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                 The purpose of this study is to gain understanding of the factors that influence levels of 
nursing care performances of registered nurses in community hospitals, area 2. The factors in the 
study include nursing process knowledge, nursing profession value, self-care behavior, nursing 
team cooperation and emotional social support. The samples were derived by a multi-stage random 
sampling technique, classified by marital status, work experiences and hospital size. Data were 
collected from questionnaires constructed by the researcher and analyzed by means of percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and the stepwise multiple 
regression analysis.  
 The results from two-hundred and eleven respondents showed that (1) nursing process 
knowledge were at a moderate level, nursing profession value, self-care behavior, nursing-team 
cooperation, and emotional social support were at a high level, (2) nursing care performances 
between different groups of marital status, work experiences and hospital size were no 
significantly different, and (3) self-care behavior and nursing-team cooperation accounted for 36 
percent of the variance in nursing care performances of registered nurses, with a statistical 
significant level of .01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 มีหลักยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่สําคัญขอหนึ่ง คือ การใหความสําคัญกับการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให
มีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการปรับโครงสรางและลดขนาดของหนวยงานใหมีบุคลากรนอย 
การที่บุคลากรมีจํานวนลดลงนั้น อาจทําใหบุคลากรตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน        
เพิ่มมากยิ่งขึ้น อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขนั้น
ไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในดานเงินเดือน การลดคาตอบแทน
สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งที่ลักษณะงานการพยาบาลเปนงานที่ละเอียดซับซอน 
และกระทํากับชีวิตคน 
  โรงพยาบาลชุมชน เปนหนวยงานหนึ่งที่จําเปนตองมีการจัดสรรบุคลากรในการ
ใหบริการอยางตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง เนื่องจากตองรองรับผูปวยอยูตลอดเวลาและแนวโนม
จํานวนผูปวย  ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนก็เพิ่มสูงขึ้น จากการสํารวจโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน ป พ.ศ. 2544 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ระบุวามีจํานวน
ผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2539-2542 ตามลําดับดังนี้ 
28,659,988   30,611,345   29,221,649 และ 30,798,493 ราย นอกจากจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากขึน้แลว 
นโยบายของรัฐบาลที่เนนการปฏิบัติงานเชิงรุก ทําใหการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรทางการ
พยาบาลตองปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ตองใหบริการการพยาบาลทั้งแกบุคคลที่
เจ็บปวยและผูที่มีสุขภาพดี  โดยใหบริการอยางครอบคลุมกิจกรรมการพยาบาล 4 ดาน คือ การ
รักษาพยาบาล  การฟนฟูสภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ และยังตองปฏิบัติงานทั้ง
ใน และนอกเวลาราชการ 
 อัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนแตละขนาดจะมีแตกตางกันออกไป คอื 
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10-30 เตียง มีกรอบอัตรากําลังประมาณ 36 ตําแหนง ขนาด 60 เตียง มี
ประมาณ 60 ตําแหนง ขนาด 90 เตียงมีประมาณ 73 ตําแหนง และขนาด 120 เตียง มีประมาณ 86 
ตําแหนง(สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย,2540: 3) หากแตโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 มีอัตรากําลัง   
ต่ํากวาที่ควรจะเปน คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10-30 เตียง มีกรอบอัตรากําลังเฉลี่ย 20 ตําแหนง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2

ขนาด 60 เตียงเฉลี่ย 30 ตําแหนง ขนาด 90 เตียงเฉลี่ย 45 ตําแหนง และขนาด 120 เตียง เฉล่ีย 50 
ตําแหนง 
 จากการปรับลดขนาดของหนวยงาน แนวโนมจํานวนผูปวยงานที่พยาบาลตองรับผิดชอบ
มากขึ้น ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและอัตรากําลังที่ไมเพียงพอ ดังกลาวนั้นยอมสงผลตอ
การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 นอกจากนั้นสภาพการทํางาน
ส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลที่พบวา    มีอันตรายโดยทั่วไปอยางคาดไม ถึง  เชน  สารเคมี 
เครื่องใชไฟฟา โรคติดเชื้อ มีโอกาสที่ตองสัมผัสเลือด และสารคัดหล่ังอื่นๆ ที่ออกมาจากรางกาย   
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมหรือเข็มตําขณะปฏิบัติงาน แมวาจะระมัดระวังแลวก็ตาม (ดรุณี    
สิริยศธํารง, 2542   อางถึงในเบญจมาศ หลอสุวรรณ 2544: 2) จากลักษณะงานและงานที่มากเกิน
กําหนดอาจทําใหเกิดอาการ เบื่อ รําคาญ เหนื่อย เมื่อย และออนเพลีย กอใหเกิดอาการเริ่มตนของ
ความทอแท(burnout)(Potter n.d.:15)  ซ่ึงอาการเหลานี้ทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดนอยลง
(Muldary 1983 :15) โดยเฉพาะงานพยาบาลซึ่งตองรับผิดชอบงานหลายดาน ไดแก ดานการดูแล
ผูปวย ดานการใหความรู ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ และดานงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ 
ซ่ึงหากมีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่ําอาจทําใหผูปวยไดรับการพยาบาลที่ไมมีคุณภาพ นํามาซึ่ง
อันตรายแกผูปวยได 
   ประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวของกับปจจัยหลายดาน เชน อายุ เพศ ทักษะ ความนึกคิด 
แรงจูงใจ ความรู ความสนใจ ความเชื่อ ความถนัด คานิยม (Uhlaner 1970, อางถึงใน เขมารวดี       
มาสิงบุญ 2534: 29-30 ; McCormick and Ilgen 1980, อางถึงใน เพ็ญศรี ปรางสุวรรณ 2541: 32) การ
ปฏิบัติการพยาบาลใหมีคุณภาพ และเปนไปตามแนวทางวิชาชีพพยาบาลนั้น พยาบาลจะตอง
ดําเนินการใหการพยาบาลเปนไปอยางมีระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร คือ ใชกระบวนการพยาบาล 
(พวงรัตน บุญญานุรักษ 2522: 38) และการที่บุคคลจะใช หรือปฏิบัติในสิ่งใดนั้นควรที่จะตองมี
ความรูในเรื่องนั้น ดังเชนงานวิจัยของ ดวงใจ รัตนธัญญา (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยบางประการกับการใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พบวา ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลและการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล มีความสัมพันธกับการใชกระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นจะเห็นวาผูที่มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลจะ
สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงานได ซ่ึงสงผลใหคุณภาพการปฏิบัติงานของ
พยาบาลดีขึ้นตามไปดวย  
 นอกจากนี้คานิยมทางวิชาชีพพยาบาลยังเปนส่ิงสําคัญที่ทําหนาที่เปนตัวควบคุม 
กําหนดการกระทํา หรือแบบแผนในการทํางาน (Drien, Clarence and Martin 1964: 48, อางถึงใน 
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รัชนี โกศัลวัฒน 2543: 27) และเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ ตลอดจนเสริมสรางทัศนคติ         
ความสนใจ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติ (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2540: 9)  เมื่อบุคคลมี
แรงจูงใจ มีความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น
ตามลําดับ ซ่ึงงานวิจัยของจุฑามาศ ปุญญปุระ (2543: บทคัดยอ) พบวา คานิยมตอวิชาชีพมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ และสามารถทํานายการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได ซ่ึงสอดคลองกับรัชนี โกศัลวัฒน (2543: บทคัดยอ) ดังนั้นจึงทํา
ใหเห็นวาคานิยมทางวิชาชีพพยาบาลนั้นสามารถที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติงานไดเชนกัน 
 และเนื่องจากบทบาทงานพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติงานตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง    
ทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เชน การอดนอน ตลอดทั้งยังมีโอกาสที่จะตอง
สัมผัสเชื้อโรค ทําใหพยาบาลมีโอกาสที่จะเกิดความเจ็บปวยทางกายและความเครียดได ซ่ึง Salas & 
Dridkel (1996: 30, อางถึงใน ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 2543: 9-10) กลาววา ความเครียดมีผลทําใหการ
ทํางานลดลง ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึงควรที่จะมีการดูแลสุขภาพตนเองอยางเหมาะสมเพื่อรักษา
สุขภาพ และบรรเทาความเครียดซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานตอไป 
 นอกจากปจจัยที่กลาวถึงในขางตนแลว ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานเชนกัน ซ่ึงไดแก ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากวา การปฏิบัติงาน
พยาบาลเปนงานที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีมของพยาบาล เมื่อมีทีมก็ตองมีการทํางานรวมกัน   
(ชวนพิศ สินธุวรการ 2539: 41) หากขาดความรวมมือ ถึงจะเปนคนเกง เปนคนมีความสามารถ แตก็
ไมสามารถทําใหงานสําเร็จลุลวงไปได ทั้งนี้เพราะความรวมมือเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําให
มนุษยประสบความสําเร็จในการทํางาน (Johnson & Johnson 1994:12, 15, 186, อางถึงใน อารีรัตน 
ญาณะศร 2544: 14) ซ่ึงจากการศึกษาในดานการทํางานเปนทีมของมณีรัตน  แสงเดือน (2542: 
บทคัดยอ) พบวา การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล
วิชาชีพ และพบวาการทํางานเปนทีมสามารถทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
ได  
 นอกจากความรวมมือในการทํางานแลวแรงสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะ                 
แรงสนับสนุนทางดานอารมณ ก็มีผลตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากในปจจุบัน พบวาพยาบาลมีคานิยม
แรงจูงใจตอวิชาชีพลดลง และเปลี่ยนแปลงไป  ยิ่งพยาบาลปฏิบัติงานในวิชาชีพนานเทาใด ก็ยิ่งมี
ความกระตือรือรนนอยลง เบื่อหนาย เครียด และมีเจตคติทางลบตอวิชาชีพเพิ่มขึ้น (จินตนา           
ตั้งวรพงศชัย 2532:1-12) ดังนั้นแรงสนับสนุนทางดานอารมณจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวตอ
ความเครียดที่เกิดขึ้นได เกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา นอกจากนั้น Weiss (1985: 199-206, อางถึงใน 
หัทยา มัทยาท 2541: 23) ยังไดกลาววา หากขาดแรงสนับสนุนทางสังคมชนิดนี้  จะทําใหบุคคลรูสึก
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อางวาง และโดดเดี่ยว  ซ่ึงความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวอาจมีผลใหพยาบาลเกิดความเครียดมากขึ้น 
และสงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลตอไป 
 ในการปฏิบัติงานพยาบาล จะตองอาศัยทีมการพยาบาล ซ่ึงประกอบไปดวยพยาบาล
วิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผูชวยพยาบาล และผูชวยเหลือคนไข ซ่ึงแตละคนมีความสําคัญมากใน                
การปฏิบัติงานพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงมีความรับผิดชอบมากที่สุดในทีม     
การพยาบาล เนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพตองรับผิดชอบทั้งการบริหารงานบริการพยาบาลในฐานะ
หัวหนาเวร และการใหบริการพยาบาลแกผูปวย นอกจากนั้นยังตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในทีมการพยาบาลอีกดวย  
 จากสภาพงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ตองรับผิดชอบมากขึ้นในปจจุบัน ประกอบ
อัตรากําลังที่ไมเพียงพอของโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงาน
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 วาอยูในระดับใด ตลอดจนศึกษาถึงปจจัยที่
สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีปจจัยที่ผูวิจัยนํามาศึกษาครั้งนี้ คือ 
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือใน
การปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชน
ตอการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 ให
มีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลใหผูปวยไดรับการพยาบาลที่ถูกตอง และไดรับประโยชนสูงสุด  

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพ

พยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในงานพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงาน
พยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
เขต 2 โดยจําแนกตาม สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่
ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การ
ดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  และแรงสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทํานาย
การปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 

ปญหาของการวิจัย 
1. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง 

ความรวมมือในงานพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 อยูในระดับใด 
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2. การปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จําแนกตาม 
สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน มีความแตกตางกัน
หรือไม อยางไร 

3. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง 
ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายการปฏิบัติงาน
พยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2หรือไม อยางไร 

สมมติฐานของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมี            
การปฏิบัติงานพยาบาลแตกตางกัน 

2. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีประสบการณการทํางาน แตกตางกัน
มีการปฏิบัติงานพยาบาลแตกตางกัน 

3. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาด
แตกตางกันมีการปฏิบัติงานพยาบาลแตกตางกัน 

4. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง  
ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่สามารถทํานายการ
ปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ซ่ึงมีทั้งหมด 6 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท  
และนครนายก จํานวน 1,044  คน จาก 39โรงพยาบาล 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จํานวน 261 คน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช
เกณฑ กลุมตัวอยาง 25% ของกลุมประชากร (ประคอง กรรณสูตร 2527: 10) และไดมาโดยการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
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3. ขอบเขตดานตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 
3.1 ตัวแปรอิสระ 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลไดแก สถานภาพสมรส  ประสบการณการทํางาน และ
ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน 

 สถานภาพสมรส แบงออกเปน 
- โสด 
- สมรส 
- มาย/หยาราง 

 ประสบการณการทํางาน แบงออกเปน 
- นอยกวา 5 ป 
- 6-10 ป 
- 11 ปขึ้นไป 

 ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน แบงออกเปน 
- ขนาด 10-30 เตียง 
- ขนาด 60 เตียง 
- ขนาด 90 เตียง  
- ขนาด 120 เตียง 

3.1.2 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 
3.1.3 คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
3.1.4 การดูแลตนเอง 
3.1.5 ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล 
3.1.6 แรงสนับสนุนทางสังคม 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงนิยามความหมาย
ของศัพทเฉพาะตางๆไวดังนี้ 
 โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขระดับอําเภอที่รับ  ผูปวยไว
รักษาในโรงพยาบาล  และอยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขภูมิภาค  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีขนาด 10-120เตียง (ไมเกิน 150 เตียง) อยูในเขต 6 จังหวัด คือ สระบุรี 
ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครนายก 
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 พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพพยาบาล ที่สําเร็จการศึกษาวุฒิ
ปริญญาพยาบาลศาสตร ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(เทียบเทาปริญญาตรี) และประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร (ตอเนื่อง) ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนใหเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล และผดุง
ครรภช้ันหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย หมายถึง 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผูปวยโดยตรง และปฏิบัติงานโดยการเขาเวรเชา บาย ดึก ทั้งนี้ไม
รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่อยูในตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาหอผูปวยขึ้นไป 
 การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติในแตละเวร เพื่อใหผูปวยไดรับการพยาบาลที่ ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงประกอบไปดวย             
การปฏิบัติงาน 4 ดาน ดังนี้ 

- ดานการดูแลผูปวย หมายถึง การดูแลปรนนิบัตรกิจกรรมที่สนองความตองการ
พื้นฐานผูปวย การสังเกตอาการ การจดบันทึกอาการ และอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย  

- ดานการใหความรู หมายถึง การใหความรู คําแนะนําในเรื่องอาการ และอาการ     
แทรกซอนของโรค ผล และอาการขางเคียงของยา การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม แกผูปวย และญาติ 

- ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ หมายถึง การติดตอประสานงานกับแพทย      
เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่เภสัช เจาหนาที่รังสีการแพทย เจาหนาที่พยาธิวิทยา ในเรื่องแผนการ
รักษา การเบิกจายยา การเตรียมผูปวยตรวจพิเศษ การสงตออาการ และอาการเปลี่ยนแปลง  

- ดานงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ หมายถึง การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษนอกเหนือจากงานดานการดูแลผูปวย  การใหความรู และการ
ประสานงานกับทีมสุขภาพ ไดแก การตรวจเช็ควัสดุ/ครุภัณฑ อุปกรณทางการแพทย การรวบรวม
รายงาน การลงบันทึกรายงาน 
   ความรูเก่ียวกับกระบวนการพยาบาล หมายถึง ความรูของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาลทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

- ความรูเร่ืองการประเมินภาวะสุขภาพอนามัย หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวบรวมขอมูล และการวินิจฉัยพยาบาล 

- ความรูเรื่องการวางแผนการพยาบาล หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เรียงลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนดจุดมุงหมายทางการพยาบาล การกําหนดกิจกรรม    
การพยาบาล และการเขียนแผนพยาบาล 

- ความรูเร่ืองการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบันทึก
การพยาบาล และการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล  
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- ความรูเร่ืองการประเมินผลการพยาบาล หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
หลักการประเมินผลการพยาบาล  เกณฑการประเมินผล และการกําหนดเปาหมายของการประเมิน 
 คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่แสดงถึงการ
ยอมรับในแนวทางที่ผูปฏิบัติงานดานวิชาชีพพยาบาล ควรปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
ซ่ึงไดแก จรรยาบรรณวิชาชีพตอวิชาชีพพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรับบริการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพตอผูรวมงาน และผูรวมวิชาชีพ  
 การดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตัวของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
รางกาย และจิตใจเพื่อใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี แบงออกเปน 

- การดูแลสุขภาพกาย หมายถึง การรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสม การออก
กําลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ และการปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดการพักผอนนอนหลับ เพื่อใหดํารงไวซ่ึง
สุขภาพกายที่ดี  

- การดูแลสุขภาพจิต หมายถึง  การปฏิบัติตัวที่ทําใหเกิดการผอนคลายความเครียด 
เพื่อใหดํารงไวซ่ึงสุขภาพจิตที่ดี 

- การปองกันโรคจากผูปวย หมายถึง การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันไมใหไดรับเชื้อโรค
จากผูปวยโดยปฏิบัติตามตามหลักของการปองกันโรคสําหรับพยาบาล ไดแก  การปองกันโรคแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Precaution)  
 ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ
เกี่ยวกับความรวมมือในการทํางานแตละเวรของทีมการพยาบาล ไดแก  พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เทคนิค ผูชวยพยาบาล และผูชวยเหลือคนไข ในดานการวางแผนการพยาบาล และการปฏิบัติ
กิจกรรมพยาบาล  

- ความรวมมือในการวางแผนการพยาบาล หมายถึง การที่ทีมการพยาบาลรวมกัน
เตรียมการลวงหนาวาจะทํากิจกรรมใดใหแกผูปวยที่มารับบริการ โดยการหาวิธีการ และขั้นตอนใน
การทํางาน มีการแบงงาน มอบหมายหนาที่ ระดมทรัพยากร และแบงปนทรัพยากรซึ่งกัน และกัน  
และเตรียมหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาล  

- ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง การที่บุคคลในทีมการพยาบาล
ทํางานตามหนาที่ของตนที่กําหนดไว ชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนซ่ึงกัน และกันในขณะปฏิบัติการ
พยาบาล บันทึกรายงาน และใชบันทึกรายงานนั้นรวมกัน มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันขณะ
ปฏิบัติการพยาบาล  
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 แรงสนับสนนุทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเกีย่วกับการไดรับ
การสนับสนุนทางดานอารมณ ไดแก การใหความสําคัญ การยกยองชมเชย การดแูลเอาใจใส การให
ความไววางใจ ใหการยอมรับ และการรับฟงปญหาที่เกดิขึ้นจากการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 
ผูรวมงาน ครอบครัว ผูปวย และญาติผูปวย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อทราบถึงระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพ

พยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ    
การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 เพื่อท่ีจะไดหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสงผลตอการใหบริการแกผูปวยตอไป 

2. เพื่อทราบถึงความแตกตางของการปฏิบัติงานพยาบาลตามขอมูลสวนบุคคล    
อันไดแก สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน เพื่อเปน
แนวทางในการที่จะทราบวาประชากรกลุมใด ที่ควรใหความเอาใจใสในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานพยาบาล 

3. เพื่อทราบวาปจจัยใดบาง ในดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยม
ทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทาง
สังคม ที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อนําไปเปนแนวทางในการวางแผนเสริมสรางให
พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติงานที่ดี ทําใหผูปวยไดรับการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล    
วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งใน และตางประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
                 ตอนที่ 1 โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ความหมายของโรงพยาบาลชุมชน 
- ประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน 
- ขนาด โครงสราง และอัตรากําลังโรงพยาบาลชุมชน 
- หนาที่ของโรงพยาบาลชุมชน 

 ตอนที่ 2   การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
- ความหมายของการปฏิบัติงานพยาบาล 
- บทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ 
- ลักษณะงานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 

 ตอนที่ 3  แนวคิดเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล   
 ตอนที่ 4  แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล   
 ตอนที่ 5  แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง   
 ตอนที่ 6  แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  
 ตอนที่ 7  แนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 ตอนที่ 8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
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ตอนที่ 1 โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 โรงพยาบาล หมายถึง สถานประกอบการโรคศิลปะตามกฎหมาย ประกอบดวยเจาหนาที่
แพทย พยาบาล ฯลฯ และเครื่องมือเกี่ยวกับการแพทย สามารถวินิจฉัยโรค และรักษาโรคใหแก       
ผูปวย และผูบาดเจ็บ มีเตียงรับผูปวยไวนอนคางคืน รวมถึงการเปนศูนยฝกอบรม และวิจัยเพื่อ
พัฒนากําลังคน และระบบสาธารณสุข สําหรับโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเปนโรงพยาบาลระดับอําเภอ
ไดมีผูใหความหมาย ดังนี้ 
   ความหมายโรงพยาบาลชุมชน 
   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2527: 9, อางถึงใน มณีรัตน แสงเดือน 2542: 11) 
ซ่ึงไดใหความหมายโรงพยาบาลชุมชนวา เปนสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผูปวยไวรักษา
ภายในตั้งแต 150 เตียงลงมา มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน มีสวนรวมในการ
พัฒนาชนบทในเขตตําบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือในเขตพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งโรงพยาบาลซึ่ง
ครอบคลุมประชากรประมาณหนึ่งหมื่นคน เปนหนวยงานขึ้นตรงตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
มีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนหัวหนาหนวยงาน 
  ปยธิดา ตรีเดช  (2540: 18) ใหความหมายวา โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาล
ระดับอําเภอ มีนายแพทยเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด มีขนาด 10-120 เตียง (ไมเกิน 150 เตียง) เดิมเรียกโรงพยาบาลอําเภอ 
 จากความหมายของโรงพยาบาลชุมชน พอสรุปไดวา โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง สถาน
บริการสาธารณสุขระดับอําเภอที่สามารถรับผูปวยไวรักษาในสถานบริการ มีขนาดเตียงตั้งแต 10 -
120 เตียงแตไมเกิน 150 เตียง 
 ประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลชุมชนไดพัฒนาเปนลําดับมาตั้งแตเปนสุขศาลาที่มีเพียงผูชวยแพทยประจํา 
ตอมาในป พ.ศ. 2480  ไดยกระดับเปนสถานีอนามัยช้ันหนึ่ง และเริ่มมีแพทยไปประจําในบางอําเภอ
ในขั้นแรกแพทยที่ประจําอยูทําหนาที่เปนสาธารณสุขอําเภอ หรืออนามัยอําเภอโดยขึ้นตรงตอ
นายอําเภอ ในระยะตอมาเพื่อใหการบริการงานของสถานีอนามัยมีความคลองตัวมากขึ้นจึงโอนมา
ขึ้นตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรืออนามัยจังหวัด(เดิม) ในป พ.ศ.2514 คณะปฏิวัติได
ปรับปรุงสวนราชการใหม เปลี่ยนชื่อสุขศาลาเปนศูนยการแพทย และอนามัย และเพื่อใหประชากร
ในชนบทไดมีโรงพยาบาล ศูนยการแพทย และอนามัยซ่ึงมีปริมาณงานสูงจึงไดยกฐานะเปน
โรงพยาบาลอําเภอ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงพยาบาลชุมชน” ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขฯ 
ฉบับที่ 5 (วิศิษฎ  พิชัยสนิธ 2535 : 586, อางถึงใน มณีรัตน แสงเดือน  2542: 12) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 12

