค�าสุภาพ	มีเหตุผล		อยู่ในระดับมากที่สุด	(มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.38	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.84)	ซ่ึงการอบรมรุน่น้องด้วยถ้อยค�าสภุาพ	มเีหตุผล		
ถอืเป็นการให้เกยีรติ	เคารพในศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์		
รุ่นพ่ีมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทางวาจาและ
สื่อต่างๆ	ภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้อง		
อยู่ในระดับมากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.34	 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.79)	ซึง่การประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัรปูแบบการรับน้อง	เป็นการชีแ้จงรายละเอยีด
ของกิจกรรมการรับน้อง	 เพื่อให้รุ่นน้องได้รับทราบ		
และตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	 รุ่นพ่ีมีการว่า
กล่าวตกัเตอืนด้วยความเมตตาแก่รุน่น้อง	อยูใ่นระดับ
มากที่สุด	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.28	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	0.82)	ซึ่งการว่ากล่าวตักเตือนด้วย
ความเมตตาแก่รุ่นน้อง	 เป็นการให้เกียรติรุ่นน้องโดย
การตักเตือนดังกล่าวแสดงถึงความหวังดี	 เพื่อให้รุ่น
น้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้อง	 รุ่นพ่ีควรถามความสมัครใจก่อนมีการ
ย้อมผมให้แก่รุ่นน้อง	 	 อยู่ในระดับมาก	 (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 4.04	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.97)		
ซ่ึงการถามความสมัครใจของรุ ่นน้องถือเป็นการ
พิทักษ์สิทธิของรุ่นน้อง	รุ่นพี่ไม่มีการบังคับรุ่นน้องให้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม	อยู่ในระดับมาก	 	 (มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.00	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.96)	 เน่ืองจากรุ่นน้องมีสิทธิในการตัดสินใจด้วย
ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 และรุ่นพี่ลงโทษ
รุ่นน้อง	โดยสอบถามความคดิเหน็ของรุน่น้องว่าจะใช้
วิธีการลงโทษแบบใด	 จึงจะมีความเหมาะสม	 อยู่ใน

ระดับมาก	 (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.78	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ	1.02)	ซึ่งการสอบถามความคิดเห็น
ของรุน่น้องว่าจะใช้วธิกีารลงโทษแบบใด	จงึจะมคีวาม
เหมาะสมนั้น	เป็นสิทธิที่รุ่นน้องควรจะได้รับ
	 การรับน้องเป็นประเพณีทีส่บืต่อกนัมาจากรุน่
สู่รุ่น7	 พงษ์ศักดิ์	 	 แป้นแก้ว	 (2550)	 โดยเป็นการท�า
กิจกรรมเพื่อสืบทอดความรู้สึกอันดีต่างๆ	 ของรุ่นพี่สู่
รุน่น้องทีเ่พิง่เข้ามาอยูใ่หม่		สร้างความสมัพันธ์		สมคัร
สมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะและพัฒนารุ่นน้อง
ให้เป็นไปในทางที่ดี	 เมื่อน�าการรับน้องมาพัฒนาให้
สอดคล้องกับอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัจะส่งผลให้ทัง้รุ่น
พีแ่ละรุน่น้องมลีกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	กล่าวคอื
เมื่อพ่ีส่งต่อสิ่งดีๆ	 ให้กับรุ่นน้องท�าให้รุ่นน้องมีความ
รัก		ความเคารพในตัวรุ่นพี่		และมีการส่งต่อสิง่ดีๆ	ให้
กบัน้องในรุน่ต่อไป	ส่งเสรมิให้รุน่พีแ่ละรุน่น้องอยูร่่วม
กันอย่างมีความสุขและน�าความสุขที่ได้รับไปแบ่งปัน
ให้กับบุคคลอื่นต่อไป

ข้อเสนอแนะด้านการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	ด้านการผลิตบัณฑิต
	 	 -		เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
รับน้องตามอัตลักษณ์ชองวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน	ีเชยีงใหม่	และสถาบนัการศกึษาทีส่งักดัพระบรม
ราชชนก	ในช่วงต้นปีการศึกษา
	 	 -	 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 	 1	 มี
สมรรถนะตามชัน้ปี	และมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักศึกษา	 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	และสถาบนัการศกึษาต่างๆ	ทีส่งักัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
	 2.	ด้านการพยาบาล
  -	 	อาจารย์ในสถานศึกษาเห็นความส�าคัญ
ของการพฒันาลกัษณะการรบัน้องตามอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่		และสถาบนั
การศกึษาต่างๆ	ทีส่งักดัสถาบนัพระบรมราชชนก	และ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีการพัฒนา
ลักษณะการรับน้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ	 ใน
ทางที่เหมาะสม
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	 	 -	เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	 	 ทั้งในการเรียนภาคทฤษฎี	 	 ภาคทดลอง	
และภาคปฏิบัติ	 ในวิชาต่างๆ	 และนักศึกษามีการ
พฒันาพฤตกิรรมให้เป็นไปตามอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 เพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาลตามอัตลักษณ์
 

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาวจัิยของนกัวจัิย
เกีย่วกบัลกัษณะการรบัน้องตามอัตลกัษณ์ของสถาบัน
การศึกษาต่างๆ	ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
	 2.	ให้เป็นการศกึษาวจิยัในการพัฒนาลกัษณะ
การรับน้องที่มีความหลากหลายของระเบียบวิธีการ
วิจัย	 ได้แก่	 งานวิจัยกึ่งทดลอง	 เชิงทดลอง	 และงาน
วิจัยเชิงพัฒนา
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	 การวิจัยเชิงส�ารวจครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อการส�ารวจภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานร่วม
กัน	เป็นระยะเวลามากกว่า	6	เดือนขึ้นไป	ที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้ว	
อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2558	–มีนาคม	2559	จ�านวน	79	คน	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล	ส่วนที่	2	แบบคัด
กรองภาวะซึมเศร้า	 (2Q	และ	9Q)	และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	 (8Q)	ของกรมสุขภาพจิต	
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น	ได้ค่าเท่ากับ	0.92	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า	ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอน
แก้ว	มีแนวโน้มสงสัยมีภาวะซึมเศร้า	ร้อยละ	29.11	 โดยมีอาการของภาวะซึมเศร้าระดับน้อย	
ร้อยละ	13.10	ของกลุม่ทีม่แีนวโน้มสงสัยมีภาวะซึมเศร้า	และมแีนวโน้มฆ่าตวัตายระดบัเลก็น้อย	
ร้อยละ	33.33	ของผู้สูงอายุมีอาการของภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
	 ผลการศึกษานี้สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลผู้สูอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าร่วม
ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายระดับเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง	 หน่วยงานที่
เกีย่วข้องควรมกีารค้นหาสาเหตุและวธิลีดความรุนแรงท่ีจะเกดิข้ึน	รวมถึงหาแนวทางการป้องกนั
ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	

ค�าส�าคัญ	:	ผู้สูงอายุ		โรคเรื้อรัง	ภาวะซึมเศร้า

           
*วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
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A Survey onDepression among Older Adults with Chronic Disease, 
Attending Community Hospital in Mea-rim District of Chiang Mai

Abstract

	 This	survey	research	aimed	to	study	clinical	depression	among	older	adults	
with	chronic	disease.	Sample	was	79	older	adults	aged	60	years	and	over,	diag-
nosed	with	hypertension	and	diabetes	mellitus	for	more	than	6	months,	and	
attended	at	Donkeaw	community	hospital,	Mea-rim	district,	Chiang	Mai	province	
during	the	period	of	November	2015	-	March	2016.	Research	instrument	was	a	
questionnaire	including	personal	information,	depression	screening	form	(2Q	and	
9Q),	 and	 suicidal	 screening	 form	 (8Q)	developed	by	 the	Thai	Department	of	
Mental	Health.	Reliability	of	the	instrument	was	tested	yielding	a	value	of	0.92.	
Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics.	
	 The	 results	 revealed	 that	29.11%	of	 the	older	adults	with	chronic	dis-
eases	were	more	likely	to	suffer	from	depression.	Only	13.1%	had	a	mild	level	
of	depression,	and	33.33%	were	likely	to	commit	suicide	at	a	mild	level.
	 The	findings	from	this	study	can	be	used	as	basic	information	for	continu-
ous	care	of	older	adults	with	chronic	diseases	who	have	depression,	in	particu-
lar	 those	with	 a	 tendency	 to	 commit	 suicide.	 Stackholders	 should	 explore	
causes	of	depression,	a	way	to	reduce	the	severity	of	the	problem	and	prevent	
depression	among	older	adults	with	chronic	disease.	

Key	words:	Older	Adults,	Chronic	Disease,	Depression

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
	 สภาพสังคมปัจจุบันพบว่าจ�านวนประชากร 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน1เนื่องมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์	จึงท�าให้มยีารกัษาโรคท่ีมปีระสทิธภิาพ	
มีภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี	ท�าให้ประชากร
มีอายุยืนยาวมากขึ้น	 อัตราการตายลดลง	 จากการ
ส�ารวจของ	WHO	พบว่า	 จ�านวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ	
60	ปีขึน้ไป	ในปี	พ.ศ.	2543	จ�านวน	12,652,000	คน	
และในปี	พ.ศ.	2551	เพิม่ขึน้เป็น	16,218,000	คน	ซึง่
จ�านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากเดิม	 จ�านวน	 3,566,000	
คน1 
	 ในประเทศไทย	จ�านวนผูส้งูอายมีุแนวโน้มเพิม่
มากขึน้	โดยในปี	พ.ศ.	2550	พบว่า	ผูส้งูอาย	ุมจี�านวน	

7,020,000	คน	ในปี	พ.ศ.	2554	จ�านวน	8,266,304	คน 
และในปี	พ.ศ.2557	จ�านวน	10,014,705	คน	และ
จากการส�ารวจจ�านวนผูส้งูอายใุนภาคเหนอื	ในปี	พ.ศ.	
2557	มีจ�านวนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ	18.4	และจาก
การส�ารวจในจังหวัดเชียงใหม่2	 พบว่า	 มีจ�านวนผู้สูง
อายุถึง	274,331	คน
	 เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	ร่างกายและจิตใจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 มากมาย	 โดยด้านร่างกาย	 เกิด
ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ	และโรคเรื้อรัง	ส่วนด้าน
จิตใจ	 ผู้สูงอายุอาจได้รับอิทธิพลจากภาวะสุขภาพ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ซึง่ปัจจยัเหล่านีส่้งผลต่อภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
	 ผูส้งูอายทุีป่่วยเป็นโรคเรือ้รงัมโีอกาสเกดิภาวะ
ซึมเศร้าร่วมด้วย	 เนื่องจากกลุ่มโรคเรื้อรังเป็นโรคท่ี
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รักษาไม่หาย	 ไม่สามารถกลับไปเป็นปกติตามเดิมได้	
ท�าให้สภาพร่างกายแย่ลงจะส่งผลต่อชีวิตทางด้าน
จติใจ	กล่าวคอื	เกิดการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์	เศร้า	
หงุดหงิด	 ผิดหวัง	 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	 รู้สึกไร้ค่า	
ไม่อยากท�าอะไร	หรือท�าสิ่งต่าง	ๆ	ลดน้อยลงไป	ขาด
การแสวงหาการช่วยเหลือ	และความสามารถในด้าน
ต่างๆ	ลดลงการเกดิภาวะซมึเศร้า3	สามารถอธบิายได้
ด้วย	ทฤษฎีปัญญานิยมของเบ็ค	และรูปแบบปัญญา
นิยมต่อภาวะซึมเศร้าของ	เบ็ค,	รัช,	ชอว์	และ	อิเมอร์
รย์ี3ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า	ภาวะซมึเศร้าเกดิจากการทีบ่คุคล
เผชิญกับเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤต	 แล้วประเมิน
เหตกุารณ์หรอืภาวะวกิฤติดังกล่าวไม่ตรงกบัความเป็น
จริง	 ท�าให้เกิดความคิดในทางลบต่อตนเอง	 ต่อ
เหตุการณ์ที่เผชิญและต่อโลก	ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมของบคุคล	ท�าให้เกดิความแปรปรวนในด้าน
อารมณ์	ด้านความคดิ	ด้านแรงจงูใจ	และด้านร่างกาย	
โดยจะมอีาการแสดงออก	เช่น	มอีารมณ์ซมึเศร้า	หดหู่	
ท้อแท้	 มีความคิดในทางด้านลบ	 ต�าหนิตนเอง	 รู้สึก
หมดหวัง	 ไร้ค่า	แยกตนเองและหลีกหนีจากสังคม	มี
อาการเบื่ออาหาร	 นอนไม่หลับ	 อาการเหล่านี้ท�าให้
ภาวะซึมเศร้ารุนแรงขึน้เรือ่ยๆ	จากการศกึษางานวจัิย	
การศึกษาภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังกรณี
ศกึษาโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านดู่	อ�าเภอ
ปักธงชัก	 จังหวัดนครราชสีมา4 พบว่า	 ผู้ป่วยโรคเบา
หวานส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง	
คิดเป็นร้อยละ	85.0	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ส่วน
ใหญ่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง	 คิดเป็น 
ร้อยละ	62.8	และผูป่้วยโรคเบาหวานร่วมกบัโรคความ
ดันโลหิตสูง	 ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า	 คิดเป็น 
ร้อยละ	38.9
	 ภาวะซึมเศร้าที่ทวีความรุนแรงจนกลายเป็น
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่มีมานานกว่า	
2,500	 ปี3	 และเป็นโรคที่ทุกประเทศทั่วโลกก�าลังให้
ความสนใจ	 เน่ืองจากเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนทั่วโลก	 ปัจจุบันมีประชาชน	 121	
ล้านคน	ก�าลังประสบปัญหาความทกุข์ทรมานและรบั
ภาระความเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้าที่นับวันยิ่งสูงขึ้น	

จากการศกึษาขององค์กรอนามยัโลก	(World	Health	
Organization)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ
ธนาคารโลกประมาณว่าในอีก	8	ปีข้างหน้า	คอืปี	พ.ศ.	
2563	 โรคซึมเศร้าจะเป็นสาเหตุการตายและการสูญ
เสียเป็นอันดับ	 2	 รองจากโรคหัวใจขาดเลือดส�าหรับ
ประเทศไทยจากข้อมูลการรักษาโรคซึมเศร้าของ 
โรงพยาบาลจติเวชทัว่ประเทศพบว่า	จ�านวนผูป่้วยโรค 
ซึมเศร้าระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2553	มีแนวโน้มสูงขึ้น
เป็นล�าดบั	คือ	จาก	55.9	รายต่อประชากรหน่ึงแสนคนใน
ปี	2550	เป็น	160.3	รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน
ปี	 25535จากข้อมูลสถิติของส�านักนโยบายและแผน
สาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุขพบจ�านวนผู้ป่วย
ด้วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในสถานบริการสังกัด
กรมสุขภาพจิตในปี	 พ.ศ.	 2549	 เป็นจ�านวน	 94.90	
รายต่อประชากรหนึง่แสนคนและเพิม่ข้ึนเป็น	168.28	
รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี	 พ.ศ.25536โดย
ประชากรที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า	จะท�าให้เกิดผลกระ
ทบต่อตัวผู้ป่วย	ทั้งในส่วนของร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	
สงัคมและจติวญิญาณ	มคีวามคดิอยากตาย	โดยความ
คดิฆ่าตวัตายถอืเป็นภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรงของโรค
ซึมเศร้า	ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ	60	ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
และพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ	18	มีการ
ฆ่าตวัตายส�าเรจ็7จากการศกึษางานวจิยั	ความชกุของ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสองในคลินิก
เบาหวาน	โรงพยาบาลพังโคน	พบว่า	ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่สอง	มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ	22.5	และจากการ
ประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู ้ท่ีมีโรค 
ซึมเศร้า8	พบว่า	มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายร้อยละ	
11.8ถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคจะไม่ท�าให้เกิดการ
เสยีชีวติโดยตรง	แต่ผูป่้วยต้องอาศยัอยูก่บัโรคซึมเศร้า
เป็นระยะเวลานาน	 ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการท�าร้าย
ตนเองได้	 อีกทั้งโรคซึมเศร้ายังส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ	อันมาจากการขาด
รายได้จากการเจ็บป่วย6

	 จากสถติขิองผูส้งูอายทุีม่อีาย	ุ60	ปีขึน้ไปทีป่่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง	ที่มารับบริการ	ณ	 โรงพยาบาลชุมชน
ต�าบลดอนแก้ว	อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	ปี	พ.ศ.
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2558	 พบว่า	 ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 ที่มารับ
บริการทั้งหมดจ�านวน	579	คน	ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่
ประกอบด้วยโรคความดันโลหิตสูงจ�านวน	 347	 คน	
โรคเบาหวานจ�านวน	27	คน	และโรคความดันโลหิต
สูงร่วมกับโรคเบาหวาน	จ�านวน	98	คนและยังไม่เคย
มกีารศกึษาภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยทีป่่วยด้วยโรคเรือ้รงั
มาก่อนซ่ึงจากสถิติการฆ่าตัวตายในพื้นที่ต�าบล 
ดอนแก้ว	 อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่าในปี	
พ.ศ.2558	มผีูส้งูอายทุีท่�าการฆ่าตวัตายส�าเรจ็จ�านวน	
1	ราย	คณะผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส�ารวจภาวะซมึ
เศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังในพื้นที่ต�าบล
ดอนแก้ว	ทัง้นีก้ารประเมนิภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายทุี่
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีความส�าคัญยิ่ง	 เนื่องจากผลที่ได้
จากการประเมินสภาพและการคัดกรองที่ถูกต้อง	
รวดเร็ว	 ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเกิดภาวะซึมเศร้า
จะช่วยให้ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีม่ภีาวะซมึเศร้าร่วมด้วย	ได้
รับการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพจากทีมสุขภาพใน
พื้นที่	
	 คณะผูว้จิยัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการ
ศกึษาภาวะซึมเศร้าในกลุม่ของผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรค
เรื้อรัง	 ในต�าบลดอนแก้ว	 อ�าเภอ	 แม่ริม	 จังหวัด
เชียงใหม่	เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ในการฝึกปฏิบัต	ิ
วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตในปี
การศึกษาต่อไป	 เนื่องจาก	พื้นที่ต�าบลดอนแก้วเป็น
พื้นที่แหล่งฝึกของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่	 และส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลชุมชน
ดอนแก้ว	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม	ป้องกัน	
รักษา	ฟื้นฟู	และดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วย
โรคเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ส�ารวจภาวะซมึเศร้าในผูสู้งอายทุีป่่วยด้วย
โรคเรื้อรังที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนต�าบล
ดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิส�ารวจ	(Sur-
vey	studies)	เพื่อส�ารวจภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีมารับบริการ	 ณ	 โรงพยาบาล
ชุมชนต�าบลดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	 คือ	 ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว	ต�าบล
ดอนแก้ว	อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างเดอืน
พฤศจิกายน	2558-มีนาคม	2559จ�านวน	98	คน
กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคเรือ้รังทีม่ารบั
บรกิาร	ณ	โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว	ต�าบลดอนแก้ว	
อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชียงใหม่	จ�านวน	79	คน	คดัเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง	โดยมีคณุสมบติัดังนี	้1.	เป็นผูส้งูอายุ
ทีม่อีาย	ุ60	ปีขึน้ไป	2.	เจบ็ป่วยด้วยโรคความดนัโลหติ
สงูและโรคเบาหวานร่วมกนั	3.	เป็นผูท่ี้ไม่มีปัญหาด้าน
การสื่อสาร	 4.ยินดีและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  
	 คณะผูวิ้จยัช้ีแจงเกีย่วกบัวตัถุประสงค์	ข้ันตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล	และขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอย่างในการให้ข้อมลู	พร้อมชีแ้จงให้ทราบว่ามสีทิธิ์
ทีจ่ะตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการศึกษาคร้ังนี้	
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ 
จะไม่มีการเปิดเผยท�าให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มท่ีจะ
ศกึษา	และการน�าเสนอข้อมลูจะเสนอในภาพรวม	เพือ่
ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือท่ีจะใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ
	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ผู้
ศกึษาสร้างข้ึน	ประกอบด้วย	ข้อมลูเกีย่วกบั	เพศ	อายุ	
สถานภาพสมรส	 ศาสนา	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 
ความเพียงพอของรายได้	 วิธีจ่ายค่ารักษาพยาบาล	
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การสำารวจภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลชุมชนตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การวินิจฉัยอื่นๆ	และบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย
	 ส่วนที่	2	แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าและการ
ฆ่าตัวตายประกอบด้วย	 แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า	
2Q	และ	 9Q	และแบบสอบถามการฆ่าตัวตาย	 8Q6 
คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามภาวะซึมเศร้าและการฆ่า
ตัวตายของกรมสุขภาพจิต	ซึ่งค่าความตรงของเครื่อง
มือต้นฉบับ	 2Q	 มีค่าความไว	 (Sensitivity)	 อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม	 97%	 ค่าความจ�าเพาะ	 (Specificity)	
44%	ส่วน	9Q	มค่ีาความจ�าเพาะ	(Specificity)	93%8 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 คณะผูว้จิยัน�าเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมลูไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถาม 
โดยผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	 ท่าน	 ประกอบด้วย	
อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาล
อนามัยชุมชน	 จ�านวน	 3ท่าน	 ซึ่งทั้ง	 3	 ท่านเป็น 
ผู ้เชี่ยวชาญในด้านการพยาบาลผู้ที่มีป ัญหาทาง
สุขภาพทางจิตเวชและโรคเรื้อรัง	 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาล�าดับ
เน้ือหา	ความครบถ้วน	และความเหมาะสมของภาษา
ท่ีใช้	 และคณะผู้วิจัยจึงน�ามาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความ 
ถูกต้องและความเหมาะสมก่อนน�าไปใช้กับกลุ ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา
	 แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า	 (2Q,	 9Q)	 และ	
แบบสอบถามการฆ่าตัวตาย	 (8Q)	 คณะผู้วิจัยน�า
แบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือม่ัน	(Reliability)	ของ
เคร่ืองมือ	 โดยทดลองใช้ในผู ้ป ่วยโรคเรื้อรังที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา	จ�านวน	10	
ราย	 น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัม
ประสิทธ์อัลฟาของ	ครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	
coefficient)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.92