 ขนาด โครงสรางและอัตรากําลังโรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลชุมชนรับผิดชอบการใหบริการแกประชาชนในเขตของอําเภอที่โรงพยาบาล
นั้นตั้งอยู ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดจัดแบงขนาดของโรงพยาบาลชุมชนออกเปน 4 ขนาด ดังนี้ 
(สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย 2540: 40)  

1.  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10-30 เตียง 
2.   โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  60 เตียง 
3.    โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  90 เตียง 
4.    โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  120 เตียง 

 โครงสรางของ โรงพยาบาลชุมชนประกอบดวย 2 กลุมงาน และ 5 ฝาย ดังนี้ 
- กลุมงานเทคนิค และบริการทางการแพทย 
- กลุมงานการพยาบาล 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
- ฝายเภสัชกรรมชุมชน 
- ฝายทันตสาธารณสุข 
- ฝายสงเสริมสุขภาพ 
- ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค 

โรงพยาบาลชุมชน 
 
 ฝายบริหารงานทั่วไป  กลุมงานการพยาบาล 
 
 ฝายเภสัชกรรมชุมชน    ฝายทันตสาธารณสุข 
 
 ฝายสงเสริมสุขภาพ     ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค 
 

กลุมงานเทคนคิบริการทางการแพทย 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางของ โรงพยาบาลชุมชน 
ที่มา :  สมาคมอนามัยแหงประเทศไทย, ปฏิทินสาธารณสุข พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพมหานคร:           
สหประชาพาณิชย, 2540), 3 
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 โรงพยาบาลชุมชนแตละขนาดจะมีอัตรากําลังแตกตางกันออกไป คือ โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 10-30 เตียง มีกรอบอัตรากําลังขาราชการประมาณ 88 ตําแหนง ขนาด 60 เตียงมีประมาณ 121 
ตําแหนง ขนาด 90 เตียงมีประมาณ 146 ตําแหนง และขนาด 120 เตียง มีประมาณ 171 ตําแหนง 
 หนาท่ีของโรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลชุมชนมีหนาที่หลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. หนาที่ใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน  คือ 
1.1 ใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ  ไดแก  งานอนามัยแม และเด็ก งานวางแผน

ครอบครัว  งานอนามัยโรงเรียน  งานโภชนาการ  งานเภสัชกรรมชุมชน งานทันตสาธารณสุข  และ
งานสุขศึกษา  มีการดําเนินการใหบริการทั้งใน และนอกสํานักงาน โดยเนนการบริการให
ครอบคลุมประชากรในเขตรับผิดชอบเปนหลัก 

1.2 ใหบริการดานการควบคุม และปองกันโรค ไดแก  การใหบริการงานอนามัย
ส่ิงแวดลอม  งานสุขาภิบาลทั่วไป  งานเฝาระวังโรค  งานควบคุม และปองกันโรค  เปนตน 

1.3 ใหบริการดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ไดแก  งานบริการ
รักษาพยาบาลทั่วไป  งานรักษาพยาบาลในหนวยงานสาธารณสุขเคลื่อนที่  งานรักษาพยาบาลทาง
วิทยุ งานชันสูตรสาธารณสุข  งานเภสัชกรรม  งานทันตกรรมบําบัด  เปนตน  ทั้งนี้ดําเนินการทั้งใน 
และนอกสํานักงาน โดยใหบริการทั้งอําเภอ 

1.4 ใหบริการตามระบบรับสงผูปวยเพื่อสงตรวจรักษาตอ โดยดําเนินการสําหรับ
บริการทุกประเภท  ไมจํากัดเพียงเฉพาะผูปวยเทานั้น 

2. หนาที่ดําเนินการทางดานวิชาการ  ไดแก 
2.1 ใหการฝกอบรม และสนับสนุนทางดานวิชาการแพทย และวิชาการสาธารณสุข

แกนักศึกษาทางดานสาธารณสุขหลักสูตรตางๆ เจาหนาที่สาธารณสุขทั้งของโรงพยาบาล และ
หนวยงานอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป 

2.2 ดําเนินการนิเทศงานวิชาการแพทย และสาธารณสุข แกสถานบริการระดับรอง
ลงไป  จนถึงการนิเทศงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2.3 ดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อใหมีการพัฒนาการทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การแพทย และสาธารณสุข 

2.4 ใหคําปรึกษา  และสนับสนุนทางดานวิชาการแพทย และสาธารณสุขแก     
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
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3. หนาที่ดําเนินการสาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาชนบท  ไดแก 
3.1 ดําเนินการสาธารณสุขมูลฐาน  ในเขตตําบลที่ตั้งของโรงพยาบาล 
3.2 ใหการสนับสนุนดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานในเขตอําเภอในดานวิชาการ  

กําลังคน วัสดุอุปกรณ และดานอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนได 
3.3 สนับสนุนองคการระดับหมูบาน ระดับตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการพัฒนาชนบท  ในเขตตําบลที่ตั้งโรงพยาบาล 
4. หนาที่อ่ืนๆ  ไดแก 

4.1 ดําเนินการใหขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงหนวยงานอื่นทั้งในระดับอําเภอ และจังหวัดได 

4.2 สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขระดับเดียวกัน  และระดับรองลงมา
นอกเหนือจากดานวิชาการ  เชน วัสดุอุปกรณ  กําลังคน  เทาที่จะสามารถสนับสนุนไดโดยไมขัดกับ
ระเบียบของทางราชการ 

4.3 หนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานระดับสูง หรืองานที่ทํารวมกับ
หนวยงานอื่น (กองสาธารณสุขภูมิภาค 2543 : 30-32, อางถึงใน คมคาย พระเอก 2544: 30-31) 
 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
 
 การพยาบาลเปนศาสตร และศิลปะในการดูแล ชวยเหลือคนทุกคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต
แรกเกิดจนสิ้นอายุขัย เพื่อใหคนดํารงภาวะสุขภาพที่ดี หรือชวยใหคนปรับตัวกับความเจ็บปวยเขาสู
ภาวะสุขภาพดี ซ่ึงมีผูกลาวถึง หรือใหความหมายของการปฏิบัติงานพยาบาลไวหลายหลาก ดังนี้ 
 ความหมายของการปฏิบัติงานพยาบาล 
 Nightingale (1859: 130, อางถึงใน พนารัตน วิศวเทพนิมิตร 2539: 19) ไดใหความหมาย
ของการพยาบาลวา หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมโดยมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีแสงสวาง 
เพียงพอ มีความอบอุนสะอาด เงียบสงบ และมีการจัดเลือกอาหารที่เหมาะสม เพื่อใหผูปวยใชพลัง
ชีวิตใหนอยที่สุด ส่ิงที่พยาบาลกระทํา คือ ชวยเหลือผูปวยใหอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่ดีที่สุดตาม
ธรรมชาติของผูปวย 
 Henderson (1966: 3, อางถึงใน นองนุช บอคํา 2543: 11) กลาวถึงการพยาบาลวาหนาที่
อันเปนเอกลักษณของการพยาบาล คือ การดูแลบุคคลทุกวัยทั้งที่อยูในภาวะปกติ และในภาวะ
เจ็บปวย ดวยการชวยทํากิจกรรมที่ทําใหเขาหายคืนสูภาวะสุขภาพปกติ (หรืออาจตายอยางสงบ)   
ทําใหผูปวยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองใหหาย และแข็งแรงเปนปกติ หรือมีกําลังใจดี และ        
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มีความรูในการดูแลตนเอง ดวยวิธีการเชนนี้จะทําใหผูปวยกลับเปนตัวของตัวเองไดรวดเร็วแมใน
ระยะพักฟน 
 American Nurses Association (1980: 131, อางถึงใน พนารัตน วิศวเทพนิมิตร 2539: 19) 
ไดใหความหมายของการพยาบาลวา หมายถึง การวินิจฉัย และการรักษาการตอบสนองของมนุษย
ตอปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นDeback & Mentkoske (1986: 276, อางถึงใน
เพ็ญศรี ปรางสุวรรณ 2541: 29) ไดใหความหมายของการปฏิบัติงานพยาบาล วาเปนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษา และสามารถสังเกตไดจากการ
ปฏิบัติงานกับผูรับบริการ   
 Watson (1988: 7) ไดกลาวถึงการพยาบาลวา การพยาบาลเปน ศาสตรแหงการดูแล  
 Kozier et al. (1989:6, อางถึงใน นองนุช บอคํา 2543:12)ใหความหมายของการพยาบาล
วาหมายถึง การดูแลสุขภาพในระยะปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เปนการดูแลในระหวาง            
การเจ็บปวยเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล เพื่อพื้นฟูสุขภาพใหแกบุคคล และ
สมาชิกในครอบครัวกลุมบุคคลรวมทั้งชุมชน ดูแลสุขภาพจิต และมากที่สุด คือ การดูแลตนเอง 
ตั้งแตเริ่มมีชีวิตจนกระทั่งจบชีวิตลง พยาบาลจึงตองเปนคนชางสังเกตเปนผูฟงที่ดี เปนนักนิเทศ 
เปนนักประเมินผล เปนผูวินิจฉัย เปนผูเฝาดูแล เปนคนจัดการ ที่ตองทํามากกวาเรื่องอ่ืน ก็คือ       
การดูแลนั่นเอง 
 พวงรัตน บุญญารัตน (2522: 1) ไดใหความหมายของการปฏิบัติการพยาบาล วาหมายถึง 
การกระทําในกิจกรรมการสังเกต การดูแล การใหคําปรึกษาแนะนํา การสอน และการนิเทศแก
ผูปวย ผูไดรับบาดเจ็บ ผูมีความพิการ หรือคนปกติ เพื่อคงไวซ่ึงสุขภาพอันดี ปองกันการเจ็บปวยที่
จะเกิดขึ้นแกตนเอง และผูอ่ืน 
 รัตนา คําบุญเรือง  (2523: 208, อางถึงใน เพ็ญศรี ปรางสุวรรณ 2541: 29) กลาวถึง      
การปฏิบัติการพยาบาล วาหมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อชวยเหลือใหผูมารับบริการสามารถทํา
กิจกรรมการดํารงชีวิตประจําวันไดตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพของรางกาย และจิตใจ  
 นองนุช บอคํา(2543: 11) ใหความหมายของการพยาบาลโดยสรุป คือ การบริการสุขภาพ
แกบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร และศิลปการพยาบาล ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ตัดสินใจชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เพื่อใหบุคคลสามารถปรับตัวตอสภาวะที่เผชิญอยู
อยางดีที่สุดในขอบเขตที่พึงเปนไปได และบริการใหตอเนื่องกันตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16

 นอกจากนี้พยาบาลในประเทศไทย  ยังคงยึดถือความหมายของการพยาบาลตาม         
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดใหความหมายของ
การพยาบาลวา การพยาบาล หมายถึง การกระทําการชวยเหลือดูแลผูปวยเพื่อบรรเทาอาการของโรค 
และการลุกลามของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริม และฟนฟูสุขภาพอนามัย และ     
ปองกันโรค รวมทั้งการชวยเหลือแพทย และการกระทําตามคําสั่งในการรักษาโรคของแพทย ทั้งนี้
โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร และศิลปการพยาบาล 
 จะเห็นไดวา “การพยาบาล” มีความหมายกวางขวาง และโดยสรุปอาจกลาวไดวา           
การปฏิบัติงานพยาบาล หมายถึง การดูแล การใหคําแนะนําปรึกษา แกผูที่บาดเจ็บ เจ็บปวย รวมถึง   
ผูที่ปกติ ใหมีการคงไวซ่ึงสุขภาพกาย และจิตที่ดี โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร” 
 พยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรทางการพยาบาลที่ตองปฏิบัติงานพยาบาล ตองดูแลผูปวยทั้ง
ทางรางกาย จิตใจ และอารมณ รวมทั้งการแนะนําผูปวย และญาติในการสงเสริมสุขภาพอนามัย  
และการปองกันโรคไปดวย ซ่ึงการปฏิบัติงานพยาบาลนี้มีทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และ
นอกโรงพยาบาลซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล 
ซ่ึงเปนงานที่เกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง  
 ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
 การปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล  เปนการบริการบุคคลที่เจ็บปวย พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตองปฏิบัติงานทามกลางผูปวยที่แตกตางกันไป ซ่ึงการปฏิบัติการพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชน ที่เปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีแผนกคนไข 2-3 แผนก มุงเนนการดูแลรักษา
ผูปวย กิจกรรม หรือลักษณะงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสวนใหญจึงเปนงาน
ดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ซ่ึงมีผูกลาวถึงลักษณะ และกิจกรรมการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลไวหลากหลายดังนี้ 
 มยุรา กาญจนางกูร (2527: 21-23) ไดแบงการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
โดยแบงตามกิจกรรมที่กระทําตอผูปวยและกิจกรรมที่ไมไดกระทําตอผูปวย ซ่ึงแบงออกเปน 

1. กิจกรรมการพยาบาล 
 กิจกรรมที่พยาบาลปฏิบัติตอผูปวยโดยตรงมีหลายอยาง พยาบาลเปนผูเลือกกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพ และความตองการของผูรับบริการเปนรายบุคคล บางคนอาจตองการ            
ความชวยเหลือบางกิจกรรม บางคนอาจตองการทุกกิจกรรม  ทั้งนี้ยอมแลวแตสภาพของบุคคล    
กิจกรรมการพยาบาล มีดังนี้ 

1.1 การชวยเหลือผูปวยเกี่ยวกับการสนองความตองการพื้นฐานการดํารงชีวิต 
1.2 การดูแลใหผูปวยไดรับยา 
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1.3 สังเกต  บันทึกปฏิกิริยา และการปรับตัวของบุคคลที่มีตอความเจ็บปวย 
1.4 สังเกต  บันทึกปฏิกิริยา และการปรับตัวของผูปวยที่มีตอการบําบัดรักษา 
1.5 สอนการดูแลตนเอง และรับปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย 
1.6 นิเทศ หรือแนะแนวเรื่องกิจกรรมของชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับการฟนฟูสภาพ 
1.7 วางแผนรวมกับผูรับบริการในการสรางความเชื่อถือไววางใจ คุณคาสวนตัว

และความรูจักตัวเอง 
 กิจกรรมการพยาบาลจําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก กิจกรรมที่พยาบาลใชวิจารณญาณ
ของตนเองวินิจฉัยตัดสินใจกระทําการโดยอิสระ (Independent Function) และกิจกรรมที่ตองอาศัย      
การวินิจฉัยส่ังการหรืออยูในความควบคุมของแพทยผูดูแลรักษาผูปวย (Dependent Function)    
เนื่องจากเปนการปฏิบัติตอผูปวยคนเดียวกัน และเพื่อจุดประสงคเดียวกัน คือ การคืนสูสภาพปกติ
ของผูปวยในเวลาเร็วที่สุด และรบกวนผูปวยนอยที่สุด กิจกรรมการพยาบาลทุกประเภทจําเปนตอง
สอดคลองกับนโยบาย แผนการบําบัดรักษา และกิจกรรมของสมาชิกทีมสุขภาพคนอื่นดวย 

2. การประสานกิจกรรมการรักษาพยาบาล 
 การประสานกิจกรรมการรักษาพยาบาล คือ กิจกรรมการประสานงานระหวาง
สมาชิก ทีมสุขภาพทุกคนเพื่อปฏิบัติงานรวมกันมุงเปาหมายเดียวกัน คือ การชวยใหผูปวยคืนสู
สภาพปกติโดยเร็ว เนื่องจากพยาบาลเปนผูติดตอกับผูปวย และกับสมาชิกทีมสุขภาพทุกคน และ
พยาบาลเปนผูใกลชิด และใชเวลาอยูกับผูปวยมากที่สุด ดังนั้น พยาบาลจึงควรทําหนาที่ประสาน
สัมพันธกิจกรรมการรักษาพยาบาล  เชน การประสานเวลาการตรวจทางหองปฏิบัติการ และทาง
รังสีวิทยาซึ่งตองใหผูปวยงดอาหารเหมือนกัน  พยาบาลอาจจัดใหผูปวยรับการตรวจวันเดียวกันทั้ง
สองอยาง ดังนั้น ผูปวยก็จะงดอาหารเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเปนสองครั้ง เปนตน    

3. การจัดแผนการดูแลตอเนื่อง 
3.1 การรับ และสงตอผูปวย   การที่ผูปวยไมมีอาการผิดปกติทางกายภาพที่สังเกต

ไดนั้นไมไดหมายถึง การสิ้นสุดของความตองการความชวยเหลือ  เพราะยังมีกิจกรรมอีกหลายอยาง
ที่ผูปวยเพิ่งฟนฟูสภาพปกติ  ตองการความชวยเหลือตอไปอีก  เชน การเตรียมตัวกลับบาน            
การปรับตัวในการปฏิบัติกิจประจําวัน หรือการปรับตัวเมื่อยายจากแผนกหนึ่งไปแผนกหนึ่ง เปนตน  
ในสถานการณเหลานี้พยาบาลตองพยายามใหผูปวยไดรับการกระทบกระเทือนนอยที่สุด และที่
สําคัญอยางยิ่ง คือ การดูแลผูปวยตองไมหยุดชะงัก 

3.2 การวางแผนของพยาบาล  ความตอเนื่องของการดูแลชวยเหลือเปนส่ิงจําเปน
มากสําหรับผูปวยที่ไดรับการรักษาระยะยาว สมาชิกทีมสุขภาพที่มีโอกาสเกี่ยวของกับผูปวยมาก 
คือ พยาบาล ตองใชความรูความสามารถ และทักษะดานการติดตอส่ือสาร และมนุษยสัมพันธ     
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รวมกับการวางแผนจัดการการดูแลตอเนื่องจนกวาจะบรรลุเปาหมาย  หากไมไดมีการวางแผน
รวมกันเสียกอนอาจมีความเขาใจไมตรงกันเกิดขึ้น ความตอเนื่องของการพยาบาล และความเขาใจ
ตรงกันเรื่องคําสั่งการรักษาเปนสิ่งสําคัญมากในการดูแลผูปวยทั่วไป สมาชิกทีมสุขภาพแตละคน
ตองเขาใจคําสั่งการรักษาตอเนื่องตรงกันและปฏิบัติตอผูปวยในแนวเดียวกัน  

3.3 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  เปนสวนหนึ่งของการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ขอมูลที่ไดรับจากการสังเกตปฏิกิริยาผูปวยตอการรักษาพยาบาล การ
ปรับตัวของผูปวย และความเห็นของผูปวยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล เหลานี้เปนขอมูลพ้ืนฐาน
ที่พยาบาลสามารถนํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลไดเปนอยางดี 

4 การมอบหมายงานและงานที่ไดรับมอบหมาย 
 ในปจจุบันกิจกรรมดานการแพทย และระบบบริการสุขภาพตองขยายออกตามอัตรา
การเพิ่มของประชากร  และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบริการใหมีความซับซอนยิ่งขึ้นตาม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แพทยมีความจําเปนตองมอบหมายงานดาน         
เวชกรรมใหแกพยาบาล และเจาหนาที่อ่ืนๆ และมีผลเกี่ยวโยงใหพยาบาลจําเปนตองมอบหมายงาน
การพยาบาลใหแกเจาหนาที่ที่มีพื้นฐานความรูนอยกวาระดับวิชาชีพมากขึ้น  จึงจําเปนตองขยายการ
จําแนกกิจกรรมในหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพใหครอบคลุมหนาที่ที่มอบหมายในลักษณะใหม โดย
จําแนกตามเกณฑตอไปนี้ 

- กิจกรรมซึ่งพยาบาลวิชาชีพกระทําโดยใชวิจารณญาณของตนเองวินิจฉัย และ         
ตัดสินใจโดยอิสระ  ซ่ึงจะตองกระทําดวยตนเอง และจะมอบหมายใหบุคคลอื่นที่ไมไดขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลไมได 

- กิจกรรมซึ่งพยาบาลวิชาชีพกระทําโดยใชวิจารณญาณของตนเองวินิจฉัย และ         
ตัดสินใจโดยอิสระ และอาจมอบหมายใหบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลปะสาขาการพยาบาลกระทําภายใตความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ 

- กิจกรรมซึ่งพยาบาลวิชาชีพตองกระทําตามการวินิจฉัยส่ังการ หรือแผนการ
รักษาของแพทยผูประกอบโรคศิลปะที่ดูแลรักษาผูปวย  โดยกระทําภายใตความควบคุมอยาง
ใกลชิดของแพทยนั้น 

- กิจกรรมซึ่งพยาบาลวิชาชีพไดรับมอบหมายใหกระทําแทนแพทย โดยอาศัย
ความรูและวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจกระทําการภายในขอบเขต และอยูในความ
ควบคุมของแพทยผูประกอบโรคศิลปะผูเปนหัวหนาทีมงานนั้น 
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 พยาบาลวิชาชีพมีสวนเกี่ยวของกับการมอบหมายงานทั้งในฐานะผูรับมอบหมาย 
และเปนผูมอบหมายงานบริการสุขภาพอนามัย  ดังตอไปนี้ 

4.1 การมอบหมายงานเวชกรรมในโรงพยาบาล พยาบาลมีหนาที่ปฏิบัติตามที่แพทย
มอบหมาย รวมท้ังงานที่เกี่ยวกับเวชกรรมซึ่งเปนงานของแพทย เร่ิมตนดวยกิจกรรมงายๆ เชน การ
ใหยาทางปาก และทางใตผิวหนังการวัดปรอท  การจับชีพจร   การสวนอุจจาระ  และการสวน
ปสสาวะ การใหยาทางหลอดโลหิต  การวัดความดันโลหิต การตรวจฟงการเคลื่อนไหวของลําไส  
การลางกระเพาะอาหาร  การทําแผล และการเย็บบาดแผล  การตรวจฟงการเตนของหัวใจ  เปนตน  
ในหอผูปวยที่มีไขหนัก เชน  ไอ.ซี.ยู. (Intensive  Care  Unit)  หรือแผนกตรวจโรคผูปวยนอก  
พยาบาลจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่มีความหมายตอความเปนความตายของชีวิตมากขึ้น เชน 
การใสทอยางทางเดินลมหายใจ การใชเครื่องชวยการหายใจ การนวดหัวใจหรือตัดสินใจใหยาแก
ผูปวยในบางกรณี  เชน  ในการแกอาการเปนลมหมดสติ  การใหยาในกรณีแพยา  แพสารพิษ  หรือ
พิษสัตว  เปนตน  การมอบหมายงานแกพยาบาล  เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ และความจําเปนของ
แตละสถาบัน และหนวยงาน  

4.2 การมอบหมายงานเวชกรรมในสถานีอนามัย กิจกรรมการพยาบาลในศูนย 
การแพทย และอนามัย หรือโรงพยาบาลระดับอําเภอ เหลานี้เรียกวา การพยาบาลสาธารณสุข หรือ  
การพยาบาลชุมชน ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพตองใชวิจารณญาณของตนเองมากขึ้นในการวินิจฉัยภาวะ 
สุขภาพอนามัย และตัดสินใจใหการชวยเหลือดานเวชกรรมแกผูปวย  งานที่ไดรับมอบหมาย เชน 
งานเวชกรรมในการตรวจวินิจฉัยโรค  ปองกันโรค ใหการรักษาพยาบาลโรคขั้นตนในความควบคุม
ของแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