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู ้วิจัยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง	มีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 1.	การขออนุมัติเก็บข้อมูล	 โดยท�าหนังสือ

แนะน�าตัว	 ยื่นต่อผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน
ต�าบลดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่
	 2.	เข้าพบพยาบาลประจ�าโรงพยาบาลชุมชน
ดอนแก้ว	 อ�าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการ
	 3.	คณะผู้วิจัยแนะน�าตนเองต่อกลุ่มตัวอย่าง	
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	พร้อมขอความร่วม
มือในการตอบแบบสอบถาม	 อธิบายถึงวิธีตอบ
แบบสอบถามเมื่อประชากรยินยอมเข้าร่วมในการ
ศึกษาแจกแบบสอบถามให้ประชากร
	 4.	คณะผู ้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ให้คะแนนแบบสอบถามที่ได้ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
	 5.	น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้ศกึษาจะน�าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา	(Descriptive	statistic	analysis)	ซึ่งมีราย
ละเอียด	ดังต่อไปนี้
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคลน�ามาแจกแจงความถี่	หา
ค่าเฉลี่ย	และค่าร้อยละ
	 2.	ข้อมลูในแบบสอบถามภาวะซมึเศร้า	จะน�า
มาแจกแจงความถ่ี	 หาค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนต�าบล
ดอนแก้ว	เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	โดยเพศหญงิ	
ร้อยละ	65.82	เพศชาย	ร้อยละ	34.18	อายุระหว่าง	
70-79	ปี	ร้อยละ	32.91	มีสถานภาพสมรสมากที่สุด	
ร้อยละ	56.95	นับถือศาสนาพุทธ	ร้อยละ	100	ระดับ
การศกึษาจบชัน้ประถมศกึษาหรอืเทยีบเท่ามากทีส่ดุ	
ร้อยละ	 75.95	 รายได้เพียงพอต่อรายจ่ายมากท่ีสุด	
ร้อยละ	 55.70	 ใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากท่ีสุด	
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ร้อยละ	73.42	ไม่มโีรคประจ�าตัวอืน่นอกจากโรคความ
ดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวาน	มากทีส่ดุ	ร้อยละ	65.82	
และอาศัยอยู่กับบุตร	ร้อยละ	34.18
	 ภาวะซมึเศร้าผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคเร้ือรังทีม่า
รบับรกิาร	ณ	โรงพยาบาลชมุชนต�าบลดอนแก้วอ�าเภอ
แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 ผู้สูงอายุส่วนมากไม่มี
แนวโน้มสงสัยเป็นภาวะซมึเศร้า	ร้อยละ	70.89	มแีนว
โน้มสงสัยเป็นภาวะซึมเศร้า	 ร้อยละ	 29.11	 ในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสงสัยเป็นภาวะซึมเศร้า	 มีผู้สูง
อายุที่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการน้อย
มากร้อยละ	 86.9	 มีผู ้สูงอายุที่มีอาการของภาวะ 
ซึมเศร้า	ระดบัน้อย	ร้อยละ	13.1	และในกลุม่ผูส้งูอายุ
ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย	พบว่า	
มีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า	
ร้อยละ	 66.67	 และมีผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
ระดับเล็กน้อย	ร้อยละ	33.33

การอภิปรายผล
	 จากผลการศึกษา	พบว่า		ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรังที่มารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลชุมชนต�าบล
ดอนแก้วจ�านวน	พบว่า	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	
ส่วนใหญ่อยู่ในช่างอายุ	70-79	ปีส่วนมากมีแนวโน้ม
ไม่มภีาวะซมึเศร้า	ร้อยละ	70.89	สอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาภาวะซึมเศร้าในกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงักรณีศกึษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านดู่4	 อ�าเภอปัก
ธงชกั	จงัหวดันครราชสมีา	พบว่า	ผูป่้วยโรคเบาหวาน
ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง	 ส่วนมากไม่มีภาวะซึม
เศร้า	เมือ่พจิารณาจากข้อมลูเบือ้งต้น	พบว่า	ผูส้งูอายุ
ส่วนใหญ่อยู่กับบุตร	หลาน	ไม่มีหนี้สิน	ส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ�าตัวอื่นนอกจากโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน	
	 อย่างไรก็ตามผลการศึกษา	 พบว่า	 มีผู้สูงอายุ
ร้อยละ	29.11	มแีนวโน้มสงสยัเป็นภาวะซมึเศร้า อาจ
เนือ่งจากการเข้าสูวั่ยผูส้งูอายจุะมกีารเปลีย่นแปลงท้ัง
ด้านร่างกายจิตใจและสังคมที่เป็นไปในทางที่เสื่อม
ถอยลงและจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล	
ทั้งน้ีการเกิดโรคทางกายที่จะส่งผลมายังด้านจิตใจ	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 สุวรรณา	 อรุณพงศ์
ไพศาล9	 พบว่า	 ในเรื่องสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดภาวะซึมเศร้าว่าเกิดจากภาวะสุขภาพท่ี
เจ็บป่วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วยด้วยโรคเร้ือรัง	
หรือโรคร้ายแรง	 และการศึกษาของนริสา	 วงศ์พนา
รักษ์3	 ที่พบว่า	 ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมีโอกาส
เกิดโรคซึมเศร้าร่วมด้วย	เนื่องจากกลุ่มโรคเรื้อรังเป็น
โรคท่ีรกัษาไม่หาย	ไม่สามารถกลับไปเป็นปกตติามเดมิ
ได้	ท�าให้สภาพร่างกายแย่ลงจะส่งผลต่อชวีติทางด้าน
จติใจ	กล่าวคอื	เกิดการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์	เศร้า	
หงุดหงิด	 ผิดหวัง	 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง	 รู้สึกไร้ค่า	
ไม่อยากท�าอะไร	หรือท�าสิ่งต่าง	ๆ	ลดน้อยลงไป	ขาด
การแสวงหาการช่วยเหลือ	และความสามารถในด้าน
ต่างๆ	ลดลงนอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นี	้พบว่า	ร้อย
ละ	35	ของผูส้งูอายมุรีายได้ไม่เพยีงพอ	แต่มเีพยีงส่วน
น้อยทีม่หีนีส้นิ	และส่วนใหญ่รกัษาโดยใช้หลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า	 ซ่ึงจากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระ
ทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้า9	 พบว่า	 ประชากรที่มีราย
ได้น้อย	 มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในชีวิตประจ�าวัน	
ท�าให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ	ได้น้อย	ส่งผลให้บุคคลมี
ความคิดทางด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง	 จึง
ท�าให้เกิดโรคซึมเศร้า
	 ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า	 ผู ้สูงอายุมีโรค
ประจ�าตัวอื่นนอกจากโรคความดันโลหิตสูงและโรค
เบาหวานร่วมด้วย	ร้อยละ	26.09	ได้แก่	โรคไขมันใน
หลอดเลือดสูง	 โรคเกาต์	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ	ธิติพันธ์	ธานีรัตน์10พบว่า	ความเจ็บป่วยเรื้อรังที่
เกิดจากหลายโรคร่วมกัน	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดการสูญเสีย
การท�างานอวัยวะในร่างกายเจ็บปวดอย่างรุนแรง	
และจากการศึกษาของสถาบันแห่งชาติทางด้าน
สุขภาพและการประเมินประสิทธิภาพของการรักษา	
21	 ของประเทศอังกฤษ	 (National	 Institute	 for	
Health	and	Clinical	excellence[NICE],	2008)11 
พบว่า	 ผู้ท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือป่วยติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน	 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรค
หัวใจและโรคมะเร็ง	โดยผู้ที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเป็น
ระยะเวลานานจะมีความเสี่ยงตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า
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การสำารวจภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลชุมชนตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มากกว่าคนทั่วไป	3-4	เท่า	การป่วยเป็นโรคติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต	
ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	จะท�าให้
ไม่สามารถควบคมุให้โรคเรือ้รงัให้อยูใ่นเกณฑ์โรคปกติ
ได้	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองลดต�่า
ลง	เกดิความหมดหวงัในชวีติ	สอดคล้องกบัการศกึษา
ของสุทธิชัย	 เชื้อสุวรรณ12	 พบว่า	 สาเหตุของโรคซึม
เศร้าในผูป่้วยเร้ือรงัเกดิจากผูป่้วยเรือ้รงัมโีรคทางกาย
มีการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตเกิดความรู้สึกเศร้า
ท ้อแท้สูญเสียสิ้นหวังและเสียใจต ่อภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ทุกข์ทรมานและคิดฆ่าตัวตาย	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 จากการศกึษาพบว่าในผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรค
เรือ้รังทีม่ารบับรกิาร	ณ	โรงพยาบาลชมุชนต�าบลดอน
แก้ว	มภีาวะซมึเศร้าระดับเลก็น้อย	และมแีนวโน้มการ
ฆ่าตัวตาย	1	คน	ซ่ึงอาจก่อให้เกดิปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในอนาคตหากไม่มีการดูแลและแก้ปัญหา	 ดังน้ัน 

โรงพยาบาลชมุชนควรมกีารดแูลผูป่้วยกลุม่นีอ้ย่างต่อ
เนื่อง	หาสาเหตุและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น	และ
ควรก�าหนดแผน	หรือนโยบายในการดูแลในผู้สูงอายุ
ท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนท่ีจะ
เกดิขึน้ได้ในผูส้งูอายทุีป่่วยด้วยโรคเรือ้รงัและลดระดบั
ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า	เนื่องจากผลกระทบที่
เกดิจากภาวะซมึเศร้าจะท�าให้เกดิปัญหาทัง้ใน	ระดบั
ปัจเจกบุคคล	ครอบครัว	และสังคม

	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
	 1.	ควรศึกษาวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
อื่นๆ
	 2.	ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง	 หรือ
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีในผู ้สูงอายุท่ีมี
ภาวะซึมเศร้า
	 3.	ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการลดความ
รุนแรงและการเผชิญสถานการณ์อย่างเหมาะสมในผู้
สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
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ผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้ป่วยของ 
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Effect of Emergency Patient Care Program toward  
Self efficacy in patient care of Nursing student of  
Boromrajonani college of Nursing Chaingmai
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลองมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ของนักศึกษาพยาบาลภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3	 ปีการศึกษา	 2558	
จ�านวน	 126	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น	 2	 ส่วนคือ	
แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลและแบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ
ทีส่ร้างขึน้จากแนวคดิของแบรนด์ดูรา	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต	ิPaired	–	Sample	T-test	ค่าเฉลีย่	
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวจิยัพบว่า	คะแนนเฉลีย่การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	ภายหลงั
การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิทกัษะการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิP	<.001***	
(x ̅	=	79.45	,	SD	=	10.42	)	โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ	ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบหายใจ
	 จากผลการวจัิยสรุปได้ว่า	กจิกรรมเสรมิทกัษะด้านการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	ส่งเสรมิให้นกัศกึษา
มคีวามมัน่ใจในการดูแลผูป่้วย	ซึง่จะส่งผลดีต่อผูป่้วยให้ได้รบัการดแูลเบ้ืองต้นในภาวะฉกุเฉนิอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และอาจส่งผลให้สามารถ	 ลดความเจ็บป่วยรุนแรงลงได้	 ดังนั้นสถาบันที่มีหน้าที่
เตรยีมบคุลากรด้านสขุภาพ	น่าจะได้น�ามาเป็นแนวทางในการจดัการสอนเพือ่เตรยีมพยาบาลให้มี
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป

ค�าส�าคัญ	การเจ็บป่วยฉุกเฉิน	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	นักศึกษาพยาบาล

	 *	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
	 *	 Boromrajonani	college	of	Nursing	Chaingmai
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Abstract

	 This	study	was	designed	as	one	group	pre	–	posttest.quasi-experimental	stusy	
The	purpose	of	the	study	was	to	study	perceived	self	–	efficacy	of	nursing	student	
after	attending	a	specific	emergency	patient	care	program	The	subject	were	126	
third	–	year	nursing	student	at	Boromarajonani	College	of	Nursing	Chaingmai	.	The	
research	instrument	consisted	of	two	part	:	1)	demographic	data,	2)	the	perceived	
self	efficacy	in	emergency	patient	care.	Questionnaire	was	developed	by	research-
ers	using	Bandura	“	self	-	efficacy	concept.	The	statistics	used	for	analyzing	data	
were	mean	standard	deviation	and	Paired	–	Sample	T-test	
	 The	results	indicated	that	the	overall	mean	score	perceived	self	-	efficacy	
after	receiving	the	emergency	patient	care	program	were	high	P	<	.001	(  =79.45	,SD	
=10.42	)	Among	these	aspects	;	these	the	respiratory	emergency	score	was	the	
highest.	According	to	the	above	results,	the	researchers	conclude	that	self	-	effi-
cacy	program	for	emergency	patient	enhance	and	promotes	nursing	studenst	to	
efficiently	care	emergency	patient	and	to	be	able	to	reduceing	these	disease	rate	
.As	a	results,	nursing	school	should	include	the	policy	to	teach	and	prepare	student	
nurse	with	this	program	to	care	for	emergency	patient	by	this	program	

Key	words	:	Emergency	patient	care,	self	efficacy	,	Nursing	student	

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 หมายถึง	 การได้รับบาด
เจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันของระบบหรือ
อวัยวะที่ส�าคัญและจ�าเป็น	 ต่อการด�ารงชีวิตเช่น	
ระบบหายใจ	ระบบไหลเวียนเลอืด	หรือระบบประสาท	
ซึ่งเมื่อระบบดังกล่าวเกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับบาด
เจบ็ขึน้ผูป่้วยจ�าเป็นต้องได้รบัการประเมนิ	และจดักา
รบ�าบดัรักษาอย่างทนัท่วงทจีากแพทย์	พยาบาล	หรอื
ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 เพื่อป้องกัน
การเสียชีวิตหรือบรรเทาอาการรุนแรงและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยนั้นอย่างรีบด่วน	
เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่ออวัยวะส�าคัญ
เหล่าน้ันจดัว่าเป็นภาวะทีค่กุคามต่อชวีติ	ทีอ่าจส่งผล
ให้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตหรือพิการอย่างถาวรในเวลาไม่ก่ี
นาทีถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี	 ซึ่งผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤติกลุ่มนี้	ได้แก่	ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะ	หัวใจ
หยุดเต้น	(Cardiac	arrest),	ภาวะหยุดหายใจ,	ภาวะ
ช็อกจากการเสียเลอืดรนุแรง,	ภาวะชักตลอดเวลาหรอื
ชักจนตัวเขียว,	อาการซึม	หมดสติไม่รู้สึกตัว,	อาการ
เจบ็หน้าอกอย่างรนุแรงจากหลอดเลอืดหวัใจตบีตนัที่
มีความ	 จ�าเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด1	 อาการ
ทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีท่ีมีความ
จ�าเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด	 เลือดออกมาก
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา	 ซึ่งพยาบาลจัดเป็น
สมาชิกในทีมการดูแลผู ้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน	 ที่มี
บทบาทและหน้าท่ีส�าคัญรองจากแพทย์	 ในการ
ประเมินดแูลและช่วยเหลอืเบือ้งต้นเพื่อใหผู้้ป่วยผา่น
พ้นวิกฤติของชีวิต	 นับว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายความ
สามารถของพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง	 ที่ต้องสามารถ
ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้
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ผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีจะส่งผล
ต่อผู้ป่วยตามมาหากไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ2

	จากกระแสโลกในศตวรรษที่	21	มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสงัคม	การเมอืง	วฒันธรรม	เศรษฐกจิ	วทิยาศาสตร์	
เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	และมแีนวโน้มการเปิดเสรี
ทางการศึกษา	 ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาใน
ประเทศต่างๆ	 ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบดัง
กล่าวเช่นกัน	การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีจุดมุ่ง
หมาย	 เพ่ือผลิตบัณฑิตให ้มี 	 การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมปรารถนาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 การ
ศกึษาพยาบาลจดัว่าเป็นการศึกษาในระดับอดุมศึกษา	
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตพยาบาลที่มีความรู ้ความ
สามารถ	 ในวิชาชีพ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เป็นผู้ใฝ่
หาความรู ้และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
สม�่าเสมอ	 เพ่ือสนองความต้องการด้านบริการ
พยาบาลในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่ง
ท�าให้ความคาดหวังของสังคม	 ในวิชาชีพพยาบาลมี
มากขึ้นตามล�าดับ	 และการท่ีวิชาชีพการพยาบาลจะ
ด�ารงอยู ่ได้อย่างมั่นคง	 บุคลากรในวิชาชีพต้องมี
แนวทางทีต่อบสนองความต้องการและความคาดหวงั
ของสังคมและผู ้ รับบริการ	 ซึ่งในการปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผูร้บับรกิารนัน้	พยาบาลใหม่จะต้องได้รบั
การฝึกฝนทกัษะให้เชีย่วชาญเพือ่ด�ารงไว้ซึง่มาตรฐาน
ของวิชาชีพพยาบาล	 และตามข้อบังคับของสภาการ
พยาบาล	ว่าด้วยข้อจ�ากัดและเงือ่นไขในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระบุว่า	 ผู ้
ประกอบวิชาชพีการพยาบาลต้องรกัษามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในระดับดีที่สุด	 มีการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของพยาบาลให ้มี
สมรรถนะที่จ�าเป็นในการดูแลผู้ป่วย	 ซึ่งจากข้อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลด้าน
การพยาบาลภาวะภัยพิบัติควรมีการด�าเนินการใน	3	
กลุ่มเป้าหมายซึ่ง	1	ใน	3	นั้นคือการพัฒนาสมรรถนะ
ของนกัศกึษาพยาบาลให้มสีมรรถนะด้านภัยพิบติัและ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 โดยการก�าหนดให้สถาบันการ

ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ควรจัดหลักสูตรให้มี
การสอนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการพยาบาล
ด้านภัยพิบัติและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 เช่น	 การ
ปฐมพยาบาล	 การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและขั้นสูง	
เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีภาวะสุขภาพ
เปลีย่นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	สงัคม
โลก	รวมตลอดถึงภยัพบัิตท่ีิคกุคามต่อชีวติท่ีอาจส่งผล
ให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม ่อาจคาดคิดหรือ
วางแผนล่วงหน้าได้	 ซึ่งการเตรียมบุคลากรทางการ
แพทย์และการพยาบาลท่ีมีพร้อมและมีความมั่นใจท่ี
จะให้การแลช่วยเหลอืเบือ้งต้นให้แก่ผู้ป่วยทีม่กีารเจบ็
ป่วยฉุกเฉินจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการหรือลด
โอกาสสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยลง
	 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	เป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษาสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ท่ีมี
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์
ความรู ้ด ้านการพยาบาลและสาธารณสุข	 โดยมี
ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนคือ	มีคุณธรรมน�า
ความรู	้สูก่ารพฒันาสขุภาพชมุชน	ให้บรกิารด้วยหวัใจ
ความเป็นมนษุย์	เรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอด
ชีวิต	คิดอย่างมีวิจารณญาณ	และยังมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่
การเป็นสถาบันอุดมศกึษาช้ันน�าทางการพยาบาลและ
สาธารณสุขระดับประเทศเพื่อน�าพาชุมชนสู่สังคม
อุดมปัญญา3 
	 นอกจากนั้นด้วยปณิธานอย่างแรงกล้าของผู้
บริหารและความมุ ่งมั่นของคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา	วิทยาลัยยังมุ่งสร้างศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 ด้านภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ	 ดังนั้นเพื่อสนองตอบพันธกิจด้านภาวะฉุกเฉิน	
และเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยวิกฤติในช้ันปีท่ี3	 และ
ฝึกปฏิบัติรายวิชาการรักษาเบื้องต้นในชั้นปีที่4	จึงได้
จดัเตรยีมความพร้อมในการดแูลผู้ป่วยให้แก่นกัศกึษา
โดยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	
เพ่ือเสริมทักษะด้านความรู้และเพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความมัน่ใจในการดูแลผู้ป่วย	และมคีวามพร้อมในการ
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ก้าวสู ่ชั้นปีที่สูงขึ้นคือชั้นปีที่4	 ซึ่งสมรรถนะของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	คือต้องสามารถท�างานได้
อย่างอิสระ	 โดยตัดสินใจเชิงคลินิกและแก้ปัญหา
สขุภาพได้ทกุระดับความรุนแรง	โดยเลอืกภาวะฉกุเฉนิ
ระบบที่ส�าคัญของร่างกายได้แก่ระบบหายใจ	 หัวใจ	
และสมอง	 ซึ่งถ้าผู้ป่วยเกิดอาการฉุกเฉินส�าคัญใน	 3	
ระบบนี้แล้วไม่ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทนัถ่วงที
และเหมาะสมผูป่้วยอาจเกดิอนัตรายถงึแก่ชวีติได้	โดย
แนวคิดที่จะน�ามาใช้ประยุกต์ใช้ในการประเมินความ
มั่นใจของนักศึกษาคือแนวคิดเก่ียวกับการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา4