4.3 การมอบหมายงานการพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพผูทําหนาที่เปนหัวหนาทีม
พยาบาล จะมอบหมายงานดูแลผูปวยใหแกสมาชิกทีมพยาบาล  หรือครอบครัวของผูปวย               
การมอบหมายงานการพยาบาลเปนไปตามความตองการความชวยเหลือของผูปวย และความรู  
ความสามารถของผูรับมอบหมายงาน  พยาบาลวิชาชีพตองใชวิจารณญาณของตนเองในการวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพของผูปวยเพื่อมอบหมายงานพยาบาลใหผูอ่ืนที่ไมไดขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตให
ประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลกระทํา  เมื่อมอบหมายงานแลวพยาบาลวิชาชีพตองติดตามให
ความชวยเหลือในกรณีผูปฏิบัติมีขอขัดของ และตองติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
และสม่ําเสมอเพื่อใหการบริการการพยาบาลดําเนินไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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 ฟาริดา อิบราฮิม(2536: 40-42) แยกประเภทของการปฏิบัติการพยาบาลตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบไดดังนี้ 

1. กิจกรรมการบริหารเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล 
 กิจกรรมบริหาร ถือเปนกิจกรรมที่ตองใชการตัดสินใจ และแสดงออกซึ่งความเปน
ผูนํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันใหผูปวยไดรับการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพมีการพัฒนา
บุคลากร และเสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน กิจกรรมบริหารประกอบดวย 

1.1 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย ประกอบดวย 
1.1.1 มอบหมายงานแกบุคลากรตามความสามารถ เพื่อใหผูปวยไดรับการ

แกปญหา และสนองความตองการ 
1.1.2 วางแผน และรวมมือในการใหการศึกษาอบรมแกบุคลากรในหนวยงาน

ที่ปฏิบัติเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
1.1.3 ใหผูปวยไดรับการรักษาครบถวนตามแผน รายงานอาการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ กอน และภายหลังการรักษาพยาบาล 
1.1.4 นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลที่ใหแกผูปวย 
1.1.5 รวมใหการพยาบาลแกผูปวย เพื่อสังเกตหรือเพื่อนิเทศ สอนแนะนํา

บุคลากรใหปฏิบัติไดถูกตอง และใหความอบอุนใจ 
1.1.6 สงเสริมใหมีการฟนฟูสภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย นิเทศ และ

ประเมินผลการสอน และฟนฟูสภาพตาง ๆ  
1.1.7 ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสภาพรางกาย จิตใจ ความกาวหนาของการ

รักษาพยาบาล และส่ิงแวดลอมตาง ๆ รอบตัวผูปวย 
1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคลากรเพื่อความพรอม ความพอใจในงาน 

1.2.1 วางแผน และรวมมือในการพัฒนาบุคลากรใหมีประสบการณการ
เรียนรูที่ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

1.2.2 สงเสริมใหไดกาวหนา มีความงอกงาม และมีพัฒนาการ ใหโอกาส  
ศึกษาตอ และดูงานเพิ่มเติม ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ติชม ใหความดีความชอบ 
1.3 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารหอผูปวย 

1.3.1 จัดใหผูปวยไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสภาพการเจ็บปวย
และเปนสิ่งแวดลอมเพื่อการรักษาอยางแทจริง 

1.3.2 สรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล เพื่อการประสานงานที่ดี 
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1.3.3 ปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย และวัตถุประสงคของฝายบริการพยาบาล
เปนสําคัญใหบุคลากรไดรับรูตระหนัก และรักษานโยบายดังกลาวไวได 

2. กิจกรรมการพยาบาล  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูปวยทั้งทางตรง 
และทางออม พยาบาลตองชวยกันดูแลใหเกิดมีการปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุม และสอดคลอง
ในกลุมผูปฏิบัติงานดวย 

2.1 มีการวางแผนการพยาบาล เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล และ
ทบทวนใหทันสมัยตรงกับสภาพการณของผูปวยตลอดเวลา 

2.2 ใหการดูแลผูปวยตามแผนการรักษา และแผนการพยาบาลอยางครบถวน เชน 
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือเพื่อการรักษาโดยตรง 

2.3 สังเกต บันทึก และรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยกอน และหลังการ
รักษาพยาบาล 

3. กิจกรรมที่เปนงานเสมียน  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเตรียม การเก็บรวบรวม
และบันทึกรายงานตาง ๆ  

3.1 เตรียมแผนรายงานตาง ๆ สําหรับผูปวยใหม 
3.2 เก็บรวบรวมรายงานเพื่อจําหนายผูปวย 
3.3 รับคําส่ังตาง ๆ จัดทํา และตรวจนับของใช หรือยาทุกประเภท 
3.4 เตรียมแบบฟอรมที่ใชในหอผูปวย 

4. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกินอยู  เชน เร่ืองอาหาร น้ําดื่มสําหรับผูปวย 
4.1 ส่ังอาหาร และใหผูปวยไดรับอาหารที่ถูกตอง 
4.2 ทําความสะอาดภาชนะใสน้ํา และจัดหาน้ําใหผูปวยไดดื่มตามตองการ 

5 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลสภาพแวดลอมของหอผูปวย  เปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมของหอผูปวย ความสะอาด การดูแลรักษาเครื่องมือ และของใชใหพรอมที่จะ
ใชได 

5.1 เตรียมเตียงสําหรับผูปวย 
5.2 การรักษาความสะอาดพื้น หนาตาง หองน้ํา และหองตาง ๆ  
5.3 ทําความสะอาดเตียง โตะขางเตียง หรือหองผูปวยภายหลังจําหนาย 
5.4 ตรวจตราดูสภาพสิ่งของตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใชใหพรอมที่จะใชได 
5.5 ปดฝุน เทถังผง และทําความสะอาดสภาพหอผูปวยโดยทั่วไป 
5.6 เก็บรักษาเสื้อผาตาง ๆ ที่จะใชกับผูปวย 
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6 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประสานงาน  เปนกิจกรรมการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานอื่น เชน การเคลื่อนยายผูปวยไปแผนกตาง ๆ  

6.1 สงผูปวยไปแผนกตาง ๆ และจัดใหมีคนอยูกับผูปวยตลอดเวลา 
6.2 เบิกยา และของใชตาง ๆ ในเวลาปกติ และฉุกเฉิน 

 สมจิต หนุเจริญกุล (2539: 2 – 4, อางถึงใน นองนุช บอคํา 2543: 15) ไดกลาวถึง การ
ปฏิบัติการพยาบาลจากการเขาประชุมขององคการอนามัยโลก เพื่อการพัฒนาการพยาบาล และการ
ผดุงครรภที่เมืองเจนิวา ประเทศสวิสเซอรแลนด วาพยาบาลตอปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดการกับภาวะสุขภาพ และความเจ็บปวยทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยการ
ประเมินเฝาระวัง และประสานการดูแลรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคคล   ครอบครัว และชุมชนรวมกับเจาหนาที่ในทีมสาธารณสุขอ่ืน  

2. เฝาระวัง และติดตามเพื่อควบคุมคุณภาพของการบริการสุขภาพ มีจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ 

3. จัดระบบ และมีทักษะในการบริหารจัดการในระบบบริการสุขภาพ  
4. การชวยเหลือ และการดูแล (Helping and caring) 
5. การสอนเกี่ยวกับสุขภาพเปนบทบาทสําคัญของพยาบาลตองสอนเมื่อผูรับบริการมี

ความพรอม และใชวิธีที่เหมาะสม 
6. การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสถานการณตางๆไดอยาง

เหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตของผูปวย 
 นอกจากนี้ตามประมวลขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสภาการพยาบาล (อางถึงใน 
ประพิณ วัฒนกิจ 2541: 47-48) ไดกําหนดงานของพยาบาลหัวหนาเวร ดังนี้ 

1. รับนโยบายจากหัวหนางาน 
2. วางแผนการพยาบาลในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
3. เปนหัวหนาทีมพยาบาล 
4. มอบหมายงานแกสมาชิกทีมตามความรู ความสามารถ 
5. ควบคุม และตรวจสอบการใหบริการรักษาพยาบาลของสมาชิกทีม 
6. ใหการพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกตอง 
7. จัดอาคารสถานที่ใหเปนระบบ ระเบียบ สะดวก และปลอดภัยแกการปฏิบัติงาน 
8. จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใหมีพอเพียง และพรอมที่จะใชไดทันที 
9. รับผิดชอบจัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชพรอม 
10. ใหการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย 
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11. ดูแลความสะอาดเรียบรอย ความสุขสบาย และการใหผูปวยไดรับอาหารเพียงพอ  
12. จัดสอนสุขศึกษาผูปวยรายกลุม และรายบุคคล 
13. ประเมินผลการพยาบาลที่รับผิดชอบ 
14. เปนผูนําทํากิจกรรมพยาบาลในทีม 

14.1 การรับ และสงเวร 
14.2 การประชุมปรึกษา (Pre-Post conference) 
14.3 การเยี่ยมตรวจผูปวย ( Rounds) 
14.4  การศึกษาผูปวยรายบุคคล (Case conference) 
14.5 การประชุมวิชาการของหนวยงาน (In service education) 

15. นิเทศการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรอง 
16. ปองกันความพิการ และฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย 
17. สรุปรวบรวมระเบียนรายงาน 
18. เปนที่ปรึกษาแกไขปญหาดานการรักษาพยาบาลแกเจาหนาที่ระดับรอง 
19. ใหความรวมมือดานการรักษาพยาบาลกับทีมสุขภาพ 
20. ประสานงานทั้งใน และนอกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
21. รวมปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหนวยงาน 
22. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรอง 
23. เปนวิทยากรเผยแพรความรูทางการพยาบาล 
24. รวมจัดประสบการณการศึกษาทางการพยาบาล 
25. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 จะเห็นไดวาพยาบาลวิชาชีพมีงานที่ตองปฏิบัติมากมาย ซ่ึงผูวิจัยสามารถที่จะแบงงานที่
พยาบาลวิชาชีพตองปฏิบัติตามลักษณะงานในแตละเวร พอสรุปไดวามีทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานการ
ดูแลผูปวย ดานการใหความรู ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ และดานงานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ 