	 การรบัรูค้วามสามารถของตน	(self	efficacy)	
หมายถึง	การประมวลการตัดสนิใจของบคุคลเกีย่วกับ
ความสามารถของตนเองในการกระท�าหรือปฏิบัติ
พฤติกรรมบางอย่างให้ส�าเร็จหากบุคคลรับรู้ความ
สามารถของตนสูง	จะมีความอดทน	อุตสาหะ	ไม่ย้อ
ท้อ	และจะสามารถท�าภารกจิหรอืพฤติกรรมท่ีตนคาด
หวังไว้ประสบผลส�าเร็จ	โดยกระบวนการหรือกลวิธีที
บุคคลจะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 มี	
4	วิธีคือ	ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ	(Perfor-
mance	accomplishment)	การได้เหน็ประสบการณ์
ผู้อื่น	 (Viscarious	 experience)	 การใช้ค�าพูดชักจูง	
(Verbal	 persuasion)	 และการกระตุ้นทางร่างกาย
และอารมณ์	(Physiological	and	affective	states)	
ดังนั้นแม้นจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ	 แต่ถ้า
บุคคลนั้นมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง	ก็
จะสามารถท�างานบางอย่างได้ส�าเร็จบรรลุตามจุดมุ่ง
หมาย4

	 ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่	3	ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชยีงใหม่น้ัน	ในรายวชิาการพยาบาลบคุคลทีม่ปัีญหา
สขุภาพ	3	ลกัษณะของรายวชิา	จะมกีารพยาบาลบุคล
ที่มีปัญหาสุขภาพของระบบหายใจ	ระบบหัวใจ	และ
ระบบประสาท	ทัง้ในภาวะวกิฤตฉุิกเฉนิและเรือ้รงั	ซึง่
ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยหุ่นมนุษย์
จ�าลอง	(Simulation-Based	Learning	:	SBL)	โดย
การจ�าลองสถานการณ์คล้ายผู ้ป ่วยจริง	 เพื่อให้

นักศึกษาได ้ฝ ึกบทบาท	 และมีปฏิ สัมพันธ ์ ใน
สถานการณ์ท่ีมีสภาพคล้ายความเป็นจริง	 เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้	 และฝึกทักษะก่อนข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานจริง	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	 ลดภาวะ
ความเครยีดและความวติกกังวลก่อนขึน้ฝึกปฏบิตัจิรงิ
บนหอผู้ป่วย	
		 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิธีนี้เชื่อว่า	 จะ
ท�าให้ผูป่้วยมคีวามปลอดภยั	จากการทีผู่เ้รยีนได้ฝึกฝน
การดูแลผู้ป่วยมาก่อน5	 แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้วิจัยได้ไป
สงัเกตกจิกรรมการเรยีนการสอนในฐานะผูร้บัผดิชอบ
รายวิชา	และจากการสรุปการเรียนรู้	 (Debrief)	พบ
ว่านักศึกษาเกือบร้อยละ	100	ตื่นเต้น	ยืนเฉยๆ	ขณะ
เข้าฝึกปฏิบัติการดูแลหุ ่นมนุษย์จ�าลองท่ีมีอาการ
เหนื่อยหอบรุนแรงและพูดจาสับสน	 ซึ่งนักศึกษา
สะท้อนการเรยีนรูว่้า	ตืน่เต้น	วติกกงัวล	เครยีด	กดดนั	
กลัว	 จนท�าอะไรไม่ถูกไม่	 ไมรู้จะซักประวัติผู ้ป่วย
อย่างไร	จงึจะครอบคลมุ”	ประกอบกบัจากการสงัเกต
พบว่า	 จากความตื่นเต้นนักศึกษาบางคนน�ายาพ่น
ขยายหลอดลมไปฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�าให้แก่ผู้
ป่วย	 และต่อสายออกซิเจนเข้ากับเคร่ืองดูดเสมหะ	
แสดงให้เห็นว่า	 ถึงแม้นกิจกรรมการเรียนจากมนุษย์
จ�าลอง	 จะจัดว่าเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
การดแูลผูป่้วยท่ีเสมอืนจรงิ	แต่ก็ไม่ท�าให้นกัศกึษาเกดิ
ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย	และอาจเกิดความเสี่ยง
ท่ีไม่ปลอดภัยข้ึนกับผู้ป่วยจากการขาดความมั่นใจใน
การดูแลผู้ป่วยของนักศึกษา
		 จากข้อมูลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การค้นหาวิธีการ	ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมี
ความมัน่ใจ	ในการดแูลผู้ป่วย	ซึง่จากการศกึษาทฤษฎี
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนพบว่าแหล่งข้อมูล	4	แหล่ง
ที่จะสามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมคือ	 ประสบการณ์ท่ีประสบความ
ส�าเร็จ	 (Performance	accomplishment)	การได้
เห็นประสบการณ์ผู้อื่น	 (Viscarious	 experience)	
การใช้ค�าพูดชักจูง	(Verbal	persuasion)	และการก
ระตุ้นทางร่างกายและอารมณ์	(Physiological	and	
affective	states)	ซึง่ในกจิกรรมเสรมิทกัษะการดแูล
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ผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น	 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพฒันาให้นกัศกึษาเกิดการการรบัรูส้มรรถนะแห่ง
ตน	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ต่อไป	 และมีงานวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะว่าการพัฒนา
สมรรถนะต่างๆของนักศึกษาพยาบาลนั้น	 ควร
สนบัสนนุให้นกัศกึษารบัรูค้วามสามารถของตนเอง	ซึง่
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของนักศึกษา
พยาบาล	 ได้ถูกน�ามาใช้ประเมินความส�าเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษาผลของกิจกรรมเสรมิทกัษะการดูแล
ผูป่้วยฉกุเฉนิต่อการรับรูส้มรรถนะแห่งตนในการดูแล
ผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีเชียงใหม่

สมมุติฐานการวิจัย 
	 คะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ
นักศึกษาภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ขอบเขตของการวิจัย 
	 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิตชั้นปีที่	3	ปีการศึกษา	2558	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่จ�านวน	 2	
ห้อง	 126	 คน	 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยคือ
เดือนธันวาคม	2558

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษากึ่งทดลองแบบ
หนึง่กลุม่วดัก่อนและหลงั	(one	group	pre	posttest	
quasi-experimental	design)	เพือ่ศึกษาผลของการ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการ
รบัรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผูป่้วยซึง่กจิกรรมจะ
มีระยะเวลาการด�าเนิน	2	วัน	คือวันที่	1	เป็นการฟัง
บรรยายเกี่ยวกับการดูแลช ่วยเหลือผู ้ป ่วยที่มี
ภาวะฉกุเฉนิของระบบระบบหายใจ	ภาวะเจ็บหน้าอก

รนุแรงจากกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั	ภาวะฉกุเฉนิ
ของสมองขาดเลือดสมองฉับพลัน	การช่วยฟื้นคืนชีพ
ในผู้ป่วยหมดสติและไม่รู้สึกตัว	ส่วนวันที่	2	ของการ
ฝึกอบรมจะแบ่งนกัศกึษาออกเป็นกลุม่ๆละ	8	คน	เพือ่
หมุนเวียนฝึกทักษะการปฏิบัติตามฐานต่างๆให้ครบ
ทุกคนและทุกฐานซึ่งฐานที่ฝึกปฏิบัติได้แก่ฐานการ
เปิดทางเดินหายใจ	 และการช่วยฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้น	
(เทคนิคการกดหน้าอก)	 ฐานการฝึกวิเคราะห์คลื่น
ไฟฟ้าหวัใจ	ฐานการยกและเคลือ่นย้ายผูป่้วย	ฐานการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีสิ่งอุดก้ันทางเดินหายใจส่วนบน	
ฐานการดามและพันผ้า	 ซึ่งการฝึกตามฐานจะมี
อาจารย์นเิทศและแบบประเมนิตามฐานเป็นการตรวจ
สอบว่านักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม	่
ซึง่การฝึกปฏบิตัติามฐานต่างๆเมือ่นกัศกึษาปฏบิตัไิม่
ถูกต้อง	 หรือไม่เข้าใจ	 อาจารย์นิเทศประจ�าฐานก็จะ
อธิบาย	 ช้ีแจง	 แนะน�า	 และสาธิตเพิ่มเติม	 พร้อมท้ัง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในสิ่งที่นักศึกษายังไม่
เข้าใจ	 และให้เวลาฝึกปฏิบัติทบทวนจนนักศึกษา
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	และเกิดความช�านาญ	
เกดิความม่ันใจ	แล้วประเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรม	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 การวิจยัครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคดิทฤษฎสีมรรถนะ
แห่งตนของแบนดูราเป็นแนวทางในการศึกษา	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะและ
ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินภายหลังเข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิทักษะการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ	ซึง่กจิกรรม
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ให้ความรู้โดย
อาจารย์และอาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลนครพิงค์
ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในการดูแลผู ้ป่วย
ฉุกเฉินระบบหายใจ	ภาวะฉุกเฉินของกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายแบบเฉียบพลัน	 ภาวะฉุกเฉินของโรคสมองขาด
เลอืดสมองแบบเฉยีบพลนั	ภาวะหมดสตแิละการช่วย
ฟื ้นคืนชีพ	 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎี
สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา	และจากการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งการเข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมเสริมทักษะครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
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การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองจาก
แหล่งข้อมูล	 4	 แหล่งได้แก่	 ประสบการณ์จากความ
ส�าเร็จ	 (Perfomance	 accomplishment)	 จัดเป็น
แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ในการกระท�าหรือพฤติกรรมของบุคคลมากท่ีสุด	
เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงและ
บุคคลประสบผลส�าเร็จอันจะช่วยเสริมแรงการรับรู้
สมรรถนะแห ่ งตน 	 การ ได ้ เห็ น ตั วแบบหรื อ
ประสบการณ์จากผู้อื่น	 (Vicarious	 experience)	
เป็นการเรียนรู ้จากประสบการณ์ของผู ้อื่นในการ
ประสบผลส�าเร็จ	 มีประโยชน์มากส�าหรับส�าหรับ
บุคคลที่สงสัยความสามารถของตนเอง	เนื่องจากการ
ได้เห็นตัวแบบ	 จะช่วยให้บุคคลนั้นเปรียบเทียบกับผู้
อื่นที่ท�างานประสบความส�าเร็จการชักจูงด้วยค�าพูด	
(verbal	 persuasion)	 เป็นการส่งเสริมการรับรู ้
สมรรถนะของบุคคล	โดยให้ผู้อื่นพยายามใช้ค�าพูดใน
การชักจูงให้บุคคลน้ันเช่ือว่าเขามีความสามารถ
กระท�าหรือปฏิบัติพฤติกรรมนั้นส�าเร็จ
	 การจัดการสภาวะด้านร่างกายและอารมณ	์
(Physiological	 and	 affective	 states)	 เป็นการ
จัดการเพื่อลดความเครียด	 ความตื่นเต้น	 ความวิตก
กงัวลเพ่ือส่งเสริมให้เกดิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
สูงขึ้น
	 ซึง่ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง	หรอื	
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	(self	efficacy)	หมายถึง	
ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลที่จะจัดการ	
หรือท�าบางอย่างได้ส�าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมาย	 โดย
บุคลที่เชื่อว่าตนมีความสามารถปฏิบัติพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหน่ึงได้ส�าเร็จ	 จะท�าให้บุคคลนั้นใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่	 แม้จะเผชิญกับปัญหาหรือ
อปุสรรคต่างๆ	หรอือาจกล่าวได้ว่าการรบัรูส้มรรถนะ
แห่งตนเป็นตวักลางเชือ่มโยง	(	meditating)	ระหว่าง
ความรู้กับพฤติกรรม	

นิยามศัพท์
	 กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู ้ป่วยฉุกเฉิน	
หมายถึง	กิจกรรมการอบรม	2	วันที่ประกอบไปด้วย

วันที่	1	การฟังบรรยายและวันที่2	เป็นการฝึกปฏิบัติ
ตามฐานต่างๆ	
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนหรือการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง	 หมายถึง	 ความมั่นใจหรือความ
เช่ือมั่นของบุคคล	 ในการปฏิบัติพฤติกรรมบางอย่าง
ตามที่วางไว้ให้ส�าเร็จ	ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้	หมายถึง	
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินท่ี
ประเมนิได้จากแบบวดัการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนตาม
แนวคิดของแบนดูรา	
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด	 คือ	
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	3	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ปีการศึกษา	 2558	
รวม	2	ห้อง	จ�านวน	126	คน	

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
	 โครงร่างวจัิยได้ผ่านการพจิารณาจรยิธรรมโดย
คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมระดบัวทิยาลยั	ซึง่ผู้
วิจัยได ้ พิทักษ ์สิทธิของกลุ ่มตัวอย ่างโดยชี้แจง
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย	 เพื่อขอความร่วม
มอืการเข้าร่วมวจิยั	ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาจะถูกเกบ็
ไว้เป็นความลับ	 ไม่ระบุช่ือและใช้เฉพาะการศึกษา
เท่าน้ัน	 และในระหว่างการวิจัยหากต้องการถอนตัว
จากการวิจัย	สามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
และจะไม่มผีลกระทบใดๆท้ังสิน้	หลงัจากกลุม่ตัวอย่าง
รับทราบและเข้าร่วมการวิจัย	จึงให้เซนต์ยินยอมการ
เข้าร่วมวิจัย	
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการรวบรวมข้อมูลเป ็น
แบบสอบถามประกอบด้วย	2	ส่วนคือ
	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่	เพศ	อายุ	ศาสนา
	 ส่วนที	่2	แบบวดัการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคดิทฤษฎขีองแบนดรูา	โดยเป็นการวดัความมัน่ใจ
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ผลของการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
ในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ประกอบด้วยข้อค�าถาม
จ�านวน	20	ข้อ	เป็นข้อค�าถามด้านบวกทัง้หมดโดยข้อ
ค�าถามจะสอบถามเกี่ยวกับระดับความมั่นใจในการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหายใจ	 ภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน	 ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดแบบ
แบบเฉียบพลัน	และการช่วยฟื้นคืนชีพ	คะแนนความ
มั่นใจมีค่าตั้งแต่	1	(ไม่มั่นใจ)	จนถึง5	(มั่นใจมากที่สุด)	
ดังนั้นคะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้
ป่วยฉกุเฉิน	จะมค่ีาตัง้แต่	20	จนถงึ	100	คะแนน	โดย
ค่าคะแนนยิ่งมากแสดงว่ามีความรับรู้ถึงความมั่นใน
ใจในการดูแลผู ้ป่วย	 สูง	 ซึ่งการประเมินการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิจะประเมนิ
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการดูแล 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ 
	 แบบประเมนิผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่านได้แก่	 อาจารย์
พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน	 อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 และอดีตอาจารย์
พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและสถิต	ิ
ค�านวณค่าดชันคีวามตรงของเนือ้หาได้เท่ากบั.86	จาก
นั้นน�าแบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้
ป่วยฉุกเฉินไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	10	คน	 ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ	.93
	 กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู ้ป่วยฉุกเฉิน
ระยะเวลาด�าเนินการ	2	วันมีรายละเอียดกิจกรรมแต่
วันดังนี้คือ

วันที่	26	ธ.ค.	2558 บรรยายในหัวข้อ
	 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบหายใจ
	 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
	 บรรยายเรื่องการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
	 บรรยายเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
	 บรรยายเรือ่งภาวะสมองขาดเลอืดเฉยีบพลันและการดแูลแบบSTROKE	
FAST	Tract

วันที่	27	ธ.ค.	2558 แบ่งกลุ่มๆละ	8-9	คนหมุนเวียนฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆได้แก่	1.ฐานการช่วย
ฟ้ืนคืนชพี	2.	ฐานวเิคราะห์คลืน่ไฟฟ้าหัวใจ	3.	การยกเคลือ่นย้ายผูป่้วย	4.	ฐาน
การดามและพันผ้า

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	Paired	–	Sample	
T-test	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
	 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล	ชั้นปีที่	3		
จ�านวน	126	คน	เพศชาย	15	คน	หญงิ	111	คน	มอีายุ

เฉลีย่	22	ปี	กลุม่ตวัอย่างสวนใหญ่	นบัถอืศาสนาพุทธ	
คิดเป็นร้อยละ	98
	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลผู้ป่วย
ฉกุเฉนิ	คะแนนเฉลีย่การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการ
ดแูลผูป่้วยฉุกเฉนิภายหลงัเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิทักษะ
การดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิเพิม่ขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรม	
(Mean	=	79.45	,	SD	=	10.42	)	โดยด้านการดูแลผู้
ที่มีภาวะฉุกเฉินระบบหายใจมีคะแนนสูงสุด
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ตารางที	่1	แสดงความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนการรบัรู้สรรถนะแห่งตนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตัวแปร ก่อนร่วมกิจกรรม หลังร่วมกิจกรรม P-value

คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

x ̅		=	41.65 SD	14.35 X=	79.45	<	.001***

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการวิเคราะห์คะแนนการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการดูแลผู ้ป่วยฉุกเฉินภายหลังเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มข้ึน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้	 อธิบายได้ว่ากิจกรรมเสริมทักษะการดูแลผู้
ป่วยฉุกเฉินซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้
เกียวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินระบบหายใจ	 ผู้ป่วย
ภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตายแบบเฉียบพลัน	 ภาวะโรค
หลอดเลือดสมองแบบแบบเฉียบพลัน	 ภาวะหมดสติ
และการช่วยฟื้นคืนชีพ	 และการฝึกทักษะปฏิบัติกับ
หุ่นในการช่วยฟื้นคืนชีพ	 เช่นเทคนิคการเปิดทางเดิน
หายใจ	 เทคนิตการกดหน้าอก	 การฝึกวิเคราะห์คลื่น
ไฟฟ้าหัวใจจากแบบฝึกหัด	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดใน
บรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง	เมือ่นกัศึกษาปฏบิติัไม่ได้หรอื
ยังไม่ถูกต้อง	 อาจารย์ประจ�ากลุ ่มจะให้ก�าลังใจ	
กระตุน้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ซกัถาม	ให้โอกาสฝึก
ปฏิบัติใหม่จนปฏิบัติได้ถูกต้อง	หรือขณะที่ท�าการฝึก
ปฏิบัติก็จะได้เห็นเพื่อนซึ่งประสบความส�าเร็จในการ
ปฏิบัติ	ซึ่งสอดคล้องกับการได้มีแหล่งส่งเสริมการรับ
รู้ความาสามารถของตนเองจากแหล่งข้อมูล	4	แหล่ง
คือ	 ได้แก่	 ประสบการณ์จากความส�าเร็จ	 (Perfo-
mance	accomplishment)	การได้เหน็ตวัแบบหรอื
ประสบการณ์จากผูอ้ืน่	(Vicarious	experience)	การ
ชักจูงด้วยค�าพูด	 (verbal	 persuasion)	 และการ

จดัการสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์	(Physiologi-
cal	and	affective	states)	ซึงมีการ	ศึกษาเกี่ยวกับ
การน�าแนวคดิ	การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการให้ค�า
ปรกึษาของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่ภายหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมการเรียนท่ีมีการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนจากแหล่งข้อมูล	 4	 แหล่งผลปรากฏว่า	
นักศึกษามีการรับรู้สมรรถนะแห่งต้นเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ	 จากการน�าแนวคิดการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนจากข้อมูล	 4	 แหล่ง	 เข้าไปในการ
เรยีนการสอนท่ีมกีารวางแผนไว้ล่วงหน้า6	เช่นเดยีวกบั
การศกึษาของยพุเรศ	พญาพรหมและคณะทีศ่กึษา	ผล
การอบรมให้ความรูด้้านสขุภาพต่อการรบัรูส้มรรถนะ
แห่งตนของนักศึกษาพยาบาลในการให้ความรู้เพื่อ
สร้างเสรมิสขุภาพแก่ผูส้งูอายใุนชมุชน	พบว่าคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการให้ความรู้เพื่อ
สร้างเสรมิสขุภาพแก่ผูส้งูอายใุนชมุชน	สงูกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ข้อเสนอแนะ
	 ควรประเมนิความวิตกกงัวลของนกัศกึษาก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยวิกฤติแล้วจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทั้งในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วย
วกิฤตก่ิอนนกัศกึษาขึน้ฝึกปฏบิตังิานในหอผูป่้วยหนกั	
(ICU)	แล้วท�าการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา
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บทน�า

	 การเรยีนการสอนระดบัอดุมศกึษาในปัจจบุนัใช้คอมพวิเตอร์เป็นหลกั	ส่วนมากใช้ร่วม
กบัสือ่การสอนทีส่ร้างจากโปรแกรม	Microsoft	PowerPoint		และไฟล์เอกสาร	ในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน	 
ผู้สอนนยิมสอนโดยการบรรยายประกอบการน�าเสนอผ่านสือ่ท่ีสร้างจากโปรแกรม	Microsoft	
PowerPoint	ผู้เรียนมีหน้าที่ฟังค�าบรรยายและจดตามที่เรียกว่า	“จดเลคเชอร์”	หลังจากฟัง
ค�าบรรยายจบแล้วผูเ้รยีนต้องมกีารทบทวนบทเรยีนเพ่ือให้เข้าใจสิง่ทีค่รสูอนให้ดยีิง่ข้ึน	ดงันัน้
ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนในรูปแบบสื่อ	E-Learning	ที่สามารถน�าไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุม	เพื่อเอื้อต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง	ซึ่งผู้เรียนสามารถน�าไป
ใช้ทบทวนบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนหรือภายหลังเรียนได้	 และใช้ส่ือนี้ได้ทุกสถานท่ีและทุก
เวลา	 นอกจากนี้ครูผู้สอนอาจน�าส่ือนี้ไปใช้ในลักษณะบทเรียนออนไลน์หรือน�าไปใช้เป็นส่ือ
สอนเสรมิในลกัษณะออฟไลน์กไ็ด้	ซึง่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท้ังผูเ้รียนและผูส้อนมากยิง่
ขึ้น1   
	 การเรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Learning)	 เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเนื่องจาก
เป็นการลดต้นทุน	สามารถน�ากลับมาใช้ได้หลายๆ	ครั้งและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน2 
	 ส�าหรบัการเรยีนการสอนนกัศกึษาซึง่คาดหวงัให้บณัฑติมคีวามเป็นมอือาชพีซึง่ต้องมี
ทั้งความรู้และทักษะการตัดสินใจ	การใช้การเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่ง
จ�าเป็น3

แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning ส�าหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล
ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

	 	 	 ชาลี		 กาญจนรัตน์	*
	 	 	 ชูศักดิ์		 ยืนนาน*



ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ46

แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำาหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล
ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

แนวทางพฒันาสือ่  E-Learning ส�าหรบัการเรยีนการ
สอนวิชาพยาบาล
	 สือ่	E-Learning	หมายถงึ	สือ่มลัตมิเีดยี	(Mul-
timedia)	 ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงเป็นหลัก4 
แนวทางการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่สื่อที่สามารถใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุมคือ
สามารถใช้งานในลักษณะเพียงล�าพัง	(Standalone)		
ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ทั้งลักษณะ
ออนไลน์(On	line)	และออฟไลน์	(Off	line)	รองรับ
ทั้งระบบปฎิบัติการ	Windows	iOS	และ	Android	
	 แนวทางการพัฒนาสื่อ	 E-Learning	 ส�าหรับ
การเรียนการสอนวิชาพยาบาลที่สามารถใช้กับ

อุปกรณ์	 Tablet	 และ	 Smart	 Phone	 เริ่มจากการ
เลือกสื่อที่ใช้โดยสื่อที่จะพัฒนาควรมีคุณสมบัติ1 ดังนี้
	 1.	ใช้สือ่การสอนทีค่รใูช้อยูแ่ล้วคอืไฟล์ทีส่ร้าง
จาก	PowerPoint	หรือไฟล์เอกสารเป็นตัวตั้งต้น
	 2.	โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตมีในท้องตลาด
และหาได้ง่าย
	 3.	เทคนคิวธิไีม่ยุง่ยากซบัซ้อน	ผูส้อนสามารถ
ผลิตเองได้
	 4.	สามารถน�าไปใช้เป็นสือ่ก่อนเรยีนหลงัเรยีน	
สื่อสอนเสริม	และเป็นคอร์สแวร์ส�าหรับ	E-Learning	
ได้	

รูปที่	1	กรอบแนวคิดรูปแบบการผลิตสื่อ	(ชาลี	กาญจนรัตน์,	2552)	

	 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดส�าหรับพัฒนาสื่อ	 E-Learning		
ส�าหรับการเรยีนการสอนวชิาพยาบาลทีส่ามารถใช้กบั

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคลบุคคล	 (PC)	 หรือ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	 (Note	 Book)	 รวมท้ัง
อุปกรณ์	Smart	Phone	และ	Tablet4,5,6	ได้ดังนี้
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แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำาหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล
ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

	 จากกรอบแนวคิดท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว
สามารถน�าไปสูก่ระบวนการหรือขัน้ตอนการปฏบิตัิ5,8-10 
ได้ดังนี้
	 1.	เลอืกเน้ือหา/จัดท�า	โดยใช้สือ่	PowerPoint	 
	 	 จัดเตรียมเนื้อหาโดยใช้ไฟล์	 PowerPoint	
ทีผู่ส้อนใช้ประกอบการเรยีนการสอนอยูแ่ล้วเป็นหลกั	
น�ามาปรบัปรงุรปูแบบให้เหมาะสมกับการผลติสือ่โดย
การปรับขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่	 เลือกสีท่ี
มองเห็นได้ชัดเจน	 จ�านวนบรรทัดประมาณ	 5-8	
บรรทัดต่อ	1	สไลด์	มีภาพประกอบเท่าที่จ�าเป็น
	 2.	เลือกข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา
	 	 จัดเตรียมข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ส�าหรับท�าแบบทดสอบโดยข้อสอบที่จัดเตรียมควร
เป็นข้อสอบแบบเลอืกตอบชนดิ	4	หรอื	5	ตัวเลอืกกไ็ด้	
พร้อมเฉลยข้อสอบให้เรียบร้อย
	 3.	ออกแบบสื่อ	 E-Learning	 โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ
	 	 ออกแบบสือ่	E-Learning	ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญควรแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อย	 ๆ	 แต่ละตอนใช้

เวลาประมาณ	5-	10	นาท	ีเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเลอืก
เรียนหรือเลือกทบทวนในหัวเรื่องท่ีสนใจ	 การ
ออกแบบสือ่อาจใช้วธิกีารเข้าถงึสือ่โดยผ่านเมน	ูซึง่จะ
ท�าให้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนหรือเลือก
ท�าแบบทดสอบในส่วนท่ีสนใจได้สะดวกตามความ
ต้องการ	
	 4.	เลือกโปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อ10-12

	 	 4.1	 โปรแกรม	Camtasia	Studio	8.X	เป็น
โปรแกรมพัฒนาสื่อส�าหรับ	E-Learning	 โดยการจับ
ภาพจากหน้าจอ(ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว)	 นิยม
น�าไปใช้สร้างสื่อการสอนจากไฟล์	 PowerPoint		
(สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้ได้ท่ี	www.
techsmith.com)	 โปรแกรม	 Camtasia	 Studio	
ตั้งแต่เวอร์ช่ัน	 8	 ข้ึนไป	 สามารถให้ผู้ใช้เลือกได้ว่า
ต้องการให้สื่อที่สั่งผลิตอยู่ในรูปแบบใด	 รูปแบบที่
ส�าคัญคือรูปแบบการใช้งานผ่านเว็บซึ่งโปรแกรมจะ
สร้างโค๊ด	HTML5	ให้	รองรับการอ่านไฟล์เสียง	และ	
วดีีโอ	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้	Embed	Code	ของ	Third	
ท�าให้สือ่ท่ีได้สามารถแสดงผล	(Play)	ผ่านระบบปฎบัิติ

3 

 

* วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                        
  
 
 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดส าหรับพัฒนาสื่อ E-Learning  ส าหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถน าไปสู่กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ5,8-10ได้ดังนี้ 
1. เลือกเนื้อหา/จัดท า โดยใช้สื่อ PowerPoint  

จัดเตรียมเนื้อหาโดยใช้ไฟล์ PowerPoint ที่ผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่แล้วเป็นหลัก 
น ามาปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับการผลิตสื่อโดยการปรับขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ เลือก
สีที่มองเห็นได้ชัดเจน  จ านวนบรรทัดประมาณ 5-8 บรรทัดต่อ 1 สไลด์ มีภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น    

2. เลือกข้อสอบทีส่อดคล้องกับเนื้อหา 
จัดเตรียมข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาส าหรับท าแบบทดสอบโดยข้อสอบที่จัดเตรียมควรเป็น

ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 หรือ 5 ตัวเลือกก็ได้ พร้อมเฉลยข้อสอบให้เรียบร้อย 
3. ออกแบบสื่อ E-Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ออกแบบสื่อ E-Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อย ๆ  แต่ละตอนใช้
เวลาประมาณ 5- 10 นาที เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหรือเลือกทบทวนในหัวเรื่องที่สนใจ  การ
ออกแบบสื่ออาจใช้วิธีการเข้าถึงสื่อโดยผ่านเมนู ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนหรือเลือก
ท าแบบทดสอบในส่วนที่สนใจได้สะดวกตามความต้องการ  

4. เลือกโปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อ10-12 

เน้นผู้เรียน ข้อสอบ เลือกโปรแกรม ทดสอบ/ปรับปรุงแก้ไข 

ออกแบบ ผลิตและพัฒนา สื่อ E-Learning 

สื่อจากไฟล์ PowerPoint                    ประเมินผล ผลิตสื่อ E-Learning 
On line /Off line 

For Wins/iOS/Android 

แนวคิดสู่การปฏิบัต:ิการท า E-learning 
 

รูปที่	2	กรอบแนวคิดส�าหรับพัฒนาสื่อ	E-Learning		ส�าหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล
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แนวทางการพัฒนาสื่อ E-Learning สำาหรับการเรียนการสอนวิชาพยาบาล
ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone: แนวคิดสู่การปฎิบัติ

การ	Windows	,		iOS		และ	Android
	 	 4.2	 โปรแกรม	Quiz	 Creator	 4.X	 เป็น
โปรแกรมส�าหรับสร้างแบบทดสอบได้ทั้งแบบ	 On	
line	และ	Off	line	(ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้ได้
ที่	www.wondershare.com)	
	 5.	ผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรมที่เลือก
ไว้
	 	 5.1	 การผลิตสื่อ	 E-Learning	 โดยใช้
โปรแกรม	Camtasia	Studio	8.X	มีขั้นตอนดังนี้
	 	 	 5.1.1	 เปิดโปรแกรมและสร้างสือ่ตาม
ขั้นตอนการสร้างสื่อจนเสร็จ

	 	 	 5.1.2	 สัง่ผลติโดยคลกิทีเ่มน	ูProduce	
and	share

	 	 	 5.1.3	 คลกิเลอืก	MP4-Flash/HTML-
5player	และท�าตามขัน้ตอนการสัง่ผลติโปรแกรมจะ
ท�าการสร้างสื่อเป็นกลุ่มโฟลเดอร์และกลุ่มไฟล์ในรูป
แบบ	Flash	พร้อมตัวแสดงผล	HTML5	player

	 	 	 5.1.4	 กลุ ่มโฟลเดอร์และกลุ ่มไฟล์
ประกอบด้วยโฟลเดอร์	 2	 โฟลเดอร์และไฟล์	8	 ไฟล์			
น�าไปใช้โดยการน�าโฟลเดอร์และกลุม่ไฟล์		ทัง้หมดไป
ใส่ไว้ในระบบ	 จัดการสื่อ	 (LMS)	 บนเคร่ืองแม่ข่าย	
สามารถสั่งแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา		ไอโฟน	หรือไอแพด	โดย
สั่งแสดงผลที่ไฟล์	HTML

		 	 	 5.1.5	 สามารถลดขั้นตอนการท�างาน
ของโปรแกรมได้โดยการแปลงไฟล์สือ่วดิโีอทีต้่องการ	
Run	 (ในระบบ	LMS	บนเครื่องแม่ข่าย)	 ให้อยู่ในรูป
แบบ	MP4	แล้วเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อไฟล์วิดีโอที่ได้
จากการสั่งผลิต	 ตามตัวอย่างคือ	 EX2cam8-html5		
หลังจากนั้นน�าไปวางแทนท่ีไฟล์เดิมในกลุ่มโฟลเดอร์
และไฟล์ทีเ่กดิจากการสัง่ผลติ		สามารถสัง่	ผ่านเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	 	 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	 	 ไอ
โฟน	หรือไอแพด		โดยสั่ง	Run	ที่ไฟล์	HTML	ได้					
	 	 5.2	 การผลติแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม	
Quiz	Creator	4.X		มีขั้นตอนดังนี้
	 	 	 5.2.1	 เปิดโปรแกรมและสร้างแบบ
ทดสอบตามขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบจนเสร็จ
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	 	 	 5.2.2	 คลกิเลอืก	Publish			โปรแกรม
จะท�าการสร้างแบบทดสอบ		ในรูปแบบ	Flash

	 	 	 5.2.3	 โปรแกรมจะสร้างไฟล์ขึ้นมา	2	
ไฟล์	คอืไฟล์	Flash	และไฟล์	HTML	สัง่แสดงผลท่ีไฟล์	
HTML

	 	 5.3	 สามารถท�าสือ่ให้สะดวกต่อการใช้โดย
ใช้งานผ่านเมนลูงิค์ทีส่ร้างจากโปรแกรม	PowerPoint

บทสรุป
	 การพัฒนาสื่อ	 E-Learning	 ส�าหรับการเรียน
การสอนวชิาพยาบาลทีส่ามารถใช้กบัอปุกรณ์	Tablet	
และ	 Smart	 Phone	 สามารถพัฒนาจากสื่อที่สร้าง
จากสื่อหลักท่ีผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่
แล้วซึง่กค็อืสือ่	PowerPoint	ทีเ่ป็นสือ่หลักทีผู่ส้อนใช้
ประกอบการเรียนการสอนอยู่แล้ว	 ผู้สอนสามารถ
สร้างได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมคีวามรูใ้นเรือ่งของการ
เขียนโปรแกรม	 อีกท้ังไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องของชนิด
หรือยี่ห้อของอุปกรณ์แทปเล็ตหรือสมาร์ทโฟน	ซึ่งจะ
ท�าให้ผู ้ผลิตหรือพัฒนาสื่อ	 E-Learning	 ดังกล่าว
สามารถผลิตสื่ อการเรียนการสอนได ้อย ่ างมี
ประสทิธภิาพ	ใช้ต้นทนุน้อย	และมคีวามสะดวกในการ
ผลติ	นอกจากนีใ้นส่วนของผูเ้รยีนยงัสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและเหมาะกับบริบทการใช้	Tablet	และ	Smart	
Phone	ในปัจจุบัน	ซึ่งจะท�าให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท�าให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะการตัดสินใจได้ต่อไป
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*โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บทคัดย่อ

	 งานวจิยัเชงิส�ารวจ(survey	research)ครัง้นี	้เป็นการทบทวนเอกสารย้อนหลงั(retrospec-
tive	collection	Data	)ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าข้อมูลไปพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 โรงพยาบาล
เชยีงรายประชานเุคราะห์	กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาเป็น	เวชระเบยีนทีบ่นัทกึข้อมลูผูป่้วยอบุตัเิหตุ
ฉุกเฉิน	ได้ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิตจ�านวน	123	ฉบับ	ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีระบบ	และใช้รูปแบบ	Evidence-Based	Practice	Model	ในการพัฒนาระบบ	เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบบันทึกข้อมูลตามแนวการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนภาวะคุกคามชีวิต	
และแบบบันทึกการติดตามประเมินผล	ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	การปฏิบัติตามแนวทาง
การดแูลผู้ป่วยอบุตัเิหตทุางถนนและการตดิตามประเมนิผลการดแูลผูป่้วย	น�าไปหาความตรงของ
เนื้อหา	 โดยผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุจ�านวน	 5	 ท่านตรวจสอบ	 และน�าไป
ทดสอบกับพยาบาลวิชาชีพจ�านวน	20	ท่าน	มีความเป็นปรนัยสามารถน�าไปใช้ได้	น�าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่	 จ�านวน	 ร้อยละ	 ผลการวิจัยพบว่าในเวชระเบียน	 123	 ฉบับ	
เป็นข้อมูลเพศชาย	69.92%	เพศหญิง	30.08%	เป็นผู้ป่วยประเภท	Resuscitate	8.94%	,	Emer-
gency	43.09%	,	Urgent	47.97%	มีระยะเวลาในการนอนรักษาตัว	1-7	วันมากที่สุด	81.30	%	
หลังรับไว้นอนมีสถานะภาพ	 จ�าหน่ายมากที่สุด	 82.10%	 ,	 เสียชีวิต	 9.76%	 พยาบาลร้อย
ละ94.31ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 ครบถ้วนและ	
ร้อยละ	100	เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบบริการพยาบาล	โดยข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ในการกระ
ตุ้นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติและระบบการติดตามเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
เนื่อง	

ค�าส�าคัญ:	ระบบบริการพยาบาล,ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน,	ภาวะคุกคามชีวิต
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Abstract

	 Survey	Data	for	Development	Nursing	Services	System	of	Traffic	accident	pa-
tients	care	in	life-threatening	condition,	Emergency	Department	Chiangrai	Pracha-
nukroh	Hospital.
	 This	survey	research	is	retrospective	collection	Data.	Purposes	for	develop-
ment	of	nursing	services	system	of	Traffic	accident	patients	care	in	life	threatening	
condition,	Emergency	Department	Chiangrai	Prachanukroh	Hospital.	The	scope	of	
population	were	medical	records	.	Sample	was	Traffic	accident	patients	care	in	life	
threatening	condition	123	issues.	Framework	was	Systems	Theory.	The	development	
nursing	services	system	use	Evidence-Based	Practice	Model,Tools	used	is	a	follow-up	
patients.	Created	to	collect	information	about	patients	care.	Approach	to	patient	
care	and	life-threatening	accident	condition.	This	finding	has	led	to	the	content	of	
this.	Using	the	professionals	who	care	accident	patients	in	life-threatening	condition	
of	5	persons	to	examine.	and	experiment	with	a	number	of	20	people	found	the	
nursing	care	of	patients	with	life-threatening	conditions	.	There	is	a	choice.	Applica-
ble.	The	data	was	analyzed	by	the	frequency	distribution	numbers	and	percent.	
Results	of	the	medical	records	123	issues	was	male	86	cases(	69.92%)Female	37	
cases(	30.08%)	.	The	patients	category	were	resuscitate	11	cases(	8.94%)	emergency	
53	cases(	43.09%)	urgent	59	cases(47.97%	)	,	A	duration	of	admit	1-7	days	have	most	
100	cases(	81.30%).	The	status	after	admit	in	hospital	were	discharge	highest	101	
cases(	82.10%)	Died	12	cases(	9.76%	)Nurses	used	practice	guidelines	for	accident	
patients	care	in	the	life-threatening	to	comply	fully	116	cases(	94.31%)	and	100%	
agree	with	the	development	of	nursing	services	system	.
	 Data	can	be	useful	in	stimulating	the	preparation	and	conduct	system	moni-
toring	symptoms	change	constantly.

Key	Word:	Nursing	Services	System,	Accidents	Patients	,	In	Life-Threatening

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
	 จากสภาวการณ์ในปัจจบุนัพบว่า	สถานการณ์
อุบัติเหตุ	 ทวีความรุนแรง	 ขยายเป็นวงกว้าง	 สร้าง
ความเสยีหายต่อชีวติครอบครวั	ชมุชน	สงัคมทัง้ขนาด
เลก็ไปจนถงึชมุชนสงัคมขนาดใหญ่	สร้างความสญูเสยี
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก	ถึงแม้ว่าในช่วง
ที่ผ่านมา	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามสร้างการ

รบัรูใ้นเรือ่งเกีย่วกบัอบัุตเิหตแุละการป้องกนั	ไม่ว่าจะ
เป็นการประชาสัมพันธ์	รณรงค์สร้างความรู้	เผยแพร่
ข่าวสาร	การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในเทศกาล
ต่างๆ	เป็นต้น	แต่ก็ยังพบว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้
ช่วยท�าให้การบาดเจบ็และเสยีชีวติจากอุบัตเิหตลุดลง	
แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนโดยพบว่าอุบัติเหตุ	 เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ	 3	 รองจากโรคมะเร็ง	
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โรคหัวใจและหลอดเลือด1

	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู ้บาดเจ็บอยู่ใน
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ทันท่วงที	 ผู้บาดเจ็บอาจมีอันตรายถึงชีวิตอย่างทันที
ทันใด	ช่วงเวลาของผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	
มี	3	ระยะ2	โดยร้อยละ	50	ของผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิต	
จะเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาแรก	 (Immediate	
death)	ซึง่มรีะยะเวลาเพยีงไม่กีน่าทภีายหลงัการบาด
เจ็บ	ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตโดยไม่สามารถช่วยเหลือใด	
ๆ	 ได้	 การบาดเจ็บมักมีสาเหตุจากการบาดเจ็บหรือ
การฉีกขาดของสมองหรือก้านสมอง	 การบาดเจ็บท่ี
หวัใจหรอืเส้นเลอืดทีเ่ลีย้งหวัใจ	หรอืการบาดเจบ็ของ
เส้นเลอืดทีข่นาดใหญ่	หรือระบบทางเดินหายใจอดุกัน้	
ผูบ้าดเจบ็กลุ่มนีไ้ม่ว่าจะรกัษาด้วยวธิใีดกม็โีอกาสรอด
ชวีติยาก	ประมาณร้อยละ	30	ของผูบ้าดเจ็บทีเ่สยีชีวติ
จะเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่สอง	(Early	death)	ซึ่ง
มีระยะเวลา	 2-3	 ชั่วโมง	 ภายหลังการบาดเจ็บ	 อาจ
เรียกช่วงระยะนี้ว่า	 “ชั่วโมงทอง”	 (golden	 hour)	
เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีการประเมินสภาวะ
ผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็ว	 เพื่อค้นหาภาวะคุกคามของ
ชวีติ	(Life-threatened	Condition)	มกีารช่วยเหลอื
เบื้องต้นที่ดี	 มีการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและถูกต้อง
ภายใน	1	ชั่วโมง	ภายหลังการบาดเจ็บ	ผู้บาดเจ็บจะ
มีโอกาสรอดชีวิต	 ในระยะที่	 3	 (Late	 death)	 พบ
ประมาณร้อยละ	 20	 ผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตหลังจาก
อุบัติเหตุแล้วหลายวัน
	 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์	เป็นโรง
พยาบาลศูนย์ขนาด	 767	 เตียงเป็นศูนย์ตติยภูมิด้าน
อุบัติเหตุในเขตภาคเหนือตอนบน	 จากสถิติรายงาน
ประจ�าปี	 พ.ศ.25553	 พบว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน
ที่มารับบริการ	มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นจาก	7,577	รายใน
ปีพ.ศ.2554	เป็น	7,858	ราย	ส่งผลให้อัตราการครอง
เตียงสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล	 ดังนั้นในปัจจุบัน
โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์	ได้พฒันาระบบ
บริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ	 ตั้งแต่	 การดูแลก่อน
ถึงโรงพยาบาล	 (Pre	 –Hospital	 ),การดูแลในโรง
พยาบาล	 (In	 –Hospital	 ),การดูแลต่อเน่ืองหลัง

จ�าหน่าย	(Post	-	Hospital)	โดยได้น�ามาตรฐานการ
ดูแลผู้บาดเจ็บส�าหรับแพทย์ที่วิทยาลัยศัลยแพทย์
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก�าหนดขึ้น	 มาใช้เป็นแนวทางใน
การรกัษาผูบ้าดเจบ็	ประกอบด้วย	ABCDE	ได้แก่	ทาง
เดินหายใจ	(Airway),	การหายใจ	(Breathing),	การ
ไหลเวียนโลหิต	 (Circulation),	ความผิดรูป/ผิดปกติ
ของอวัยวะอื่นๆ	 (Disability)	 และส่วนท่ีเปิดออก 
(Exposure)4	 โดยพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล 
ผู ้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 ให้
สามารถน�าไปใช้ในการปฏบัิตงิานได้จรงิ	เหมาะสมกับ
สภาพปัญหา	สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	
	 จากข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ในปีพ.ศ.2556	(Hospital	Profile)5 
โดยการทบทวนปัญหาจากการปฏิบัติงาน	(Practice	
Triggers)	พบว่า	พยาบาลขาดทักษะในการประเมิน
ท�าให้การจ�าแนกผูบ้าดเจบ็ผดิพลาด	ขาดความชดัเจน
ไม่ครอบคลุมไม่ทันสมัย	 ผู้ปฏิบัติขาดความรู้	 ปฏิบัติ
ตามความเคยชนิ	ไม่มกีารเตรยีมพร้อมก่อนการปฏบิตัิ
งาน	ไม่มกีารตดิตามเฝ้าระวงัอย่างต่อเนือ่ง	ไม่มข้ีอมลู
พืน้ฐานเชงิประจกัษ์ของผูป่้วยอบุตัเิหตทุีชั่ดเจนเพยีง
พอ	 ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจข้อมูล	 โดยการทบทวนเวช
ระเบยีนผูป่้วยอบุตัเิหตฉุกุเฉนิย้อนหลงั	ข้อมลูทีไ่ด้จะ
สะท้อนสภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนทั้งใน
ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล	 ระยะท่ีอยู่ในโรงพยาบาล	
และระยะหลังการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	 ดัง
นั้นพยาบาลงานอุบัติเหตุ	ฉุกเฉิน	ต้องเป็นผู้ที่มีความ
รู	้ความสามารถ	ไวต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ	มทีกัษะ
ในการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ	 มีการ
ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บอย่างเป็นระบบ	 สามารถ
ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น	 ส่งผลให้การช่วยเหลือเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว	 สามารถน�าข้อมูลท่ีได้ปฏิบัติมา
วางแผนพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยอบัุตเิหตทุางถนน
ในภาวะคุกคามชีวิต	ให้มีประสิทธิภาพ	และ	ทีมการ
รักษาพยาบาลจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน	เพื่อให้ผู้
ป่วยอบุตัเิหตทุางถนน	ปลอดภยั	ครอบคลมุเครอืข่าย
สุขภาพ	ในอนาคต	
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 เป็นการส�ารวจข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน
ในภาวะคกุคามชวีติ	เพือ่พฒันาระบบบรกิารพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน	 ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์	ในประเด็นเกี่ยวกับ
	 1.	การประเมินสภาพ	 การจ�าแนกประเภทผู้
ป่วย	
	 2.	การพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในการ
ดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล(	Pre	–Hospital	),การดูแล
ในโรงพยาบาล	(In	–Hospital)	,การดูแลต่อเนือ่งหลงั
จ�าหน่าย	(Post	-	Hospital	)

ขอบเขตการวิจัย 
	 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	(survey	
research)	ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง	(retro-
spective	collection	Data	)	จากเวชระเบียนผู้ป่วย
อบุตัเิหตฉุกุเฉนิทีใ่ช้บรกิารของระบบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS)	 และเข้านอนรับการรักษาในโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ระหว่างเดือน	
มกราคม	 –	 ธันวาคม	 2556	 โดยเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	

นิยามศัพท์
	 ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	
หมายถึง	 ผู้บาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนน	 เช่นการชน	
ล้ม	แฉลบและอื่นๆ	ท�าให้มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือ	
การฉีกขาดของสมองหรือก้านสมอง	 หัวใจหรือ
เส้นเลือดทีเ่ล้ียงหวัใจ	หรือเส้นเลอืดทีข่นาดใหญ่	หรอื
ระบบทางเดนิหายใจอดุกัน้	และระบบอวยัวะอืน่ๆ	ส่ง
ผลต่อโอกาสรอดชีวิต	
	 การพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น	หมายถึง	
การดูแลเกี่ยวกับประเมินอาการ	 การบาดเจ็บ	 เพื่อ
ค้นหาและวินิจฉัยสาเหตุ	 ตั้งแต่ประเมินทางเดิน
หายใจโดยดูแลและ	 ตรวจสอบทางเดินหายใจให้โล่ง
ตลอดเวลา	 กรณีที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจ	
ให้การช่วยเหลอืโดยให้ผูบ้าดเจ็บได้รบั	O2	อย่างเพยีง

พอ	 ฟังเสียงลมผ่านปอด	 วัดสัญญาณชีพ	 ประเมิน
สัญญาณทางระบบประสาท	 และวัดค่าความอิ่มตัว
ของ	ออกซิเจน	 (O2	saturation)	กรณีที่มีบาดแผล	
เลือดออก	ให้ห้ามเลือด	ประเมินภาวะช็อค	และการ
ค้นหาความผิดรูป	และผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ	รวม
ทั้งส่วนของอวัยวะที่เปิดออก	ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ	ก่อน
ถงึโรงพยาบาล	ในงานอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ	ในโรงพยาบาล
และหลงัจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง	เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย
	 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 ใช้รูปแบบ	
Evidence-Based	Practice	Model6	ประกอบด้วย	
4	ขั้นตอน	ดังนี้
	 ข้ันตอนท่ี	 1	 Evidence-triggered	 Phase	
เป็นการค้นหาปัญหาจากข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติ
งาน	 (Practice	 triggers)	และการพัฒนาการปฏิบัติ
งานทางคลินิกจากความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิชาการ	(Knowledge	triggers)	
	 ข้ันตอนท่ี	 2	 Evidence-supported	phase7 

เป็นการรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากแหล่งความรู	้ทีเ่ป็นทัง้	
scientific	 research,	outcome	base	 research,	
practice	guideline	รวมไปถึง	best	practice	by	
experts	แล้วน�ามาสงัเคราะห์เพือ่ก�าหนดรปูแบบ	วธิี	
หรือแนวปฏิบัติ	ที่ได้มาตรฐาน
	 ขั้นตอนที่	 3	 Evidence-observed	phase8 
เป็นการพัฒนาแนวปฏิบัติ	 โดยการศึกษาน�าร่องเพื่อ
หาความกระจ่างชัดเจน	
	 ขั้นตอนที่	 4	 Evidence-based	 phase9  
เป็นการใช้แนวปฏิบัติ	 สู่การพัฒนาระบบริการพยา
บาลที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง	และการประเมินผล	
ทบทวน	พัฒนาต่อยอด	ขยายผลสู่เครือข่ายในพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ข้อมลูทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดแผน
งาน	โครงการ	ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	
และน�าแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน	
ตลอดจนพฒันาระบบบรกิารพยาบาลผูป่้วยอบัุตเิหตุ
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ทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	(survey	
research)	 ทบทวนข้อมูลย้อนหลัง	 จากเวชระเบียน 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 ที่ใช้ระบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน	 และเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์	
	 ประชากรได้แก่	 เวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย	 คือ	 เวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 ที่มีข้อมูลผู้ป่วยตาม
เกณฑ์คัดเลือกเข้าในการศึกษา(inclusion	 criteria)	
ดังนี้	
	 1.	ข้อมลูผูป่้วยอบุติัเหตุฉกุเฉนิทีใ่ช้ระบบรกิาร
การแพทย์ฉกุเฉนิ	และเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์	 ในช่วงเดือน	 มกราคม	 –	
ธันวาคม	พ.ศ.	2556	
	 2.	เวชระเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามตัวแปร
ทีว่จิยั	ตามเกณฑ์คัดเข้าพบเวชระเบยีนทีมี่ข้อมลูครบ
ถ้วนสมบรูณ์	จ�านวน	123	ฉบบั	เป็นเวชระเบยีนข้อมลู
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 จ�านวน	
123	คน
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วยอบุตัเิหตุ
ทางถนนในภาวะคกุคามชวีติ	ประกอบด้วยข้อมลูเพศ	
อ ายุ 	 พฤติ ก ร รม เ สี่ ย ง 	 ( หมวกนิ ร ภั ย 	 , ดื่ ม
สรุา,เร็ว,ประมาทและอืน่ๆ)	ประเภทผูป่้วย	,	สญัญาณ
ชีพ	ภาวะเสี่ยง	ภาวะคุกคามชีวิต	การดูแลช่วยเหลือ
เบื้องต้น	การผ่าตัด	การปฏิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ	
	 2.	แบบบนัทกึการติดตามการประเมนิผลการ
ดูแลผู้ป่วย	ตามแนวการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน
ภาวะคุกคามชีวิต	 จ�าแนกเป็น	 การดูแลก่อนถึง 
โรงพยาบาล	การดูแลในโรงพยาบาล	การดูแลต่อเนือ่ง
หลังจ�าหน่าย	 รวมทั้ง	 แบบบันทึกจ�านวนวันนอนใน

โรงพยาบาล	 สถานภาพการรักษา	 ค่ารักษาพยาบาล	
แผนการจ�าหน่าย	ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู้ศึกษาได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	ท�าหนังสือขออนุญาตท�าการศึกษาผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
	 2.	เมื่อได้รับอนุญาตจึงได้วางแผนรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน	 จากระบบฐานข้อมูล	
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
	 3.	ประสานศูนย ์ข ้อมูลของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ในการขอเข้าศึกษาเวช
ระเบียนของผูป่้วยอบัุตเิหตทุางถนน	โดยคดัเลอืกกลุม่
ตวัอย่างเอกสารเวชระเบยีนทมีคีวามสมบรูณ์	จ�านวน	
123	 ฉบับ	 ได้ข้อมูลผู ้ป่วยที่ครบถ้วนตามตัวแปร
จ�านวน	123	คน
	 4.	ทบทวน	 ศึกษาเวชระเบียน	 ในตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่	เพศ	อายุ	การประเมิน	ระยะเวลาใน
การนอน	สถานภาพ	แนวทางการดแูลผูป่้วยอบุตัเิหตุ	
ค่ารักษาพยาบาล	การผ่าตัด	และอื่นๆ	
	 5.	เก็บรวบรวมข้อมูล	 สรุปข้อมูลที่ได้และ
ประสานข้อมูลเพิ่มในส่วนท่ีไม่ครบถ้วน	 ซ่ึงหากไม่
สามารถรวบรวมข้อมลูได้สมบรูณ์ครบถ้วน	จะคดัเวช
ระเบียนนันออกจากการวิจัย	
	 6.	วเิคราะห์ข้อมลู	สรปุผลและน�าเสนอผลการ
วิจัย	

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	
เพศ	อายุ	การประเมินสภาพ	พฤติกรรมเสี่ยง	(	หมวก
นริภยั	,ดืม่สรุา,เรว็,ประมาทและอืน่ๆ)	ประเภทผูป่้วย	
,	ภาวะเสีย่ง	ภาวะคกุคามชวีติ	การช่วยเหลอืเบ้ืองต้น	
การผ่าตัด	 การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
อุบัติ เหตุ 	 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล	
สถานภาพ	ค่ารักษาพยาบาล	การผ่าตดั	และแผนการ
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จ�าหน่าย	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ
และความถี่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ลักษณะทั่วไป
	 จากเวชระเบียนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่รับไว้
นอน	 รวม	 7,335	 ฉบับ	 เป็นผู ้ป ่วยที่ใช ้บริการ 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 และรับไว้นอนใน 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 1,511	 ฉบับ	
(ร้อยละ	 20.60)	 โดยเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนใน
ภาวะคุกคามชีวิตครบถ้วนตามตัวแปร	 จ�านวน	
123ฉบับ(ร้อยละ8.14	 )	 พบเป็นข้อมูลเพศชาย	 86	
ราย(ร้อยละ	69.92	)	 เป็นเพศหญิง	37	ราย(ร้อยละ	
30.08)	 เป็นผู้ป่วยประเภทฉุกเฉิน(urgent)	 59	 ราย
(ร้อยละ	47.97)	ประเภทฉุกเฉนิมาก	(emergent)	53	
ราย(ร้อยละ	 43.09)	 และประเภทวิกฤติ(	 Resusci-
tate)	11ราย	(ร้อยละ	8.94)	หลงัจากรบัไว้นอนในโรง
พยาบาลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รบัการจ�าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล	 จ�านวน	 101	 ราย(ร้อยละ	 82.10)	
เสียชีวิต	12	ราย(ร้อยละ	9.76)	ด้านลักษณะการบาด
เจ็บและจ�านวนวันที่นอนในโรงพยาบาล	พบว่า	กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีวันนอน	1-7	วันเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย	

มีจ�านวน	100	ราย	(ร้อยละ	81.30)	มีวันนอน	8-14	
วนัเป็นการบาดเจบ็ปานกลาง	มจี�านวน	16	ราย	(ร้อย
ละ	13.01)	กลุ่มที่มีวันนอน	15-21	วันเป็นการบาด
เจ็บรุนแรง	มีจ�านวน	4	ราย	(ร้อยละ	3.25)	และกลุ่ม
ที่มีวันนอน	 มากกว่า	 22	 วันเป็นการบาดเจ็บสาหัส	 
3	 ราย	 (ร้อยละ	 2.44)	 ด้านค่ารักษาพยาบาลพบว่า	
กลุ่มตัวอย่างมีค่ารักษาพยาบาลที่10,001	–	50,000	
บาท	มจี�านวน	48	ราย	(ร้อยละ39.02)	รองลงมาเป็นก
ลุม่ท่ีมีค่ารกัษาพยาบาล5,001	–	10,000	บาท	จ�านวน	
37	 ราย	 (ร้อยละ	 30.08)	 กลุ่มท่ีมีค่ารักษาพยาบาล
น้อยกว่า	5,000	บาท	จ�านวน	22	ราย	(ร้อยละ17.89)	
กลุ่มที่มีค่ารักษาพยาบาล	 50,001	 –	 100,000บาท	
จ�านวน	11	ราย	(ร้อยละ8.94)	และกลุ่มที่มีค่ารักษา
พยาบาลมากกว่า	100,000บาท	จ�านวน	5	ราย	(ร้อย
ละ	 4.07)	 ทุกรายมีแผนการจ�าหน่ายถูกต้องร้อย
ละ100	โดยร้อยละ	43.09	เคยประสบอุบัติเหตุ	และ
ร้อยละ56.91	 ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ	 ซึ่งพฤติกรรม
เสีย่งก่อนเกดิเหตคุอืไม่สวมหมวกนริภัย	76.34%	ดืม่
สุรา46.34%	 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย36.67%(ราย
ละเอียดแสดงดังตารางที่	1)	
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ตารางที่	1.	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	123	ราย

ลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

เพศ
	ชาย	 	 86	 69.92
	หญิง	 	 37	 30.08
ประเภทผู้ป่วย  
	เร่งด่วน	(Urgent	)	 19	 15.45
	ฉุกเฉิน	(Emergency)	 53	 43.09
	วิกฤติ	(Resuscitate)	 51	 41.46
สถานภาพหลังรับไว้นอน  
	จ�าหน่าย	 101	 82.10
	เสียชีวิต		 12	 9.76
	ย้าย	 6	 4.88
	ปฏิเสธการรักษา	 2	 1.63
	ส่งต่อ		 2	 1.63
จ�านวนวันนอน/การบาดเจ็บ  
	1	-7	วัน(บาดเจ็บเล็กน้อย)	 100	 81.30
	8	–14วัน(บาดเจ็บปานกลาง)	 16	 13.01
	15	–	21	วัน(บาดเจ็บรุนแรง)	 4	 3.25
	22	วันขึ้นไป(บาดเจ็บสาหัส)	 3	 2.44
ค่ารักษาพยาบาล  
	น้อยกว่า	5,000	บาท	 22	 17.89
	5,001	–	10,000	บาท		 37	 30.08
	10,001	–	50,000	บาท		 48	 39.02
	50,001	–	100,000	บาท		 11	 8.94
	มากกว่า	100,000	บาท	 5	 4.07
แผนการจ�าหน่าย  
	มี	 	 101	 100
	ไม่มี	 	 0	 0
ภาวะเสี่ยงการประสบอุบัติเหต ุ  
	เคย	 	 53	 43.09
	ไม่เคย		 70	 56.91
พฤติกรรมเสี่ยงก่อนเกิดเหต ุ  
	ไม่สวมหมวกนิรภัย(n=93)	 71	 76.34
	ดื่มสุรา	(	n=123)	 57	 46.34
	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(n=30)	 11	 36.67

หมายเหตุ	ผู้ป่วย	1	รายอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า	1	รายการ
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	 2.	การช่วยเหลอืเบือ้งต้น	ก่อนถงึโรงพยาบาล	
การดูแลต่อเนื่อง
	 ผูป่้วยอบุติัเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชวีติได้
รับการช่วยเหลือเบือ้งต้น	ก่อนถงึโรงพยาบาลจากการ
บันทึกในเวชระเบียนจ�านวน	 123	 ราย	 ส่วนใหญ่
ต้องการ	 การให้สารน�้าและการดูแลขณะให้สารน�้า

ทางหลอดเลือดด�ามากที่สุด	ร้อยละ	65.85	การดูแล
การหายใจท่ีจ�าเป็นเหมาะสม	 โดยการให้ออกซิเจน
แบบ	mask	 ร้อยละ	 55.28	 ,การให้ออกซิเจนแบบ	
mask	with	bag	ร้อยละ	29.27	และ	การใส่ท่อช่วย
หายใจ	 (Endotracheal	Tube)	ร้อยละ	15.45	 (ดัง
ตารางที่	2	)

ตารางที่	2	การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาลการดูแลต่อเนื่อง	

การช่วยเหลือเบื้องต้น	 จ�านวน ร้อยละ

ใส่ท่อช่วยหายใจ/การดูแล 19 15.45

ให้ออกซิเจน	mask	 68 55.28

ให้ออกซิเจน	mask	with	bag 36 29.27

ให้สารน�้าทางหลอดเลือด/การดูแล 81 65.85
หมายเหตุ	ผู้ป่วย	1	รายอาจได้รับการช่วยเหลือมากกว่า	1	รายการ

	 3.	การช่วยเหลือในห้องฉุกเฉิน	 และการดูแล
ต่อเนื่อง
	 ผูป่้วยอบุติัเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชวีติได้
รับการช่วยเหลือในห้องฉุกเฉิน	และการดูแลต่อเนื่อง	
พบว่าผู้ป่วยต้องการในการประเมินซ�้าร้อยละ	 100	
โ ด ย ส า ม า ร ถพบ ว ่ า ก า ร จ� า แ น กป ร ะ เ ภทมี
เปลี่ยนแปลง35	ราย(	28.46%)	โดยมีเปลี่ยนแปลงที่

ดีขึ้น	 23	 ราย(65.71%	 )แย่ลงจากเดิม	 12	 ราย
(34.29%	)	พบมีสัญญาณชีพไม่คงที่	61ราย	(49.59	
%)	ช่วยฟื้นคืนชีพ	39	ราย	 (31.71%)	 เตรียมผ่าตัด
ด่วน	41ราย	(33.33	%)	เตรียมช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ	
15	ราย(12.20%)	Open	Heart	1	ราย(	0.81%)ให้
เลือด	51	ราย	(	41.46%)	(ดังตารางที่	3	)