1. ดานการดแูลผูปวย  
 การดูแลผูปวย คือ  กิจกรรมที่ปฏิบัติตอผูปวยทั้งโดยตรงและโดยออม ซ่ึงมีผู
กลาวถึง การดูแลผูปวยไวดังนี้ 
 Kozeier et al. (1983: 21-23  ,  อางถึงใน มณีรัตน  แสงเดือน 2542: 15) กลาวถึง 
บทบาทของพยาบาลดานการดูแล  (Caring or Comforting Role) วาไดแก  การชวยเหลือสนับสนุน 
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ใหความปลอดภัย  คลายความวิตกกังวล  ลดความเจ็บปวด  และใหกําลังใจ  โดยตระหนักถึงความ
แตกตางของบุคคล และสนับสนุนใหผูปวยมีสวนรวม  
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย  การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร และ     
ผดุงครรภ  ช้ันสูง (2526: 2-4  ,  อางถึงใน นันทนา  น้ําฝน 2538: 60) กลาววาในการดูแลผูปวยนั้น
จะตองมีการบันทึก (สรุป) รายงานอาการเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของการรักษาพยาบาลดวย 
 กระทรวงสาธารณสุข(2541: 12-22  ,  อางถึงใน  คมคาย  พระเอก 2544: 30-31)     
กลาววา งานการดูแลที่เปนงานอิสระที่พยาบาลสามารถสั่งการไดเอง  ไดแก  กิจกรรมที่สนองความ
ตองการพื้นฐาน    เชน    การดูแลความสะอาด  การใหความสุขสบาย    การเคลื่อนไหว    การพูดคุย   
การเปดโอกาสใหระบายความทุกข    การสงเสริมการออกกําลังกาย  เปนตน    นอกจากนั้นยังมีงาน
การดูแลที่อาจเปนงานที่ไมอิสระ  และกึ่งอิสระ ซ่ึงหมายถึง บทบาทที่มีความก้ํากึ่งกันระหวางทีม
สุขภาพ  ไดแก    การกระตุนใหมีการฟนฟูสภาพ การรวมมือกันดูแลจิตใจผูรับบริการ    การปฏิบัติ
กิจกรรมบางอยางภายใตการนิเทศของแพทย เปนตน       
 มยุรา  กาญจนางกูร  (2527: 21-23) กลาวถึง การดูแลวา  เปนการจัดกิจกรรมการ
พยาบาลที่ชวยใหบุคคลไดรับการสนองความตองการพื้นฐานโดยครอบคลุมการไดรับ  อากาศ    น้ํา   
อาหาร การพักผอน  การออกกําลังกาย  การเคลื่อนไหว  การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น    การเรียนรู   
การรับรูเกี่ยวกับการเจ็บปวย และการดูแลตนเอง    กิจกรรมที่พยาบาลปฏิบัติตอผูปวยโดยตรงมี
หลายอยางพยาบาลจึงตองเปนผูเลือกกิจกรรมที่ เหมาะสมกับสภาพ  และความตองการของ
ผูรับบริการเปนรายบุคคล  บางคนอาจตองการความชวยเหลือบางกิจกรรม  บางคนอาจตองการทุก
กิจกรรม    ทั้งนี้ยอมแลวแตสภาพของบุคคล        กิจกรรมการพยาบาล  มีดังนี้ การชวยเหลือผูปวย
เกี่ยวกับการสนองความตองการพื้นฐานการดํารงชีวิต การดูแลใหผูปวยไดรับยา สังเกต    บันทึก
ปฏิกิริยา  และการปรับตัวของบุคคลที่มีตอความเจ็บปวย สังเกต    บันทึกปฏิกิริยา  และการปรับตัว
ของผูปวยที่มีตอการบําบัดรักษา  
 ฟาริดา  อิบราฮิม(2536: 40-42) กลาวถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย        
วาไดแก การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสภาพรางกาย  จิตใจ  ความกาวหนาของการรักษาพยาบาล  และ
ส่ิงแวดลอมตาง  ๆ  รอบตัวผูปวย ใหการดูแลผูปวยตามแผนการรักษา  และแผนการพยาบาลอยาง
ครบถวน  เชน ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัย  หรือเพื่อการรักษาโดยตรง สังเกต  บันทึก  และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวยกอน  และหลังการรักษาพยาบาล กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกิน
อยู    เชน    เร่ืองอาหาร  น้ําดื่มสําหรับผูปวย โดยการสั่งอาหาร และใหผูปวยไดรับอาหารที่ถูกตอง          
ทําความสะอาดภาชนะใสน้ํา  และจัดหาน้ําใหผูปวยไดดื่มตามตองการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลสภาพแวดลอมของหอผูปวย  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของหอผูปวย  ความสะอาด  
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การดูแลรักษาเครื่องมือ และของใชใหพรอมที่จะใชได เชน เตรียมเตียงสําหรับผูปวย การรักษา
ความสะอาดพื้น หนาตาง หองน้ํา และหองตาง ๆ ทําความสะอาดเตียง  โตะขางเตียง  หรือหองผูปวย
ภายหลังจําหนาย ตรวจตราดูสภาพสิ่งของตาง  ๆ  เครื่องมือ  เครื่องใชใหพรอมที่จะใชได ปดฝุน        
เทถังผง และทําความสะอาดสภาพหอผูปวยโดยทั่วไป เก็บรักษาเสื้อผาตาง ๆ ที่จะใชกับผูปวย        
 นอกจากนี้ตามประมวลขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศของสภาการพยาบาล     
 (อางถึงใน  ประพิณ  วัฒนกิจ 2541: 47-48) ไดกําหนดงานดานการดูแลผูปวยของพยาบาลไว ดังนี้  
ใหการพยาบาลตามเทคนิคที่ถูกตอง ใหการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย ดูแลความสะอาด
เรียบรอยความสุขสบาย   และการใหผูปวยไดรับอาหารเพียงพอ  ปองกันความพิการ   ฟนฟู
สมรรถภาพของผูปวย และการเยี่ยมตรวจผูปวย (Rounds) 
 จากบทบาทดานการดูแลผูปวยของพยาบาลที่ผานมาพอสรุปไดวา การดูแลผูปวย 
คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติตอผูปวยทั้งโดยตรง และโดยออม โดยใชความรูความสามารถทางการพยาบาล 
เพื่อใหผูปวยไดรับความสุขสบาย  บรรเทาอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น  ซ่ึงการปฏิบัติโดยตรงแกผูปวย 
ไดแก  การดูแลความสะอาดรางกายผูปวย    การเตรียมเตียงและทําความสะอาดเตียง  โตะขางเตียง
ผูปวย  การสั่งอาหาร  และการดูแลใหผูปวยไดรับอาหารที่ถูกตอง  การใหความสุขสบาย    การพูดคุย 
การชวยเหลือสนับสนุนการเคลื่อนไหว  การใหความปลอดภัย  คลายความวิตกกังวล  ลดความ
เจ็บปวด  การเปดโอกาสใหระบายความทุกข  การสงเสริมการออกกําลังกาย ใหกําลังใจ  การดูแลให
ไดรับการรักษาตรงตามแผนการรักษาในกิจกรรมที่พยาบาลพึงปฏิบัติได เชน   ใหยาทางปาก  ทางใต
ผิวหนัง  ทางกลามเนื้อ หรือหลอดเลือดดํา  ดูแลใหผูปวยไดรับการผาตัดใสเฝอก  หรือฉายแสง  ตาม
สภาพของโรค และแผนการรักษา  การปฏิบัติโดยออม  ไดแก  การจดบันทึกอาการ และอาการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ   
 2.   ดานการใหความรู  
 การใหความรู  คือ  กิจกรรมการถายทอดความรูที่เกี่ยวของกับการพยาบาลใหแก
ผูปวย และญาติผูปวย  เพื่อใหผูปวย และญาติผูปวยดํารงไวซ่ึงสุขภาพดี ซ่ึงมีผูกลาวถึงบทบาท
ดังกลาวไวดังนี้ 
 Kozeier et al. (1983: 21-23  ,  อางถึงใน มณีรัตน  แสงเดือน 2542: 15) ไดกลาววา
พยาบาลมีบทบาทดานการสอน  (Teaching Role) โดยทําหนาที่เปนครูใหความรูเพื่อกระตุนให
ผูปวยเปลี่ยนพฤติกรรม  อาจสอนเปนการสอนรายบุคคล  หรือเปนกลุม  ตามที่เห็นวาสําคัญ  และ
จําเปนสําหรับผูปวย 
 กระทรวงสาธารณสุข(2541: 12-22  ,  อางถึงใน  คมคาย  พระเอก 2544: 30-31) ได
กําหนดบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล  ใหพยาบาลมีหนาที่ใหความรูความ
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เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขภาพ และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมทัง้ในดานปองกนั และสงเสรมิสขุภาพ 
การฟนฟูเพื่อปองกันความรุนแรง หรือความพิการ  ตลอดจนการปรับตัวใหยอมรับสภาพความเปน
จริง 
 มยุรา  กาญจนางกูร  (2527: 21-23) กลาววา  งานพยาบาลวิชาชีพมีกิจกรรมที่ไมได
กระทําตอผูปวยโดยตรง คือ สอนการดูแลตนเอง และรับปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย 
 ฟาริดา  อิบราฮิม(2536: 38-40) กลาววา  พยาบาลตองทําหนาที่ในบทบาทครู  อัน
ไดแก นําความรูเกี่ยวกับหลักการเรียนรู  และวิธีการสอนไปใชในการแนะนําผูปวย  ครอบครัว  และ
ทีมพยาบาล  
 สมจิต  หนุเจริญกุล  (2539: 2 – 4  ,  อางถึงใน  นองนุช  บอคํา  2543: 15) ไดกลาวถึง
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลจากการเขาประชุมขององคการอนามัยโลก  วา พยาบาลตอง
สอนเกี่ยวกับสุขภาพ ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญของพยาบาล โดยตองสอนเมื่อผูรับบริการมีความพรอม 
และใชวิธีที่เหมาะสม 
 นอกจากนี้ตามประมวลขอบังคับ  ระเบียบและประกาศของสภาการพยาบาล     
(อางถึงใน ประพิณ  วัฒนกิจ 2541: 47-48) ไดกําหนดงานของพยาบาลหัวหนาเวรที่เกี่ยวของกับการ
ใหความรู ดังนี้ 

1. จัดสอนสุขศึกษาผูปวยรายกลุม และรายบุคคล 
2. รวมจัดประสบการณการศึกษาทางการพยาบาล 
3. เปนวิทยากรเผยแพรความรูทางการพยาบาล  

 จากบทบาทดานการใหความรูของพยาบาลที่ผานมาพอสรุปไดวา กิจกรรมการ
ถายทอดความรูที่เกี่ยวของกับการพยาบาลใหแกผูปวยและญาติผูปวย  จะตองทําโดยการใหความรู         
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขภาพและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมทั้งในดานปองกัน  การสงเสริม
สุขภาพและการฟนฟูเพื่อปองกันความรุนแรง หรือความพิการ    ตลอดจนการปรับตัวใหยอมรับ
สภาพความเปนจริง ซ่ึงตองใหความรูทั้งการปฏิบัติตัวเมื่ออยูโรงพยาบาล  เมื่อยายจากแผนกหนึ่งไป
แผนกหนึ่ง  และเมื่อกลับบาน  ในการถายทอดความรูอาจเปนลักษณะของการสอนแบบกลุม        
แบบเดี่ยว  หรือเปนการใหคําปรึกษาแนะนําก็ได  โดยทําการประเมินความตองการการเรียนรูของ
ผูปวย และครอบครัววางแผนการสอน และประเมินผลการสอน    
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 3.   ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ  
 การประสานงานกับทีมสุขภาพ  คือ  กิจกรรมในการประสานงานตางๆ กับ            
ทีมสุขภาพอื่น  เพื่อใหผูปวยไดรับการพยาบาลและการรักษาที่ถูกตอง  กิจกรรมการประสานงานมี    
ผูกลาวถึงดังนี้ 
 Kozeier et al. (1983: 21-23  ,  อางถึงใน มณีรัตน  แสงเดือน 2542: 15) กลาววา 
พยาบาลมีบทบาทในการประสานงาน  (Coordinating Role) กับผูปวย  ญาติ  ประชาชน  และทีม
สุขภาพอื่น ๆ  
 Kelly และ  Joel (1999: 200-201) ไดระบุถึงบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ 
ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ  ไวคือ พยาบาลตองมีการสงตอผูปวยไปยังอายุรแพทย         
ทันตแพทย และผูใหบริการสุขภาพอื่นๆ 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย  การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร และ    
ผดุงครรภช้ันสูง(2526: 2-4  ,  อางถึงใน นันทนา  น้ําฝน 2538: 60) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ วาตองใหการสนับสนุนงานดานอื่นๆ  และประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก  งานสุขาภิบาล  งานทันตสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานสังคม
สงเคราะห งานชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 
 กระทรวงสาธารณสุข(2541: 12-22  ,  อางถึงใน  คมคาย  พระเอก 2544: 30-31) ได
กลาววา พยาบาลตองทํางานรวมกับทีมสุขภาพ จึงจําเปนตองเปนผูประสานใหเกิดความสอดคลอง
ในบทบาทที่ปฏิบัติรวมกัน จึงตองมีทักษะในเรื่องมนุษยสัมพันธ รูงานที่เกี่ยวของกับผูปวยทั้งหมด 
 ฟาริดา  อิบราฮิม(2536: 38-40) กลาว  บทบาทผูประสานงานเปนบทบาทหนึ่งที่ 
พยาบาลตองมีหนาที่ในการสรางสัมพันธภาพกับผูปวย ครอบครัว และบุคลากรอื่น ๆ โดย 

1. แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับผูปวยกับแพทย และทีมพยาบาล 
2. แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับหนวยงานอื่นเกี่ยวกับวิทยาการ  และความกาวหนา