ตารางที่	3	การช่วยเหลือในห้องฉุกเฉิน/การดูแลต่อเนื่อง	

การช่วยเหลือในห้องฉุกเฉิน จ�านวน ร้อยละ

ประเมินซ�้าพบการจ�าแนกประเภทเปลี่ยน 35	 28.46

ประเมินซ�้าพบสัญญาณชีพไม่คงที่ 61 49.59

ช่วยฟื้นคืนชีพ 39 31.71

เตรียมผ่าตัดด่วน  41 33.33

เตรียมช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 15 12.20

Open	Heart 1 0.81

ให้เลือด 51 41.46
หมายเหตุ	ผู้ป่วย	1	รายอาจได้รับการช่วยเหลือมากกว่า	1	รายการ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	แสดงให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต	 ของ
ระบบบริการพยาบาลต้ังแต่การดูแลก่อนถึงโรง
พยาบาล	 การดูแลในโรงพยาบาล	 และการดูแลต่อ
เน่ืองหลงัการจ�าหน่าย	และการน�าแนวทางปฏบิติัการ
ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุไปใช้ส่งผลต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย	ในประเด็นที่ส�าคัญตามวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู ้ป่วย
อบุตัเิหตทุางถนนในภาวะคกุคามชวีติ	เป็นการปฏบัิติ
บริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะ
คกุคามชวีติของพยาบาลอย่างต่อเน่ือง	ต้ังแต่	การดแูล
ก่อนถึงโรงพยาบาล	 (Pre	 –Hospital	 ),การดูแลใน 
โรงพยาบาล	 (In	 –Hospital	 ),การดูแลต่อเนื่องหลัง
จ�าหน่าย(Post	-	Hospital	)	ตามมาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ในระยะเวลานาทีทองของชีวิต	 ช่วย
ให้การประเมินเป็นระบบ	 รวดเร็ว	 ทีมการรักษา
พยาบาลมีความเข้าใจตรงกัน	 ใช้แนวทางเดียวกันใน
การพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 พบว่า 
ผู้ป่วยได้รับการประเมินสภาพโดยพยาบาล	 และ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการเปิดทางเดินหายใน	
(airway)	 และดูแลการหายใจที่เหมาะสม	 คือการใส่
ท่อช่วยหายใจ	และการให้ออกซิเจนประเภททีเ่หมาะ
สม	เช่น	mask	หรือ	mask	with	bag	และมีการช่วย
เหลอืให้สารน�า้ทางหลอดเลอืดด�า	เพือ่ช่วยในการไหล
เวยีนเลอืด	ทดแทนสารน�า้และเกลอืแร่	ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย	จาการวิจัยพบว่า	พยาบาลมีการ
ปฏิบัติตามแนวทาง	ครบถ้วน	116	ราย(	94.31%	)	,	
สถานะภาพของกลุ่มตัวอย่าง	 หลังรับไว้นอนในโรง
พยาบาล	เสยีชวีติ	12	ราย	(9.76%)	,โดยเป็นประเภท	
วิกฤติ(Resuscitate)	2	ราย	,	ฉุกเฉิน	(Emergency)	
5	ราย	และ	เร่งด่วน	(	Urgency	)5	ราย	และ	รอดชวีติ	
111	ราย(	90.24	%	)มีสถานภาพ	จ�าหน่ายมากที่สุด	
101	 ราย(	 82.10%	 ),	 ด้านวันนอนกับการรอดชีวิต
และเสยีชวีติ	พบว่า	ผูป่้วยทีม่วีนันอน	1-	7วนั	จ�านวน	
100	ราย(	ร้อยละ	81.30	)รอดชีวิต	93	ราย	เสียชีวิต	
7	ราย,	มีวันนอน	8-14	วันมี	16	ราย	(ร้อยละ13.01	

)รอดชีวิต	13	ราย	เสียชีวิต	3	ราย,	มีวันนอน	15-21	
วันมี	4	ราย	(ร้อยละ3.25	)รอดชีวิต	3	ราย	เสียชีวิต1	
ราย	และมีวันนอน	มากกว่า	22	วันมี	3	ราย	(ร้อยละ	
2.44	)	รอดชีวิต	2	ราย	เสียชีวิต	1	ราย	ข้อมูลที่ได้จะ
สะท้อนสภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน	ส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ช่วยผู้ป่วยมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลที่สั้น		
โดยเป็นประโยชน์ในการกระตุ ้นการเตรียมความ
พร้อมก่อนปฏิบัติและการติดตามเฝ้าระวังอาการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	(	ดังตารางที่	1,2	)
	 2.	ระบบบริการพยาบาลการช่วยเหลือท่ีห้อง
ฉุกเฉินและการดูแลต่อเนื่อง	 จากการทบทวนการ
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในภาวะ
คุกคามชีวิตของพยาบาล	 ส่งผลต่อระยะเวลาในการ
นอน	และโอกาสรอดชีวิต	โดยพบว่า	ผู้บาดเจ็บและผู้
เสียชีวิตทุกรายมีการประเมิน	 จ�าแนกประเภท	 โดย
พยาบาลวิชาชีพและทีม	 ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดคือ	
มีการจัดท่า	Airway	and	Cervical	spine	control	
และ	on	canula	O2	8	ลิตร	การดูแล	Breathing	
and	Circulation	with	hemorrhage	control	หรือ	
on	mask	with	bag	หรือ	on	Endotracheal	tube	
ซึ่ง	สามารถรักษาภาวะพร่อง	O2	ได้ดี	เมื่อได้รับการ
ประเมินซ�้า(	 Secondary	 survey	 )พบว่า	 มีอาการ
เปลีย่นแปลง	ได้รบัการช่วยชีวติท่ีห้องฉกุเฉนิภายหลงั
รับไว้นอนในโรงพยาบาล(Admit	)ได้เสียชีวิต	จะเห็น
ว่าการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น	ณ	จุดเกิดเหตุต่อเนื่อง
จนถงึการบรกิารทีห้่องฉกุเฉนิ	ล้วนมคีวามส�าคญัอย่าง
มากในอันที่จะลดความสูญเสีย	ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	
พยาบาลวิชาชีพและทีมงานที่มีทักษะ	ประสบการณ์	
จะสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วถูก
ต้องและให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม	 โดย
เฉพาะระบบทางเดินหายใจ	 และการหายใจ	 ถือเป็น
สิง่ส�าคญัในล�าดบัแรกๆ	การประเมนิสภาวะพร่อง	O2	
และการใช้เครื่องมือพิเศษ	 เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่าง
ใกล้ชิดถือเป็นเรื่องจ�าเป็นในอันที่จะช่วยเสริมการ
ตัดสินใจ	แต่เหนือสิ่งอื่นใด	คือ	การมีทีมงานที่มีความ
รู้	ความสามารถ	ท�างานสอดรับกับสภาพปัญหา	ปรับ
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ตวัได้ในทกุสภาวการณ์	และการมผีูน้�าทมีทีดี่	สามารถ
ตัดสินใจ	สั่งการช่วยเหลือแทนแพทย์ได้	เช่นการดูแล
ช่วยเหลือโดยการ	on	mask	with	Reservoir	Bag	
12-15	ลิตร/นาท	ีหรอืแม้แต่การ	On	Endotracheal	
tube	ซึง่จะท�าให้ผูบ้าดเจ็บได้รบั	O2	เพยีงพอระหว่าง
เคลื่อนย้ายน�าส่งต่อไปยังโรงพยาบาล	 สิ่งเหล่านี้นับ
เป็นทกัษะทีส่�าคญัทีต้่องได้รับการเรยีน	และฝึกฝน	จน
เกดิเป็นทกัษะทีเ่ชีย่วชาญ	ยากต่อการลอกเลยีนแบบ
และมคีณุค่าทีจ่ะคงติดตัวตลอดการท�างาน	ดังผลการ
วิจัยจะเห็นว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกราย	 มีความเสี่ยง 
ต่อภาวะคุกคามชีวิต	 การได้รับการประเมินอาการ	 
(Primary	 survey)	 ให้การช่วยเหลือและแก้ไขภาวะ
คุกคามชีวิต	ที่	ถูกต้อง	รวดเร็วตามมาตรฐาน	การเฝ้า
ระวังและตดิตามอาการอย่างใกล้ชิด	เพราะเมือ่ผูป่้วย
มีอาการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง	 สามารถตัดสินใจช่วย
เหลือที่รวดเร็ว	 จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต	 ส่ง
ผลให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุในภาวะคุกคามชีวิตที่รับไว้นอน
ในโรงพยาบาล	รอดชีวิต	111	(ร้อยละ	90.24	)	ได้รับ
การผ่าตดัและมชีีวติรอด	87	ราย	(ร้อยละ	94.57)	และ
เสยีชวิีต	จ�านวน	12	ราย	(ร้อยละ	9.76)	โดยได้รบัการ
ผ่าตัดและเสียชีวิต	5	ราย	 (ร้อยละ	5.32)	 โดยผู้เสีย
ชวิีตทกุราย	ทีไ่ด้รับการประเมนิเบือ้งต้นว่า	เป็นผูป่้วย
ประเภท	E/	U/N	ด้านความต้องการบริการพยาบาล
ในภาวะคุกคามชีวิตที่เหมาะสมและ	 เพียงพอ	 ตาม
มาตรฐาน	 ABCDE	 จากพยาบาล	 โดยการดูแลการ
หายใจทีจ่�าเป็นเหมาะสม	โดยมกีาร	Hold	mask	ร้อย
ละ	55.28	,	on	mask	with	bag	ร้อยละ	29.27	,On	
ET.	Tube	ร้อยละ	15.45	และ	On	IV	และ	IV	care	
ร้อยละ	 65.85และยังพบว่าผู ้ป่วยต้องการในการ
ประเมินซ�้าร้อยละ	100	ท�าให้พยาบาลทราบ	ว่าการ
จ�าแนกประเภทมีเปลี่ยนแปลง	 35	 ราย	 (	 28.46%)	
โดยมเีปลีย่นแปลงทีดี่ขึน้	23	ราย(65.71%	)แย่ลงจาก
เดิม	12	ราย	(34.29%	)	พบมีสัญญาณชีพไม่คงที่	61	
ราย	 (49.59	%)	ช่วยฟื้นคืนชีพ	39	ราย	 (31.71%)	
เตรียมผ่าตัดด่วน	41	ราย	(33.33	%)	เตรียมช่วยใส่
ท่อช่วยหายใจ	15	ราย(12.20%)	Open	Heart	1	ราย 
(0.81%)	 ให้เลือด	51	ราย	 (	 41.46%)	 (ดังตารางที่	

2,3	)	โดยระบบบริการพยาบาลที่ดีย่อม	ส่งผลให้การ
ดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ	 ผู้ป่วยย่อมได้รับการช่วย
เหลือที่รวดเร็ว	และปลอดภัย	 	
	 จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จาการศึกษาครั้งนี้	
สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของระบบ
บรกิารทีด่ซีึง่ถอืเป็นหวัใจของการท�างาน	บคุลากรทกุ
คนต้องมีสมรรถนะ	 ทั้งด้านองค์ความรู ้	 ทักษะ	
ประสบการณ์	 ความช�านาญในการใช้เครื่องมือท่ีทัน
สมยัรวมถึงการจัดเตรยีมสถานบรกิาร	จดัสิง่แวดล้อม
ในการรองรับในทุกสถานการณ์	ตลอด	24	ชม.	การ
รู้จักวิเคราะห์และประเมินสภาวการณ์ภายใต้	 ข้อมูล
ทีแ่ม่นย�าถกูต้องในเวลาจ�ากดัเป็นเรือ่งทีต้่องตระหนกั	
เพราะจะช่วยให้การตดัสนิใจ	รวดเรว็	มปีระสทิธภิาพ	
การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่
ต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง	การตดิตามประเมนิผลช่วย
บรรเทาความรุนแรง	ลดความผิดพลาด	การสามารถ
ค้นพบการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุบัติเหตุถือเป็นสิ่ง
ที่ท้าทาย	โดยเฉพาะนอกสถานพยาบาล	ต่างจังหวัด	
หรือ	 ชุมชนท่ีก�าลังพัฒนา	 ในความเป็นจริงของ
พยาบาลผู ้ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน	 และในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 (EMS)	 มักจะพบว่าการ
ประเมินสภาพเบ้ืองต้น10	 อย่างมีทักษะท่ีเช่ียวชาญ	
รวดเร็ว	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 เพื่อค้นหาภาวะคุกคามชีวิต	
(Life	 threatening	 conditions)	 การตัดสินใจช่วย
เหลอืทีร่วดเรว็เหมาะสม	เพยีงพอ	ส่งผลต่อโอกาสรอด
ชีวิต	 ในขณะเดียวกันถ้าการประเมินเบื้องต้น	 ผิด
พลาด	ล่าช้า	ย่อมส่งผลท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ง่าย	ดัง
นั้น	การประเมินอาการเบื้องต้นควรใช้	เวลา	1	นาที	
ไม่ควรเกนิ	2	นาท	ีโดยเฉพาะในผูป่้วยอบัุตเิหตุซึง่เมือ่
ประเมินอาการแล้ว	ทีมการรักษาพยาบาลจะต้องรีบ
วางแผนการช่วยเหลือที่จ�าเป็นเร่งด่วนทันที่	 โดยใช้
เวลาไม่ควรเกนิ	4	นาท	ีเนือ่งจากสมองขาดออกซเิจน	
ได้ไม่เกนิ	4	นาที	เช่นกนั	และไม่ว่าจะเป็นการประเมนิ
เบือ้งต้น	(Primary	Survey)	การประเมนิสภาวะผูป่้วย
ที่จ�าเป็นอย่างรวดเร็ว11	 (Innitial	assessment)	ทีม
การรักษาพยาบาล	 จะต้องเตรียมการเพื่อจัดการกับ
ภาวะคุกคามชีวิตควบคู ่กันไปเสมอภายในเวลาท่ี
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เหมาะสม	จงึจะท�าให้โอกาสรอดชวีติของผูป่้วยมมีาก
ขึ้น	
	 3.	ด้านการพฒันาระบบบรกิารพยาบาลผูป่้วย
อุบัติเหตุในภาวะคุกคามชีวิต	ตามการทบทวนข้อมูล
จากเวชระเบียนในส่วนของการดูแลรักษาในโรง
พยาบาล	 นับได้ว่า	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์	มีระบบพัฒนาคุณภาพ	ดังจะเห็นได้จากการ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินการขององค์กรโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์	2557.12	กล่าว	คือ	ผู้ป่วย
อุบัติเหตุประเภทฉุกเฉิน	(	Emergency	)	มี	waiting	
time	เฉลีย่	4.26	นาท	ีTreatment	time	เฉลีย่	28.68	
นาที	ผู้ป่วย	อุบัติเหตุ	ประเภท	เร่งด่วน	(Urgent)	มี	
waiting	 time	 เฉลี่ย	 10.75	นาที	 และTreatment	
time	 เฉล่ีย	 40.84	 นาที	 คุณภาพการดูแลผู้ป่วย
อุบัติเหตุ	 ที่	 Admit	 แล้วเสียชีวิตที่มีวันนอนโรง
พยาบาลมากหรือนอนนานส่งผลต่อการสูญเสียค่าใช้
จ่ายในการดูแลรักษาที่เพ่ิมโดยจาการศึกษาผลการ
ประเมินผล	 ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน13	พบว่า	ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน	5,000บาท	
มีจ�านวนวันนอน	 1-2	 วัน	 ส่วนกลุ ่มที่มีค่ารักษา
มากกว่า	100,000	บาทมีจ�านวนวันนอนมากกว่า	21	
วันและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	 พบว่าได้ปฏิบัติตาม
แนวทาง	ครบถ้วน	ด้านความสูญเสีย	ซึ่งยังไม่ได้รวม
ถงึการสญูเสยีทางจิตใจและความพกิารทีเ่กดิขึน้	เหล่า
นี้	 นับเป็นการสูญเสียทั้งของผู้ป่วย	 ญาติ	 และโรง
พยาบาล	 เนื่องจากปีๆหนึ่งมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน	 และ	 เข้ารับการ	 Admit	 บางส่วนเสียชีวิต
หลังนอนโรงพยาบาล	จะเห็นว่า	อุบัติเหตุทางถนนยัง
เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ส�าคัญและ	
รุนแรง	 ของคน	 ทุกอาชีพ	 ทุกวัย	 ดังนั้นการพัฒนา
ระบบบรกิารพยาบาลผูป่้วยอบุติัเหตุทางถนนในภาวะ
คกุคามชวีติทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การวางแผนป้องกนั
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ในอนาคตจึงเป็นส่ิง
ส�าคัญ	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบทบาท
พยาบาลที่ท้าทายต่อไป

การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
	 1.	ด้านบริหาร	ได้มีการน�าเสนอข้อมูลที่ได้ใน
ที่ประชุมผู้บริหารในโรงพยาบาล	 และการประชุม
พยาบาลตรวจการ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและร่วมกนั
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการนิเทศงาน	 และให้ค�า
ปรึกษาแก่พยาบาล	พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิตมีความ
ปลอดภัย
	 2.	ด้านบริการน�าเสนอผลการวิจัยในการ
ประชุมประจ�าเดือนและการประชุมร่วมโรงพยาบาล
ชุมชนในเครือข่าย	 ในจังหวัด	 เพื่อความเข้าใจใน
บริการพยาบาลร่วมกัน	 มีการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติขณะส่งต่อ	และขยายผลสู่โรงพยาบาลชุมชน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	ข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจครั้งนี้เป็นข้อมูล
พื้นฐานแสดงถึงสภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อน�าแนวทาง
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุไปใช้	 ดังนั้นควรน�า
ข้อมูลท่ีได้ไปวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อการปรับรูปแบบ	
แนวปฏิบัติด้านดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะ
คุกคามชีวิต.
	 2.	ควรใช้ระเบียบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	หรอื
มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกของการบริการพยาบาลเช่นการสัมภาษณ์	
บุคลากรการแพทย์	 เช่น	 พยาบาล	 เจ้าหน้าท่ีเวชกิจ
ฉุกเฉิน	 หน่วยกู้ภัย	 การสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือญาต	ิ
เป็นต้น	จะท�าให้เข้าใจบริบท	สภาพแวดล้อมและน�า
ข้อมูลมาใช้แก้ไขปัญหาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุในภาวะคุกคามชีวิตได้อย่างถูกต้อง
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การสำารวจข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในภาวะคุกคามชีวิต 
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดย
การมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Results of Discharge Planning Program for Elderly with Stroke by 
Participation of Multidisciplinary Team, Prachuap Kiri Khan Hospital

	 	 บุญน�า	กลิ่นนิรันดร์	พย.บ.*	 Boonnum	Glinnirun,	B.N.S.*
	 	 วัชรี	จินดาวัฒนวงศ์	วท.ม.**	 Watcharee	Jindawattanawong,	M.S.**

บทคัดย่อ
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความพิการท�าให้ต้องพึ่งพาครอบครัว	 ดังนั้นถ้า
ครอบครวัมคีวามพร้อมในการดแูลส่งผลให้การดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพ	การศกึษาครัง้นี	้เป็นการวจิยั
และพัฒนาเพื่อสร้างโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 และศึกษาผล
ของโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองโดยการมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขา
วิชาชีพ	 ต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ	 อัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของผู้สูงอายุ	 ความพึงพอใจของญาติ/ผู้ดูแล	 และทีมสหสาขาวิชาชีพ	 กลุ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่เข้ามารับการรักษาที่	หอผู้ป่วยใน
อายรุกรรม	โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์	มคีะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	ใน
ระดับปานกลาง	(	50	–	70	คะแนน)	และสมัครใจเข้าร่วมวิจัย	จ�านวน	36	คน	2)	กลุ่มผู้ดูแลผู้สูง
อายุท�าหน้าที่ดูแลเป็นหลัก	จ�านวน	36	คน	3)	บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล	และโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จ�านวน	31คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	1)	แบบประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ	 2)	 แบบบันทึกการติดตามการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนในผู้สูงอายุ	3)	แบบสอบถามความพึงพอใจของญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	4)	แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของทีมสหสาขาวิชาชีพ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.84	,0.87,	0.82	และ	0.86	ตาม
ล�าดบั	สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	และสถิติบอนเฟอร์โรนี	
		 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของการวัดทั้ง	 5	
ระยะมีความแตกต่างกัน	อย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001	และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยรายคู่	ผลการวิเคราะห์	พบว่า	ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�า
วัน	ก่อนจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากก่อนการวิจัย	หลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากก่อนจ�าหน่าย	หลัง
จ�าหน่าย12	สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากหลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	หลังจ�าหน่าย	24	สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากหลัง

	 *	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
	 *	 Senior	professional	nurse,	Nursing	Department,	Prachuap	Kiri	Khan	Hospital
	 **	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
	 **	Professional	nurse,	Department	of	Social	Medicine,	Prachuap	Kiri	Khan	Hospital
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จ�าหน่าย	12	สปัดาห์	และหลงัจ�าหน่าย	24	สปัดาห์เพิม่ขึน้จากก่อนวจิยั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิ
(p<0.001)	2)	ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนฯ	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	มีอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นได้แก่	ปอดอักเสบ	การติดเชื้อของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	แผลกดทับ	ข้อติดแข็ง	และการพลัดตกหกล้ม	3)	ภายหลังได้รับโปรแกรม
การวางแผนฯ	ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	ส่วนใหญ่	มีระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การวางแผนฯ	ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	88.33	4)	บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ	ส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจ	ต่อปฏิบัติตามโปรแกรมการวางแผนฯ	ในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	91.39

ค�าส�าคัญ	:	การวางแผนจ�าหน่าย	,	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	,ทีมสหสาขาวิชาชีพ

 

Abstract
	 Stroke	is	the	cause	of	disabilities	that	makes	the	disabled	to	depend	upon	
their	family.	Therefore,	if	the	family’s	prepared,	it	will	result	in	efficient	care.	This	
study	was	the	research	and	development	for	discharge	planning	program	for	el-
derly	with	stroke.	It	was	also	to	investigate	the	results	of	discharge	planning	program	
for	elderly	with	stroke	by	participation	of	multidisciplinary	team	on	the	level	of	
the	elderly’s	abilities	 in	doing	their	daily	 routine,	 the	complication	occurrence	
ratio	 to	 the	elderly,	 the	 level	of	 relatives’	or	 caregivers’	 and	multidisciplinary	
team’s	satisfaction.	There	were	three	groups	of	research	samples:	1)	36	new	el-
derly	with	stroke	treated	in	medical	wards	in	Prachuap	Kiri	Khan	Hospital	that	the	
scores	for	their	abilities	in	doing	daily	routine	were	at	average	level	(50-70),	and	
they	were	voluntary	to	participate	in	the	research,	2)	the	group	of	36	elderly	car-
egivers,	3)	31	personnel	of	multidisciplinary	team	in	the	hospital	and	subdistrict	
health	promoting	hospitals.	The	research	tools	used	were:	1)	the	questionnaire	
to	assess	elderly’s	abilities	to	do	daily	routine,	2)	the	form	for	recording	the	oc-
currence	of	 complications	 in	 the	 elderly	 3)	 the	questionnaire	 on	 relatives’	 or	
caregivers’	satisfaction	and	4)	the	questionnaire	on	satisfaction	of	personnel	 in	
multidisciplinary	team,	with	the	reliable	value	at	level	0.84,	0.87,	0.82	and	0.86	
respectively.	The	data	were	analysed	using	frequency,	percentage,	mean,	standard	
deviation,	repeated	measure	ANOVA,	and	Bonferroni	correction.
	 The	research	results	revealed	that	 :	1)	There	were	statistically	significant	
differences	at	level	0.001	for	the	level	of	abilities	in	doing	daily	routine	among	5	
time	measurement.	When	multiple	comparison	was	analyzed,	the	results	revealed	
that	the	average	of	the	scores	for	abilities	in	doing	daily	routine	before	discharge	
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increased	from	the	beginning	of	research.	After	discharge	for	4	weeks,	it	increased	
from	that	of	before	discharge.	After	discharge	for	12	weeks,	it	increased	from	that	
of	after	4-	week	discharge.	After	discharge	for	24	weeks,	it	increased	from	that	of	
after	12-	week	discharge,	and	after	discharge	for	24	weeks,	it	increased	from	the	
beginning	of	research	with	statistical	significance	(p	<	0.001).	2)	After	receiving	dis-
charge	planning	program	for	elderly	with	stroke,	there	were	less	or	no	complications	
such	as	pneumonia,	infection	of	urinary	system,	pressure	ulcers,	joint	stiffness,	and	
fall.	3)	After	receiving	the	discharge	planning	program,	most	caregivers	of	the	el-
derly	with	stroke	were	satisfied	with	discharge	planning	program	at	 the	highest	
level	for	88.33%.	4)	Most	personnel	in	multidisciplinary	team	were	satisfied	with	
discharge	planning	program	at	the	highest	level	for	91.39%.