ของการรักษาพยาบาล 
3. ตรวจสอบความถูกตอง  และครบถวนของแผนการรักษาพยาบาล  กําหนด

ความตองการความชวยเหลือในกรณีที่ตองสงตอผูปวย โดย 
3.1 รวมงานกับทีมสุขภาพ และครอบครัวผูปวย 
3.2 ปรึกษาหรือหาแหลงความรู และบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับผูปวย 
3.3 สงผูปวยไปแผนกตาง ๆ และจัดใหมีคนอยูกับผูปวยตลอดเวลา 

4. เบิกยา และของใชตาง ๆ ในเวลาปกติ และฉุกเฉิน 
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 มยุรา  กาญจนางกูร  (2527: 21-23) กลาวถึงงานพยาบาลวิชาชีพวาตองมีการรับ 
และสงตอผูปวย      
 นอกจากนี้ตามประมวลขอบังคับ  ระเบียบและประกาศของสภาการพยาบาล    
 (อางถึงในประพิณ  วัฒนกิจ 2541: 47-48) ไดกําหนดงานของพยาบาลหัวหนาเวร  วาตอง
ประสานงานทั้งใน และนอกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 จากบทบาทดานการใหความรูของพยาบาลที่ผานมาพอสรุปไดวา พยาบาลตองมี            
การประสานงานตางๆกับทีมสุขภาพอื่น  เพื่อใหผูปวยไดรับการพยาบาลและการรักษาที่ถูกตอง 
กิจกรรมการประสานงาน      ไดแก  การรับ-สงเวรทั้งในหนวยงาน  และนอกหนวยงาน  การรายงาน
อาการ  และการรับคําสั่งแพทย การเตรียมผูปวยตรวจ  และตรวจพิเศษ  การเบิกยา  และของใชตาง  ๆ 
ในเวลาปกติ และฉุกเฉินเปนตน 
 4.    ดานงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ   
 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ  คือ  กิจกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัตินอกเหนือจากงาน 
3 ดานขางตน  ซ่ึงไมเกี่ยวของกับผูปวย  เชน  การจัดทํา  และตรวจนับอุปกรณของใชหรือยาทุก
ประเภท  การเตรียมแบบฟอรมที่ใชในหอผูปวย  การเตรียมแผนรายงานตาง  ๆ  สําหรับผูปวยใหม 
การเก็บรวบรวมรายงานเพื่อรับ  และจําหนายผูปวย  การสรุป  และลงรายงานโรคตางๆที่เกิดขึ้น  เปน
ตน 
 
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล   
 
 Orem (1991:6) ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพยาบาลวา พยาบาลที่
ปฏิบัติงานจะตองมีความรู มีความเขาใจอยางชัดเจน และมีทักษะเพียงพอ ซ่ึงจากการศึกษาที่ผานมา
ผูวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล เปนความรูที่สําคัญอยางหนึ่งที่พยาบาลวิชาชีพ
ควรมีเนื่องจากเปนกระบวนการที่จะชวยใหการปฏิบัติงานของพยาบาลเปนไปอยางมีระบบ 
 การปฏิบัติงานของพยาบาลเปนบริการเชิงวิชาชีพ การพยาบาลจึงเปนทั้งศาสตรและ
ศิลป ซ่ึงลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลเกิดจากการใชความรูจากหลักการ และวิธีการทาง
ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางมีเหตุผล มีการวิเคราะหขอมูล วางแผนดําเนินการ
พยาบาล และตัดสินปญหาการพยาบาล โดยใชสติปญญา และใชความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงได
นํามาสังเคราะหเปนศาสตรของการพยาบาล  
 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพการพยาบาลตามแนวทางวิชาชีพนั้นตองดําเนินการ
ใหการพยาบาลอยางมีระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร คือ การใชกระบวนการพยาบาล  
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 กระบวนการพยาบาล หมายถึง ขั้นตอนที่พยาบาลคนหาปญหา และความตองการของ
ผูปวย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการใหการพยาบาล ตามความตองการ หรือเพื่อแกไขปญหาใหแก
ผูปวยตอจากนั้นก็จะมีการติดตามผลประเมินผลการพยาบาลที่ไดกระทําไปแลว  เพื่อหา      
ขอบกพรอง  และคนหาปญหาอีก ถายังไดผลไมเปนที่พอใจของพยาบาล และผูปวย 
 พวงรัตน บุญญานุรักษ (2522: 38) ไดแบงกระบวนการพยาบาลออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 

1. รวบรวมศึกษา และวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองตามแนวทางทฤษฎีทางการ
พยาบาล และสามารถใชแหลงขอมูลไดโดยสมบูรณทั้งดานการพยาบาล การรักษา การตรวจวนิจิฉยั 
รวมทั้งการใชขอมูล ตามหนังสือวารสาร  เปนตน 

2. การใหขอวินิจฉัย คือ การคนหาความตองการ และปญหาของผูปวยไดรวดเร็ว        
ถูกตอง ตรงตามสภาพของผูปวยรายบุคคล  

3. การลําดับการปฏิบัติ คือ การกําหนดกิจกรรมการพยาบาลตามลําดับความสําคัญ
ของปญหา และความตองการโดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรการพยาบาล สนับสนุนอยางถูกตอง 

4. การปฏิบัติ คือ การใหการพยาบาลตรงตามแผนการพยาบาลที่กําหนดอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ สามารถดัดแปลง และปรับปรุงการพยาบาลได โดยรักษา
หลักการพยาบาลไดเปนอยางดี 

5. การประเมินผล เปนการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลดวยตนเอง โดยใช
เครื่องมือการประเมินอยางถูกตองตามทฤษฎีการประเมินผล และสอดคลองกับวิทยาศาสตร       
การพยาบาล 
 เพ็ญศรี ระเบียบ(2527: 501-511) ไดจําแนกกระบวนการพยาบาลออกเปน 4 ระยะ
ดวยกัน คือ การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการ
พยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล 

1. การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย 
 การประเมินภาวะสุขภาพอนามัยนี้จึงเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในแกไข
ปญหาหรือกระบวนการพยาบาล ซ่ึงประกอบไปดวย การรวบรวมขอมูลอยางมีระบบ  วิเคราะห 
และแปลความหมายเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพอนามัยของผูปวย หรือผูรับบริการเพื่อนําไปสูการ
วินิจฉัยปญหาในขั้นสุดทายของขั้นตอนนี้ 
 การรวบรวมขอมูลตางๆ อยางมีระบบนั้น เปนการสิ้นเปลืองเวลาอยางมาก แตก็
เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการที่จะพิสูจนคนหาปญหา วิธีการรวบรวมขอมูลเหลานี้รวมถึง วิธีการ
สังเกต การฟง  การสัมภาษณ  การซักประวัติทางการพยาบาล และนอกจากนี้แลวยังสามารถที่จะ
รวบรวมขอมูลจากที่อ่ืนๆ ไดอีกมากมาย  เชน บันทึกทางการแพทย  บันทึกการพยาบาล  การตรวจ
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เยี่ยมผูปวย  การประชุมปรึกษาเพื่อแกไขปญหาดานการรักษาพยาบาล  รายงานการเปลี่ยนเวร      
คารเด็กซ และจากหนังสือตําราวิชาการตางๆ  เปนตน 
 การวินิจฉัยปญหาสุขภาพอนามัย เปนการดําเนินงานระยะทายสุดของขั้นตอนแรก     
โดยการนําขอมูลของผูรับบริการที่รวบรวม วิเคราะห  และแปลผล ในขั้นที่หนึ่งมาสรุปเปน
ขอความแสดงปญหาที่เกิดขึ้นแลว  หรืออาจจะเกิดขึ้นไดของผูรับบริการโดยอาศัยการตัดสินของ
พยาบาล 
 การวินิจฉัยปญหานั้นเปนการวินิจฉัยปญหาที่ผูรับบริการประสบอยูในปจจุบัน
อาจเปนอาการแสดงของความเจ็บปวย การตรวจพบความผิดปกติทางสรีระวิทยา หรือปญหาทาง
พฤติกรรม  จิตสังคม ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพใหความสนใจ และสามารถใหความชวยเหลือแกไขปญหา
นั้นๆ ได  ภายในขอบเขตของการพยาบาล 
 สําหรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดนั้นเปนปญหาซึ่งยังมิไดเกิดขึ้นในปจจุบันแตมี
โอกาสจะเกิดขึ้นไดในอนาคตจากปจจัยเส่ียงที่ปรากฏอยู ถาไมไดรับการแกไข หรือการปองกันซึ่ง
กระทําไดภายในขอบเขตของการพยาบาลเชนเดียวกัน 
 การวินิจฉัยปญหาสุขภาพอนามัยนั้น อาจกระทําไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 

- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมวาแตละขอมูลมีความหมาย มีความ
แตกตาง หรือมีความสัมพันธตอกันอยางไร  แลวสรุปออกมาเปนปญหาเฉพาะซึ่งพยาบาลสามารถ
แกไขไดตามบทบาทของตน 

- จําแนก หรือบงชี้สาเหตุของปญหา  หรือส่ิงซ่ึงนาจะเปนสาเหตุของปญหา
อยางงายๆ 

- เขียนปญหาใหชัดเจนพรอมทั้งบอกถึงสาเหตุของปญหานั้นดวยถาสามารถ  
ทําได  ในการเขียนปญหาควรเขียนใหสามารถชี้แนะการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแกปญหาไดดวย 
การเขียนปญหาควรหลีกเลี่ยงขอความซึ่งอาจมีผลทางกฎหมาย  เชน  “มีแผลกดทับที่บริเวณกนกบ
ขนาด 1×2 เซนติเมตร  เนื่องจากไมไดรับการดูแลที่เหมาะสม”  เปนตน 

- เรียงลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อชวยใหมองเห็นชัดเจนวาปญหาใดมี
ความสําคัญ หรือมีความรีบดวนที่ตองแกไขกอนหลังใหทันทวงที 
 ลักษณะของการเขียนการวินิจฉัยปญหาที่ดีมีดังตอไปนี้ 

- การเขียนชัดเจน และรัดกุม  การเขียนการวินิจฉัยปญหาใหชัดเจนจะชวยใน
การติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกในทีมพยาบาล  และทีมสุขภาพไดดี  คืออานแลวเขาใจไดวาผูปวย
มีปญหาอะไร  สําหรับการเขียนใหรัดกุมนั้นคือการเขียนโดยใชขอความเทาที่จําเปน  เขาใจงาย        
ใชภาษาสุภาพ 
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- การเขียนใหผูปวยเปนศูนยกลาง  มีความเฉพาะเจาะจง และถูกตอง การเขียน
โดยใชผูปวยเปนศูนยกลางนั้น คือ เขียนถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผูปวยตอส่ิงเรา หรือส่ิงรบกวน 
เชน “ไอมีเสมหะขนเหนียว สีเขียว”   หรือ “ทองอืดภายหลังรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก”     
เปนตน 

- เขียนเปนขอความที่บอกถึงปญหา  สาเหตุของปญหา  ช้ีแนะการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อแกปญหาดังไดกลาวมาแลวในตอนตน 
 ในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ในขั้นตอนนี้ จําเปนตองอาศัยทักษะทาง
ปญญาทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคล  และทักษะในการสังเกตเพื่อการปฏิบัติการ
พยาบาลในการรวบรวมขอมูลใหครบถวนถูกตอง แลวตองนําขอมูลนั้นมากําหนดวิเคราะหแปล
ความหมาย  ดูวา ขอมูลเหลานั้น   มีความหมาย  หรือมีความสัมพันธกันอยางไร แสดงการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพอยางไร  การดําเนินงานนี้พยาบาลจําเปนตองมีความสามารถในการ
วิเคราะห  สังเคราะห และรวบรวมขอมูลอยางมีระบบแบบแผน  เพื่อที่จะดําเนินงานที่ยุงยาก
ซับซอนใหดําเนินไปอยางมี  ประสิทธิภาพ 