Key	words:	Discharge	planning,	elderly	with	stroke,	multidisciplinary	team

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันจากความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์	 และสาธารณสุข	 มีผลท�าให้อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรยืนยาวข้ึน	 ประกอบกับความเจริญ	 ทาง
เทคโนโลยขีองการสือ่สาร	ความมัน่คงของสงัคม	ล้วน
มีผลต่อพฤติกรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันเป็น
อย่างมาก	2	ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง	
และไม่เหมาะสม	 เช่น	 นิยมรับประทานอาหารจาน
ด่วน	 อาหารส�าเร็จรูป	 ประกอบกับสะดวกซื้อ	 การ
บริโภคอาหาร	 และเครื่องดื่มที่มี	 รสหวาน	 มัน	 เค็ม
มากเกินไป	ไร้เวลาพักผ่อน	ออกก�าลังกาย	แต่มีเวลา
ดื่มสังสรรค์	 และสูบบุหรี่	 เพื่อเข้าสังคม	 พฤติกรรม
เส่ียงเหล่านี้เมื่อปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานๆ	 จะ
ท�าให้เกิด	 โรคความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	 ไขมันใน
เลือดสูง	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองตามมา1

	 โรคหลอดเลือดสมอง	 หรืออัมพฤกษ์อัมพาต	
เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย	 และนับเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ	2	ของประชาการ
อายุมากว่า	60	ปีทั่วโลก1	และพบว่าสาเหตุ	1	ใน	3	
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง	โดยความชุกของโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลก	 ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบ
ต่างๆ	เช่น	ความพิการ	คุณภาพชีวิต	โดยในเพศชาย

พบเป็นอันดับ	3	รองจากโรคเอดส์	ส่วนเพศหญิงพบ
เป็นอันดับ	 2	 รองจากโรคเอดส์	 นอกจากนี้ยังพบว่า
เมือ่อายมุากขึน้มโีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมองเพิม่
ขึ้น3 
	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 พบว่า	 ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาเป็นผู ้ป่วยในด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยในปี	พ.ศ.	2555	จ�านวน	
131	ราย	ปี	พ.ศ.2556	จ�านวน	146	ราย	และ	ปี	พ.ศ.	
2557จ�านวน	 160	 รายตามล�าดับ	 ระยะวันนอนใน 
โรงพยาบาลเฉลี่ย	ปี	พ.ศ.	2555	เท่ากับ	9.70	วัน	ปี	
พ.ศ.	 2556	 เท่ากับ	 11.03	 วัน	 และ	 ปี	 พ.ศ.2557	
เท่ากับ	 11.21	 วัน	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	 ปี	 พ.ศ.	 2555	
เท่ากับ	 43,787.45	 บาท	 ปี	 พ.ศ.2556	 เท่ากับ	
44,036.46	 บาท	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 เท่ากับ	
45,038.89	 บาทตามล�าดับ5	 นอกจากนี้ผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองยังเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย	 ซ่ึง
ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย	ได้แก่	ปอดอกัเสบ	แผลกด
ทับ	การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ6	ซึ่งท�าให้ระยะเวลา
การอยู่ในโรงพยาบาลยาวนานออกไป	 และเสียค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น	แต่ผู้ที่รอดชีวิตจาก
โรคนี้จ�านวนมาก	 ยังคงมีความพิการหลงเหลืออยู่7 
ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการดูแลตนเอง	 จ�าเป็นต้องพึ่งพา
ญาติในการดูแลกิจวัตรประจ�าวันและฟื้นฟูสภาพ	
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
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ญาติมักเกิดความเครียด	วิตกกังวล	รู้สึกเป็นภาระใน
การดูแล8

	 ที่ผ ่านมาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 มี
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	 ในกลุ่มงานอายุรกรรม	 ไม่มีรูปแบบท่ี
ชัดเจน	 ไม่มีแนวทางการดูแลร่วมกันของสหสาขา
วิชาชีพ	 และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ขาดการ
ประสานการดูแล	 นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการ
วางแผนจ�าหน่ายไม่เป็นระบบที่ชัดเจน	 และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	และผู้ดูแล	หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม	 จ�านวน	 15	 ราย	 โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์	พบว่า	ผู้ป่วยและผู้ดูแล	เมื่อกลับไป
บ้านไม่รูจ้ะจดัสภาพแวดล้อมได้เหมอืนโรงพยาบาลได้
หรือไม่	 ไม่ทราบว่าจะต้องท�าการรักษานานเท่าไรจึง
จะหาย	 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคท่ีเป็นอยู่	 เมื่อ
กลับไปอยู่บ้านบางคนการเดินทางล�าบาก	 จึงแสดง
ความจ�านงไม่ขอกลบัมาตรวจตามนดั	หรอืขอกลบัไป
รักษาต่อทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพทีใ่กล้บ้าน	ญาติ
มีความกลัวและไม่มั่นใจว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยที่
บ้านได้
	 การวางแผนจ�าหน่ายผู ้ป่วย	 เป็นกระบวน
การเตรียมความพร้อม	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
ถกูต้องเหมาะสม	และต่อเนือ่ง	ภายหลงัจ�าหน่ายออก
จากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน	หรอืสถานบรกิารของชมุชนุ	
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ
ขณะอยู่ในโรงพยาบาล	 และการจัดการดูแลที่บ้าน
หรือสถานบริการในชุมชน	 ที่รับการต่อภายหลัง
จ�าหน่าย	 ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องได้แก่	 ทีมสห
สาขาวิชาชีพ	ผู้ป่วย	ญาติ	และครอบครัว12	โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์	คือ	เพิ่มความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันที่ดีขึ้น6,7,8	ลดอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้7,9	 ซึ่งย่อมน�าไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 จากเหตุผลดังกล่าวมาผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร
ทางการพยาบาล	 มองเห็นความส�าคัญของการ
วางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุจึงได้ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ	 สร้างโปรแกรมการวางจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมอง	 และศึกษาผลของโปรแกรมการ
วางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 โดย
การมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ส่งผลต่อผู้สูง
อายไุด้รับการดแูลอย่างมคีณุภาพ	ลดการกลบัเป็นโรค
ซ�้า	 และการเข้ารักษาซ�้าในโรงพยาบาล	ส่งเสริมให้ผู้
ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพ	 และคุณภาพท่ีดี	 และยัง
เป็นการส่งเสริมการท�างานร่วมกันของทีมสุขภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วน
ร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ	โดย
	 1.	เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุโรคหลอเลือด
สมองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนฯ	
ระยะก่อนการวิจัย	 ระยะก่อนจ�าหน่าย	 ระยะหลัง
จ�าหน่าย4	สปัดาห์	ระยะหลงัจ�าหน่าย12	สปัดาห์	และ
ระยะหลังจ�าหน่าย24	สัปดาห์
	 2.	ศกึษาผลของผลของโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองต่ออัตราการ
เกดิภาวะแทรกซ้อนของผูส้งูอายโุรคหลอดเลือดสมอง
	 3.	ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลือดสมองต่อระดบัความ
พึงพอใจในการดูแลตามโปรแกรมการวางแผนจ�า
หน่ายฯของผู้ดูแล
	 4.	ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลือดสมองต่อระดบัความ
พึงพอใจในการดูแลตามโปรแกรมการวางแผนจ�า
หน่ายฯของทีมสหสาขาวิชาชีพ

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	คะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจ�าวันของผู้สูงอายุโรคหลอเลือดสมองก่อนและ
หลงัได้รบัโปรแกรมการวางแผนฯ	ระยะก่อนการวจิยั	
ระยะก่อนจ�าหน่าย	 ระยะหลังจ�าหน่าย4	 สัปดาห์	
ระยะหลังจ�าหน่าย12	 สัปดาห์	 และระยะหลัง
จ�าหน่าย24	สัปดาห์มีความแตกต่างกัน
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	 2.	ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�า
หน่ายฯต่ออตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อนของผูส้งูอายุ
โรคหลอดเลือดสมองลดลง
	 3.	ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�า
หน่ายฯผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่
มคีวามพึงพอใจในการดูแลตามโปรแกรมการวางแผน

จ�าหน่ายฯ	อยู่ในระดับสูง
	 4.	ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�า
หน่ายฯทีมสหสาขาวิชาชีพส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการดูแลตามโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายฯ	 อยู่
ในระดับสูง

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
 

โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโดย
การมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.	การให้ความรู้	 /สาธิต/ฝึกทักษะ	โดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ
		-	M	;medication
		-	E	;environment		economic
		-	T	;treatment
		-	H	;	health
		-	O;	outpatient	referral
		-	D	;	diet
2.	 การติดตามเยี่ยมเมื่อมาตรวจตามนัดที่
แผนก

1.	ระดบัความสามารถในการปฏบิตัิ
กิจวตัรประจ�าวนั	ของผูส้งูอายโุรค
หลอดเลอืดสมอง
2.	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3.	ความพงึพอใจของผูส้งูอายแุละ
ญาติ/ผู้ดูแล
4.	ความพึงพอใจของทีมสหสาขา
วิชาชีพ

ภาพที่	1	กรอบแนวคิด	โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการวิจัยและการพัฒนา
(Research	and	Development)	ประชากรในการ
ศึกษาคร้ังนี้คือ	 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์	 ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง	 และ	 มารับการ
รกัษาที	่หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย	หอผูป่้วยอายรุกรรม
หญิง	 และหอผู ้ป่วยอายุรกรรมรวม	 โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์	 และมีผู้ดูแลคือสมาชิกในครอบครัว	
ระยะเวลาการศึกษาระหว่าง	 เดือน	 ตุลาคม	 พ.ศ.	
2558	 ถึง	 เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 2559	 กลุ่มตัวอย่าง	
ได้แก่	1)	ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	มคีะแนนความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	ในระดับปาน
กลาง	(50	–	70	คะแนน)12	อาศัยอยู่ในเขตบริการโรง
พยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ที่ต้องมาตรวจตามแพทย์

นัด	รู้สึกตัวดี	สื่อสารเข้าใจ	ซึ่งมีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว	79	คน	ซึ่งมีผู้สูงอายุสมัครใจ	และสามารถ
เข้าร่วม	 เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตลอดการศึกษาทั้งหมด	
จ�านวน	36	คน	2)	ผู้ดูแลที่ท�าหน้าที่หลักในการดูแล
ผูส้งูอาย	ุและสามารถอ่านออกเขยีนได้	มโีทรศพัท์มอื
ทีส่ามารถตดิต่อได้	จ�านวน	36	คน	3)	บคุลากรทมีสห
สาขาวิชาชีพ	8	สาขา	ประกอบ	อายุรแพทย์	 2	คน	
พยาบาลหอผู้ป่วยอายุร	กรรม	6	คน	เภสัชกร	1	คน	
นักกายภาพบ�าบัด	 1	 คน	 นักโภชนาการ	 1	 คน	
พยาบาลจิตเวช	 1	 คน	 นักสังคมสังเคราะห์	 1	 คน	
พยาบาลประจ�าศูนย์การดูแลต่อเนื่อง	1	คน	และเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข	 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	
17	คน	
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

เครื่องมือในการวิจัย
	 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด�าเนนิการวจัิยครัง้นี	้แบ่ง
ออกเป็น	2	ส่วน
	 ส่วนที่	 1	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่	
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 โดยการมี
ส่วนร่วมของบคุลากรทมีสหสาขาวิชาชพี	คู่มอืส�าหรบั
ครอบครวัและผูสู้งอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	ประกอบ
ด้วยกิจกรรม	การให้ความรู้/สาธิต	และฝึกทักษะโดย
ทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพตามแนวทาง	M-E-T-H-
O-D	 การติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุมาตรวจตามนัดที่
แผนกผู้ป่วยนอก	 หรือออกเยี่ยมผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองที่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบล	หลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	ระยะ	12	
สัปดาห์	และ	24	สัปดาห์
	 ส่วนที่	 2	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีดังนี้
	 2.1	แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน	 ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ประกอบด้วย	1)	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	ได้แก่	
เพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส	ระดับการศกึษา	อาชพีเดิม
ก่อนเจ็บป่วย	สิทธิบัตร	/การจ่ายค่ารักษา	สถานภาพ
ในครอบครัว	 โรคประจ�าตัว	 การวินิจฉัยโรค/สาเหตุ
ของโรค	 ด้านที่เป็นอัมพาต	 ยาที่ได้รับหลังจ�าหน่าย	
ระยะเวลาทีนั่ด	2)	แบบประเมนิความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง	 ตามแบบประเมินกิจวัตรประจ�าวัน	 (Barthel	
index	)12 
	 2.2	 แบบบันทึกการติดตามการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน	 ได้แก่	ปอดอักเสบ	การติดเชื้อของระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ	แผลกดทบ	ข้อตดิแขง็	และการพลดั
ตกหกล้ม
	 2.3	 แบบสอบถามความพึงพอใจของญาติ/ผู้
ดูแลต่อโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมอง	ประกอบด้วย	1)	แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	
ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	

อาชีพ	 รายได้	 ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	 ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย	 การมีผู้
ช่วยในการดูแล	 ภาระอื่นที่นอกเหนือจากประกอบ
อาชีพ	2)	แบบสอบถามความพงึพอใจของญาต/ิผูด้แูล	
ต่อโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	 ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวค�าถามของแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริการต่อรูปแบบการ
วางแผนจ�าหน่ายผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองแตกทีไ่ด้
รับการผ่าตัดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ของ	 เพชรา	
พรหมจารย์(2552)10	 เป็นข้อค�าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	
	 2.4	 แบบสอบถามความพึงพอใจของทีมสห
สาขาวชิาชพีต่อรปูแบบการวางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายุ
โรคหลอดเลือดสมองประกอบด้วย	 1)แบบบันทึก	
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมสหสาขาวิชาชีพได้แก่	 อายุ	 เพศ	
สถานภาพสมรส	ระดบัการศกึษา	และต�าแหน่งหน้าที่
รบัผดิชอบ	2)	แบบสอบถามความพงึพอใจของทมีสห
สาขาวชิาชพีต่อรปูแบบการวางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง	ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวค�าถาม
ของแบบประเมนิความคดิเหน็ของทมีสหสาขาวชิาชพี
ต่อรปูแบบการวางแผนจ�าหน่ายผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองแตกท่ีได้รับการผ่าตัดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ของ	 เพชรา	 พรหมจารย์	 (2552)10	 เป็นข้อค�าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5ระดับ	
	 ผู้วิจัยน�าเครื่องมือไปหาค่าความตรงกันของ
ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	5	ท่าน	ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง
เท่ากับ	 1	 และน�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา	ที่หอผู้ป่วย
อายุรกรรม	โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	จ�านวน	10	
คน	 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	ของครอนบาค	(Cronbach’s	
Alpha	Coefficient)	ได้ค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
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	 แบบประมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ	เท่ากับ	0.84
	 แบบบันทึ กการ ติดตามการ เกิ ดภาวะ
แทรกซ้อนของผู้สูงอายุ	เท่ากับ	0.80
	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	 ของญาติผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ	เท่ากับ	0.82
	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	ของทีมสหสาขา
วิชาชีพ	เท่ากับ	0.86

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนด�าเนินการ
โดย	ผูว้จัิยได้น�าโครงร่างวจัิยพร้อมเครือ่งมอืวจัิยเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 หลังผ่านการพิจารณา
อนุมัติ	 และได้รับเอกสารรับรอง	 เลขที่	 อ.12/2558	
แล้วจึงด�าเนินการวิจัย	 ผู ้วิจัยแนะน�าตัวกับกลุ ่ม
ตัวอย่าง	 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ขั้นตอน	 การ
รวบรวมข้อมูล	 และระยะเวลาของการวิจัย	 การเข้า
ร่วมในการวิจัยคร้ังน้ี	 ในระหว่างการวิจัยหากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการเข้าร่วมในการวิจัย	
กลุม่ตวัอย่างสามารถบอกเลกิได้	โดยมต้ิองแจ้งเหตผุล	
ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิจัยครั้งถือเป็นความลับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวเิคราะห์ข้อมลูครัง้น้ี	ผูว้จัิยได้เกบ็รวบรวม
ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู	โดยการน�าคะแนนทีไ่ด้จาก
การเก็บข้อมูล	มาวิเคราะห์	ดังนี้
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคล	 ของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	 ญาติ/ผู้ดูแล	 และ	 ทีมสหสาขาวิชาชีพ
วิเคราะห์โดยใช้	สถิติการแจกแจงความถี่	และค่าร้อย
ละ
	 2.	การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ	ใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 ของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง	5	ระยะ	วิเคราะห์ด้วยสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว	เมื่อมีการวัดซ�้า	(one	
–way	 repeated	measures	anova	 )	ซึ่งจะใช้ใน

กรณีท่ีมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากประชากร	 เมื่อ
ประชากรกลุ่มเดิมถูกวัดซ�้าหลายๆครั้ง	 ซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างถูกวัดซ�้าเป็นจ�านวน	 5	ครั้ง	
และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่	 โดยใช้วิธีบอน
เฟอร์โรนี	(Bonferroni	method)
	 3.	แบบบันทึกการเกิดภาวะแทรกซ ้อน	
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่	และ	ค่าร้อย
ละ
	 4.	ข้อมูลเกี่ยวความพึงพอใจของญาติ/ผู้ดูแล	
และทีมสหสาขาวิชาชีพ	 วิเคราะห์โดยใช้	 สถิติการ
แจกแจง	ความถี่	ค่าร้อยละ	

ผลการวิจัย
	 1.คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวัน
	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และช่วง
ความเช่ือมั่น	 ในการประมาณค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการปฏิบตักิิจวัตรประจ�าวนัของการ
วัดซ�้าแต่ละครั้ง	 เมื่อเริ่มเข้าระยะก่อนการวิจัยมีค่า
เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวนั	เท่ากบั	52.52	(S.D.=	3.37)	โดยมช่ีวงความ
เชื่อมั่นที่	95	เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ	35.02	-	48.48	หลัง
ก่อนจ�าหน่ายมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 เท่ากับ	 58.16	 (S.D.=	
3.27)	โดยมีช่วงความเชื่อมั่นที่	95	เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ	
41.61	-	54.72	หลงัจ�าหน่าย	4	สปัดาห์มค่ีาเฉลีย่ของ
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	
เท่ากับ	67.16	(S.D.=	3.10)	โดยมีช่วงความเชื่อมั่นที่	
95	เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ	50.95	-	63.37	หลังจ�าหน่าย	
12	สปัดาห์มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	เท่ากับ	72.25	(S.D.=	3.43)	
โดยมช่ีวงความเชือ่มัน่ที	่95	เปอร์เซน็ต์	เท่ากบั	61.78	
-	 70.78	 หลังจ�าหน่าย	 24	 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	
เท่ากับ	78.75	(S.D.=	3.38)	โดยมีช่วงความเชื่อมั่นที่	
95เปอร์เซ็นต์	เท่ากับ	67.82	–	75.84	(ตารางที่1)
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

	 เมื่อพิจารณา	 ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน	 รายด้าน	 พบว่า	 หลังการติดตาม
ระยะหลังจ�าหน่าย	24	สัปดาห์	ทุกด้านมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าหลังการติดตามระยะหลังจ�าหน่าย	 12	
สปัดาห์	ความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวนั
หลังจ�าหน่าย	 12	 สัปดาห์	 ทุกด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าหลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันหลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	ทุก
ด้านมค่ีาคะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนจ�าหน่าย	และความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันหลังก่อน
จ�าหน่าย	ทุกด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า	หลังระยะ
ก่อนวิจัย	(ตารางที่2)
	 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน	เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตร
ประจ�าวัน	พบว่า	ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวัน	5	ครั้ง	คือเมื่อ	 ระยะก่อนการวิจัย	 ระยะ
ก่อนจ�าหน่าย	ระยะหลงัจ�าหน่าย	4	สปัดาห์	ระยะหลงั
จ�าหน่าย	 12	 สัปดาห์	 และระยะหลังจ�าหน่าย24	
สปัดาห์	พบว่า	มีอย่างน้อย1คู่	มคีะแนนความสามารถ
ในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัแตกต่างกนั	อย่างมนียั
ส�าคัญทางสถิติ	(p<0.001)	(ตารางที่3)
	 ผลทดสอบหลังการวิเคราะห์	 โดยวิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณ	ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่	พบว่า	ค่าเฉลี่ยเมื่อก่อนจ�าหน่าย	กับ	ก่อนการวิจัย	

มคีะแนนเพิม่	6	คะแนน	และมคีวามแตกต่างกนั	อย่าง
นัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	 ค่าเฉลี่ยเมื่อหลัง
จ�าหน่าย	4	สัปดาห์	กับก่อนจ�าหน่าย	มีคะแนนเพิ่ม	
15คะแนน	 และมีความแตกต่างกัน	 อย่างนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	 (p<0.001)	 ค่าเฉลี่ยเมื่อหลังจ�าหน่าย12	
สัปดาห์	กับหลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	มีคะแนนเพิ่ม	9	
คะแนน	และมีความแตกต่างกัน	อย่างนัยส�าคัญทาง
สถติ(ิp<0.001)	ค่าเฉลีย่เมือ่หลงัจ�าหน่าย	24	สปัดาห์
กบัหลงัจ�าหน่าย	12	สปัดาห์	มคีะแนนเพิม่	11	คะแนน
และมีความแตกต่างกัน	 อย่างนัยส�าคัญทางสถิต	ิ
(p<0.001)	และค่าเฉลีย่เมือ่หลงัจ�าหน่าย	24	สปัดาห์
กับก่อนวิจัย	มีคะแนนเพิ่ม	10	คะแนน	และมีความ
แตกต่างกัน	 อย่างนัยส�าคัญทางสถิติ(p<0.001)	
(ตารางที่	4)

ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และช่วงความเชื่อมั่นในการประมาณค่าเฉลี่ย	ของคะแนน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	จ�าแนกตามระยะเวลา	(n	=36)

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน ค่าเฉลี่ย
x ̅

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)

95%	Confidence	Interval

Lower	Bound Upper	Bound

ระยะก่อนการวิจัย	 52.20 3.37 35.02 48.48

ระยะก่อนจ�าหน่าย 58.16 3.27 41.61 54.72

ระยะหลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์ 67.16 3.10 50.95 63.37

ระยะหลังจ�าหน่าย12สัปดาห์ 72.25 3.43 61.78 70.78

ระยะหลังจ�าหน่าย24	สัปดาห์ 78.75 3.38 67.82 75.84
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ตารางที	่3	ค่าความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	ของผูส้งูอายโุรคหลอด
เลือดสมอง	ระหว่างก่อนการวิจัย	ก่อนจ�าหน่าย	หลังจ�าหน่าย	4	สัปดาห์	หลังจ�าหน่าย	12	สัปดาห์	และหลัง
จ�าหน่าย	24	สัปดาห์	(n	=36)

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 7196.94 1.82 3950.65 59.08 0.0001

ความคลาดเคลื่อน 7186.38 107.48 66.86

รวม 14383.33 109.30 4017.51

ตารางที่	 2	ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	
จ�าแนกตามระยะเวลา	(	n	=36)

กิจกรรม
ก่อนการวิจัย ก่อนจ�าหน่าย

จ�าหน่าย	
4	สัปดาห์

จ�าหน่าย
12	สัปดาห์

จ�าหน่าย
24	สัปดาห์

x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D. x ̅ S.D.

Feeding(10) 5.62 3.40 6.42 3.06 7.17 2.96 8.24 3.10 9.13 2.54

Bathing(5) 1.33 2.23 1.78 2.41 2.08 2.48 3.11 2.68 4.03 2.14

Grooming(5) 1.92 2.48 2.50 2.31 2.94 2.31 3.54 1.51 4.02 1.93

Dressing(10) 2.75 2.70 3.11 2.71 3.90 2.68 4.50 2.83 4.92 2.91

Bowels(15) 5.80 3.60 6.98 3.27 7.14 2.21 8.01 2.67 9.00 2.89

Bladder(10) 4.68 3.62 5.78 3.48 6.89 2.74 7.92 2.79 8.80 2.18

Toilet	use(15) 3.25 3.77 3.33 3.75 3.83 3.83 4.00 3.53 4.38 1.43

Transfer(15) 5.00 5.36 6.25 5.33 7.67 4.99 8.76 4.01 9.00 3.83

Mobility(15) 3.58 5.05 4.67 5.11 5.92 5.05 6.32 4.80 7.86 5.15

Stairs(10) 1.25 2.85 1.58 3.25 2.42 3.95 2.92 4.19 3.09 2.35
  

	 2.	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองหลงัได้รบัโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายฯ	ผลการวจิยั	พบว่า	ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืด
สมอง	 ไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ในเรื่อง	 ปอด
อักเสบ	 การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ	 แผล
กดทับ	ข้อติดแข็ง	และการพลัดตกหกล้ม	

	 3.	ความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการ
วางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองผลการ
วิจัยพบว่า	 ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผู้สูงอายุ	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	88.33	(ตารางที่	5)
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	 4.	ความพึงพอใจของทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ต่อ
การปฏิบัติตามโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายฯ	 ผล
การวิจัย	พบว่า	ภายหลังได้ปฏิบัติตามโปรแกรมการ

วางแผนจ�าหน่ายฯ	 ทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 91.39	
(ตารางที่	6)

ตารางที	่4	ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัรายคู	่(n	=36)

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
Mean	

Differnce
Std.
Error

Sig
95%	Confidence	Interval

Lower	Bound Upper	Bound

ก่อนจ�าหน่าย	กับก่อนการวิจัย	 6.41* 1.23 0.0001 3.37 9.46

หลงั	4	สัปดาห์กบัก่อนจ�าหน่าย 15.41* 1.61 0.0001 11.43 19.40

หลัง12	สัปดาห์กับหลัง	
4	สัปดาห์

9.00* 1.39 0.0001 5.56 12.43

หลัง	24สัปดาห์กับหลัง	
12	สัปดาห์

11.19* 1.42 0.0001 4.56 18.97

หลัง	24	สัปดาห์กับก่อนวิจัย 10.09* 1.52 0.0001 8.96 8.95

ตารางที	่5	จ�านวน	และร้อยละ	ความพงึพอใจของผูดู้แลภายหลงัได้รบัโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่าย	ฯ	(n=36)

ความพึงพอใจภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายฯ จ�านวน(คน) ร้อยละ

ระดับมากที่สุด 32 88.33

ระดับมาก 2 6.11

ระดับปานกลาง 2 6.11

ระดับน้อย - -

ระดับน้อยที่สุด - -

ตารางที่	6	จ�านวน	และ	ร้อยละ	ความพึงพอใจของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการปฏิบัติตามโปรแกรมการ	

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายฯ จ�านวน(คน) ร้อยละ

ระดับมากที่สุด 28 91.39

ระดับมาก 3 8.60

ระดับปานกลาง - -

ระดับน้อย - -

ระดับน้อยที่สุด - -
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อภิปรายผล
	 1.	ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันของการวัดทั้ง	 5	 ระยะมีความแตกต่างกัน	
อย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.001	 และเม่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่	ผลการวิเคราะห์	
พบว่า	ค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการปฏบิตัิ
กิจวัตรประจ�าวัน	 ก่อนจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากก่อนการ
วิจยั	หลงัจ�าหน่าย	4	สปัดาห์เพิม่ขึน้จากก่อนจ�าหน่าย	
หลังจ�าหน่าย	12	สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากหลังจ�าหน่าย	4	
สัปดาห์	 หลังจ�าหน่าย	 24	 สัปดาห์เพิ่มขึ้นจากหลัง
จ�าหน่าย	12	สัปดาห์	และหลังจ�าหน่าย	24	สัปดาห์
เ พ่ิมขึ้นจากก ่อนวิจัย	 อย ่างนัยส�าคัญทางสถิต	ิ
(p<0.001)	 อธิบายได้ว่า	 โปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	โดยการมส่ีวน
ร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ	 เป็นการเตรียมผู้สูงอาย	ุ
และผูด้แูลให้มคีวามพร้อมก่อนกลบับ้าน	โดยให้ข้อมลู	
เรื่องโรค	 อาการและอาการแสดง	 ปัจจัยเสี่ยง	 การ
รักษา	 พร้อมท้ังการสอน	 และฝึกปฏิบัติทักษะการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล	
เกิดความมั่นใจ	 และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมอง	ได้อย่างต่อเนือ่ง	และมคุีณภาพชีวติ	
สอดคล้องกบัการศกึษาของ	นพวรรณ	ผ่องใส6	,	อรณุี	
ชาญชัย	และคณะ7,	ละมัยพร	โลหิตโยธิน	และ	รัชนก	
ชูพิชัย8	พบว่า	ผู้ป่วยที่ได้รับการวางแผนจ�าหน่าย	จะ
มคีวามสามารถในการปฏบิติักิจวตัรประจ�าวนั	สงูกว่า
ก่อนได้รับการวางแผนจ�าหน่าย
		 	2.	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลอืดสมอง	หลงัได้รบัโปรแกรมการวางแผน
การจ�าหน่ายฯ	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ไม่พบภาวะ
แทรกซ้อน	ในเรือ่ง	ปอดอกัเสบ	การตดิเชือ้ของระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ	แผลกดทบั	ข้อตดิแขง็	และการพลดั
ตกหกล้ม	ซึง่การศึกษาวิจัยครัง้น้ี	ใช้ผูส้งูอายโุรคหลอด
เลือดสมอง	 มีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน	 ในระดับปานกลาง	 (	 50	 -70	
คะแนน)	ซึง่ในโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง	 และญาติผู้ดูแลได้เน้น	 การ
ป้องกัน	ภาวะแทรกซ้อนโดยมีกิจกรรม	ได้แก่	การให้

ความรู ้	 เรื่องภาวะแทรกซ้อน	 การปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันภาวะ	 แทรกซ้อน	 จึงท�าให้มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง	 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคง	
ต้องมีการติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อ
เนือ่ง	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	วาสนา	มลูฐี	9,อรุณ	ี
ชาญชัยและคณะ7	 พบว่าภายหลังได้รับรูปแบบการ
วางแผนจ�าหน่าย	 ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนลดลงโดย	
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆท่ีเกิดข้ึนได้แก่ปอดอักเสบ	
การตดิเช้ือของทางเดนิปัสสาวะ	แผลกดทับ	ข้อตดิแข็ง	
และการพลัดตกหกล้ม
	 3.	ความพึงพอใจ	ของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการ
วางแผน	 จ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 ผล
การวิจัย	พบว่า	ภายหลังได้รับโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	ผูด้แูลส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	 88.33	
อธิบายได้ว่า	 โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่าย	 ท�าให้ 
ผู้ดูแลและผู้สูงอายุทราบแนวทางหรือแผนการรักษา
ที่ชัดเจน	 ได้รับการสอน	 /สาธิตเกี่ยวการปฏิบัติตน 
ในด้านต่างๆ	 มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย 
	และการวางแผนการดแูลรกัษา	และฟ้ืนฟทู�าให้ผูด้แูล
และผู้สูงอายุ	 เกิดความมั่นใจในการดูแลตนเองท่ี 
บ้านซึง่สอดคล้องการศกึษาของ	เพชรา	พรหมจารย์10,	
เครอืวลัย์	เป่ียมบรบูิรณ์	และ	จรญูลักษณ์	ป้องเจรญิ11 
,อรุณี	ชาญชัย	และคณะ7,	ละมัยพร	โลหิตโยธิน	และ	
รัชนก	ชูพิชัย8	พบว่า	ผู้ดูแล	มีความพึงพอใจในการใช้
รูปแบบการวางแผนจ�าหน่าย	อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด	
	 	4.	ความพึงพอใจ	 ของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อ
การปฏบิตัโิปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผูส้งูอายโุรค
หลอดเลือดสมอง	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ทีมสหสาขา
วิชาชีพมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ร้อยละ	
91.39	อธิบายได้ว่า	โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้
สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 ได้รูปแบบการวางแผน
จ�าหน่ายที่ชัดเจน	เป็นแนวทางเดียวกัน	เนื่องจาก	ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แสดงความคิดเห็น	 และตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างทีม	 มีการสื่อสารในทีมอย่างชัดเจน	
การท�างานไม่ซ�้าซ้อน	งานมีมาตรฐาน	คุณภาพ	และ
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ผลของโปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ย่อมท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ
และพึงพอใจในงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	
เพชรา	พรหมจารย์10,	 เครือวัลย์	 เปี่ยมบริบูรณ์	และ	
จรูญลักษณ์	 ป้องเจริญ11	 ,อรุณี	 ชาญชัย	 และคณะ7,	
ละมัยพร	 โลหิตโยธิน	และรัชนก	ชูพิชัย8	พบว่า	ทีม
สหสาขาวิชาชพี	มคีวามพงึพอใจในการใช้รปูแบบการ
วางแผนจ�าหน่ายอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	

สรุป
	 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	 โปรแกรม
การวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	
โดยการมส่ีวนร่วมของทมีสหสาขาวชิาชพี	ช่วยให้ผูส้งู
อายุมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันท่ี
ดีขึ้น	ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้	ซึ่งย่อมน�า
ไปสู่การการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
	 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล	 เสนอแนะต่อคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 โรง
พยาบาลประจวบครีขีนัธ์	ควรส่งเสรมิการท�าแผนการ
จ�าหน่ายผูป่้วยแบบการมส่ีวนร่วมของสหสาขาวชิาชพี
ไปใช้	ควรประกาศเป็นนโยบายของโรงพยาบาลอนัจะ
ท�าให้ทีมสหสาขาวิชาชีพได้มีส่วนร่วมกันดูแลผู้ป่วย	
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย	และครอบครัวต่อไป
และควรจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และ
พัฒนาระบบการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอด
เลอืดสมอง	เช่ือมโยงสูชุ่มชนโดยใช้หลกัการมส่ีวนร่วม	
ในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 2.	ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 ควรมกีารวจิยัโดยมกีารสร้างแผนการวางแผน
จ�าหน่ายในผูป่้วยกลุม่โรคอืน่ๆโดยใช้รปูแบบการดแูล
โดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพที่มีพยาบาล
เป็นผู้จัดการดูแล(case	manager)
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ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ

	 ผู้ที่จะส่งบทความตีพิมพ์	 หากไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร	 ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารอย่างน้อย	 3	 ปี	
(เฉพาะผู้เขียนชื่อแรก)	ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
	 1.	เป็นบทความด้านการบริการการพยาบาล/การศึกษาพยาบาล	และสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
	 2.	รับตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยและบทความวิชาการ
	 3.	การเสนอต้นฉบับที่ตีพิมพ์ผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
	 4.	รับทั้งต้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	 5.	บทความวิจัย	ผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	โดยให้แนบส�าเนา
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ	มาพร้อมกับบทความที่จะส่งขอตีพิมพ์ด้วย

ความรับผิดชอบ
	 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ	 	 ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลฯ	 ถือเป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้เขียนเท่านั้น
	 ผู้เขียนบทความต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดท�าต้นฉบับตามท่ีวารสารก�าหนดและให้ส่ง
ต้นฉบับ	ความยาวทั้งหมดไม่เกิน	15	หน้า	โดยพิมพ์ในกระดาษ	A4	จ�านวน	1	ชุด	และแนบแผ่นบันทึกข้อมูล	
(CD)	โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ	อาคาร	1	ชั้น	6		
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 หรือส่งทาง	E-mail:	nat-nd	@hotmail.com

การพิจารณาคุณภาพของบทความ
	 1.	บทความวิจัยและบทความวิชาการ	 เมื่อส่งมาที่หน่วยงานวารสาร	ทางกองบรรณาธิการวารสารจะ
พจิารณาเบือ้งต้น	ในด้านคณุภาพของบทความ	และการพมิพ์	หากเหน็ว่าไม่มคีณุภาพเพยีงพอจะไม่ด�าเนนิการ
ต่อ		หรืออาจส่งให้ปรบัแก้ไขก่อน	บทความทีพ่จิารณาแล้วเหมาะสม	มคีณุภาพจะส่งผูท้รงคณุวฒุภิายนอกตาม
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา	พิจารณากลั่นกรอง	(Peer	review)	อย่างน้อย	3	ท่าน
	 2.	เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
	 3.	ข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒท่ิานต้องปรบัแก้จะไม่ได้รบัการตพีมิพ์	และระยะเวลาการแก้ไขไม่ควร
เกิน	2	สัปดาห์
	 ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์		จ�านวน	
2	ฉบับ	โดยจะส่งให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก



หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดท�าต้นฉบับบทความวิจัย
	 เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
	 •	 ขนาดกระดาษ	เอ	4
	 •	 กรอบของข้อความ	 ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้	 จากขอบบนของกระดาษ	 1.25	 นิ้ว	 ขอบล่าง	 
1.0	นิ้ว	ขอบซ้าย	1.25	นิ้ว	ขอบขวา	1.0	นิ้ว
	 •	 ระยะห่างระหว่างบรรทัด	หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
	 •	 ตัวอักษร	ใช้	(TH	Sarabun	PSK)	และพิมพ์ตามที่ก�าหนดดังนี้
	 •	 ชื่อเรื่อง	(Title)
	 	 -		ภาษาไทย	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ภาษาอังกฤษ	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)
	 	 -		ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	–	อังกฤษ		ชื่อย่อวุฒิการศึกษา	ขนาด	18	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ต�าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้เขียน	ภาษาไทย-อังกฤษ	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 บทคัดย่อ
	 	 -		ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract”	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -	 	 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 16	 point	 ตัวธรรมดา	 ก�าหนด	 ชิดขอบ	 
ความยาวไม่เกิน	1	หน้าภาษาไทย	และ	1	หน้าภาษาอังกฤษ
	 •	 ค�าส�าคัญ	(Key	words)	ให้พิมพ์ต่อท้ายบทคัดย่อ	(Abstract)	ทั้งภาษาไทย	และอังกฤษ	ควรเลือก
ค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ประมาณ	4-5	ค�า	ขนาด	16	point
	 •	 รายละเอียดบทความ
	 	 -		หัวข้อใหญ่	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		หัวข้อรอง	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		ตัวอักษร	ขนาด	16	point	ตัวธรรมดา	ก�าหนดชิดขอบ
	 	 -		ย่อหน้า	0.5	นิ้ว
	 ส�าหรับบทความวิจัยรายละเอียดเนื้อหา	ก�าหนด	ดังนี้
	 	 -		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 	 -		วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 -		สมมุติฐาน
	 	 -		กรอบแนวคดิในการวจัิย	(อธบิายการศกึษานีน้�าแนวคดิอะไรของใครมาใช้	พร้อมสรปุเป็นแผนภมิู
ประกอบ)
	 	 -		วิธีด�าเนินการวิจัย	ให้รายละเอียดของประชากร	การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	การสุ่มตัวอย่าง		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ระบุรายละเอียดของเครื่องมือ	การหาคุณภาพของเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล		
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 -		ผลการวิจัย
	 	 	 -		สรุปและอภิปรายผล



	 	 	 -		ข้อเสนอแนะ	การน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	และการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 	 -		เอกสารอ้างอิง	(ไม่เกิน	15	ชื่อเรื่อง)
	 •	 ค�าศัพท์	ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
	 •	 ภาพและตาราง	กรณมีภีาพและตารางประกอบ	ชือ่ภาพให้ระบคุ�าว่า	ภาพที	่ไว้ใต้ภาพประกอบและ
จัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ		ชื่อตารางให้ระบุค�าว่า	ตารางที่	หัวตารางให้จัดชิดซ้าย
ของหน้ากระดาษ	 และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งท่ีมาโดยพิมพ์ใต้ช่ือภาพใช้ตัวอักษรขนาด	 14		
point	ตัวปกติ	เส้นขอบตารางให้มีเพียง	3	เส้น	เส้นหัวข้อตารางและเส้นปิดท้ายตาราง
	 •	 กิตติกรรมประกาศ	ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
	 •	 การเขยีนเอกสารอ้างองิ	1)	เอกสารอ้างองิทกุฉบบัต้องมกีารอ้างองิทีก่ล่าวถงึในบทความ	2)	ใช้ระบบ
ตัวเลขในการอ้างอิง	 โดยพิมพ์ตัวยก	 3)	 เรียงล�าดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ	 โดยเรียง
ล�าดับหมายเลขอ้างอิงเริ่มจากหมายเลข	1,2,3	ไปตามล�าดับที่อ้างก่อน-หลัง	โดยใช้เลขอารบิค	และทุกครั้งที่
มีการอ้างซ�้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง	 4)	 การอ้างอิงเอกสารมากกว่า	 1	 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้
เครื่องหมายยติภังค์	(hyphen	หรือ	-)	เชื่อม	ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย	เช่น	1-3	แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่
มีล�าดับไม่ต่อเนื่องกัน	จะใช้เครื่องหมายจุลภาค	(comma	หรือ	,)	โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	เช่น	4,6,10
	 •	 รายละเอียดการเขียนของเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ตามระบบแวนคูเวอร์	(Vancouver)
	 •	 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้พิมพ์ตามล�าดับการอ้างอิงตามหมายเลขท่ีได้อ้างถึงใน
เนื้อหาของบทความ	โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ)
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2.		ระยะเวลาที่บอกรับ
	 	 1		ปี		ค่าสมาชิก	100	บาท	(2	เล่ม)
 	 2		ปี		ค่าสมาชิก	200	บาท	(4	เล่ม)
 	 3		ปี		ค่าสมาชิก	300	บาท	(6	เล่ม)
	 	 	 (หรือหากต้องการซื้อเป็นรายเล่ม	ราคา	50	บาท/เล่ม)

3.		ข้าพเจ้าได้ส่ง	 	ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์		 	ธนาณัติ	 	เงินสด
	 จ�านวน......................บาท	(....................................................................)	มาพร้อมนี้
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