2. การวางแผนการพยาบาล 
 การวางแผนการพยาบาลเปนขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการพยาบาลภายหลังจากที่
ไดวินิจฉัยปญหาสุขภาพอนามัยแลว พยาบาลตองวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแกไขปญหา    
ใหแกผูรับบริการ โดยอาศัยความรู และประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล หรือทักษะทาง
ปญญา และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลนั่นเอง 
 การวางแผนการพยาบาลเปนการกําหนดวาพยาบาลจะตองทําอะไรบางในการ
แกปญหาใหแกผูรับบริการเพื่อสงเสริมดํารงรักษาภาวะสุขภาพอนามัย การวางแผนการพยาบาลจะ
เร่ิมดวยการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของปญหาที่จะตองแกไข แมวาในขั้นตอนของการ
วินิจฉัยปญหาจะไดจัดลําดับความสําคัญไวแลวก็ตาม ในขั้นตอนของการวางแผนก็ตองพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่ง เนื่องจากปญหาแตละปญหามักจะมีความสัมพันธกัน หรืออาจเกิดขึ้นรวมกัน ดังนั้น การ
นําปญหามาพิจารณาวาจะวางแผนแกไขปญหาขอใดกอนหลังจึงเปนเรื่องจําเปน ปญหาที่
จําเปนตองแกไขกอนไดแก ปญหาที่จะกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือคุกคามความปลอดภัย หรือ
ความเปนบุคคลของผูรับบริการ  ขั้นตอไปเปนการกําหนดจุดประสงคของแผนการพยาบาลเพื่อ
แกปญหา   จุดประสงคที่กําหนดขึ้นนั้นตองบอกถึงผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ นั่นคือ
เขียนในรูปของพฤติกรรมของผูรับบริการที่คาดหวังจะใหเกิดขึ้น โดยใชขอความที่ส้ัน  ชัดเจน และ
แมนตรงเมื่อกําหนดจุดประสงคในการแกปญหาแลว  ตอไปเปนการกําหนดกิจกรรมการพยาบาล
เพื่อแกไขปญหาตามจุดประสงค  กิจกรรมการพยาบาลจะตองเปนการใหการพยาบาลเฉพาะบุคคล
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ตามลําดับความสําคัญ หรือความเรงดวนของปญหา  โดยครอบคลุมถึงการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของบุคคล  การสงเสริมสุขภาพอนามัย  การควบคุม และปองกันโรค  การดูแลรักษาตาม
แผนการรักษา  การฟนฟูสุขภาพ  รวมทั้งการสอนบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหเขาใจถึงปญหา
สุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวการปฏิบัติเพื่อการแกปญหาตอไป ภายหลังการกําหนด
กิจกรรมการพยาบาลเพื่อแกปญหาแลว  ตองตั้งเกณฑการประเมินผลการพยาบาลดวย เพื่อใชเปน
แนวทางในการตรวจวา  การปฏิบัติกิจกรรม  การพยาบาลเพื่อแกไขปญหาสุขภาพอนามัยใหแก
ผูรับบริการนั้นบรรลุจุดประสงค หรือไม  ถาไมสามารถบรรลุจุดประสงคตามที่กําหนดไว  ตองมี
การปรับปรุงแผนการพยาบาลเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดจริง 
 การเขียนแผนการพยาบาลที่ดีเปนการแสดงถึงบทบาทของการเปนพยาบาล และ         
เปนบทบาทที่บงใหทราบวาไดมีการใหบริการที่มีคุณภาพแกผูที่มารับบริการแตละคน 
 แผนการพยาบาลที่ดีจะใหประโยชนหลายประการ คือ 

- เปนแนวทางใหทราบวิธีการใหการพยาบาล  เชน  ทําการสังเกตอะไร และ
บอยครั้งเทาไร 

- ใหมีการพยาบาลที่ดีตอเนื่องกัน  ไมวาจะมีการเปลี่ยนเวรกันกี่ครั้งก็ตาม    
แผนของการพยาบาลนี้จะเอื้ออํานวยใหผูปวยไดรับการพยาบาลอยางตอเนื่องตลอดเวลา             
การพยาบาลที่ตอเนื่องกันนี้จะเกิดมีขึ้นไดโดย บงถึงความตองการของผูปวยในแตละเวร  และ
กําหนดกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุความตองการของผูปวยเหลานี้ดวย  จากรายละเอียดนี้เองที่ทําให
พยาบาลในแตละเวรสามารถที่จะทํางานประจําของเขาใหเหมาะสมกับแผนของการพยาบาลของ
ผูปวยมากกวาการทําแผนการพยาบาลของผูปวยใหเหมาะกับลักษณะงานประจําของพยาบาล และ
ทายสุดแผนการพยาบาลตองทําใหบุคลากรในแตละเวรไดทราบขอแนะนําอยางชัดเจนในการดูแล
ผูปวยแตละบุคคล   

- เปนสื่อกลางระหวาง พยาบาลผูวางแผนกับพยาบาลผูรวมใหการดูแลในเวร
อ่ืน ระหวางพยาบาลผูวางแผนกับพยาบาลผูรวมใหการดูแลของหนวยงานอื่น และระหวางพยาบาล       
ผูวางแผนกับผูปวยที่ไดรับการดูแล 

- เปนแนวทางในการมอบหมายหนาที่ใหการดูแลผูปวย  บงใหทราบถึงผูที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังเชน  ถาเปนหัวหนาทีมของพยาบาลอาจจะมอบหมายงานบางอยาง
ที่เปนงานประจํา หรือหนาที่  กลาวคือ  ในการดูแลผูปวยที่มีความดันโลหิตสูง  อาจจะมอบหมายให
พนักงานผูชวยวัดความดันโลหิต  พยาบาลเองจะตองเปนผูที่ทําการพิจารณาผลที่วัดได  แตตอง
ระลึกเสมอวาจะตองไมมอบหมายหนาที่ที่จะตองใชการตัดสินใจอยางรอบคอบ 
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 กลาวโดยสรุป แผนการพยาบาล คือ การกําหนดวิธีการแกปญหาใหแกผูรับบริการ
ประกอบดวย ปญหาสุขภาพอนามัย จุดประสงคของการแกปญหา กิจกรรมการพยาบาล และเกณฑ
ในการประเมินผลการพยาบาล 

3. การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล 
 การปฏิบัติการพยาบาลเปนขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนพยาบาลเปนการนําแผน             
การพยาบาลไปปฏิบัติโดยตรงตอผูรับบริการเพื่อแกไขปญหาสุขภาพอนามัย โดยพยาบาลผูวาง
แผนการพยาบาลนั้นๆ หรือโดยสมาชิกอ่ืนในทีมพยาบาล หรืออาจปฏิบัติโดยผูรับบริการก็ได 
 หลักสําคัญของการปฏิบัติการพยาบาล 
 ในการปฏิบัติการพยาบาลตอผูรับบริการ พยาบาลควรมีหลักการ และตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งตอไปนี้คือ 

- บุคคลผูรับบริการทุกคนมีความรูสึกวาตนนั้นเปนผูที่มีคา และมีเกียรติ 
- ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน 
- ผูปฏิบัติการพยาบาล  ควรใหความสนใจ  บริการใหความชวยเหลือแกทุกคน 

และทุกครอบครัว  โดยไมคํานึงถึงความเปนอยู   ฐานะเศรษฐกิจ  หรือความแตกตางของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ และศาสนาของผูรับบริการ 

- การปฏิบัติตอกันระหวางพยาบาล และผูรับบริการ  ตองยึดถือพ้ืนฐานที่สําคัญ  
คือการเสริมสราง  ฟนฟูสัมพันธภาพ   พยาบาลตองมีความสนใจอยางลึกซึ้ง   เชื่อถือใน
ความกาวหนาเกี่ยวกับความสามารถของผูปวย  ยอมรับสภาพของผูปวยที่เปนอยู  มีความตั้งใจที่จะ
ชวยเหลือผูปวยเทาที่จะทําได  และมีความรูสึกจริงใจ 

- ใหโอกาสแกผูรับบริการ  หรือครอบครัวไดแสดงความตั้งใจที่จะใหความ
รวมมือ ความรูสึก และรวมในการพิจารณาศึกษาปญหาตางๆ จนมีความสามารถแยกแยะปญหา
ตางๆ เหลานั้น และหาวิธีการแกไขได 

- ผูรับบริการตองไดรับการปฏิบัติการพยาบาลอยางสม่ําเสมอเทาเทียมกัน  
ไดรับการพยาบาลดูแลดวยความมั่นใจ  ความเมตตา และเต็มความสามารถ 

- ผูปฏิบัติการพยาบาลทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันโรค  
การดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่ดี  การรักษาดูแล  และการฟนฟูสภาพ 

- ผูปฏิบัติการพยาบาลทุกคน  ตองมีความรูเทาทันตอความกาวหนาทางวิชาการ     
ทฤษฏีใหมๆ ทั้งทางดานกายภาพ  ชีววิทยา  สังคม และพฤติกรรมศาสตร  ตลอดจนมีความรูในเรื่อง
การพยาบาลอยางกวางขวาง  ทั้งยังตองเปนผูที่หมั่นประเมินผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
ตนเองเปนระยะๆ 
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- ผูปฏิบัติการพยาบาลที่ดีจึงตองเปนผูที่มีความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
ชํานาญในทางการปฏิบัติถูกตองตามเทคนิค  มีความสามารถควบคุมสิ่งแวดลอม  ใหความรวมมือ
กับบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนดี และสามารถบันทึกเก็บรายงานไดอยางมีระบบ 
 การใหการพยาบาลมีลักษณะเปนการพยาบาลบําบัด  ที่เรียกวา “nursing  therapy”   
หรือ  “nursing  treatment”  ในขั้นตอนของการดําเนินการปฏิบัติการพยาบาลนี้ เปนกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติตามการรักษาของแพทยกับกิจกรรมที่ตองปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลมากเทาๆกับ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังการพยาบาล  ที่เรียกวา  “nursing  order”   หรือ  “nursing  activity” 
 การปฏิบัติการพยาบาล  จะสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมาย  จะตองมีการกําหนด
กิจกรรมอยางเฉพาะเจาะจง  จะทําใหการปฏิบัติตอผูรับบริการนั้นตอเนื่องกัน  การที่ไมไดกําหนด
กิจกรรมอยางเฉพาะเจาะจงจะทําใหผูปฏิบัติการพยาบาลคนอื่นๆ แปลความไปเองตามสิ่งที่คิดวา
ควรจะเปน  ดังตัวอยางที่ไดนํามาแสดงนี้จะเห็นไดวามีการเขียนกิจกรรมเฉพาะเจาะจงอยางชัดเจน  
คือ 

- กิจกรรมการสังเกต  ตองการสังเกตอะไร และบอยแคไหน 
- กิจกรรมใชความรูเฉพาะเจาะจง  ตองการใชวิธีการพยาบาลอะไร  มีวิธีนําไป

ปฏิบัติอยางไร 
- กิจกรรมที่ใหผูปวย และครอบครัวมีสวนรวม  ตองการสอนผูปวย และ     

ครอบครัวในเรื่องอะไรกอนที่จะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
4. การประเมินผลการพยาบาล 

 การประเมินผลการพยาบาลเปนขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการพยาบาล เปนการ
ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคคลภายหลังไดรับการพยาบาลตามแผนโดยอาศัยการ
สังเกต การประเมินพฤติกรรมของผูรับบริการวาเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑที่ตั้งไว หรือไม และ
บอกใหทราบไดวาการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไวบรรลุจุดประสงคมากนอยเพียงไร 
หรือไม การประเมินผลอาจแบงไดเปน 4 ขั้นตอน คือ 

4.1 ตั้งเกณฑในการประเมินที่จะชวยใหพยาบาลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่
คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงคที่ตั้งไวในการแกปญหา 

4.2 รวบรวมขอมูลของบุคคลภายหลังไดรับการปฏิบัติการพยาบาลตามแผน 
4.3 เปรียบเทียบขอมูลท่ีรวบรวมไดกับเกณฑที่ตั้งไว และกับขอมูลพ้ืนฐานของ

บุคคลแลวตัดสินวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว หรือไม 
4.4 ปรับปรุงแกไขใหแผนการพยาบาลทันสมัย  และเหมาะสมกับสภาพของผูปวย

อยูตลอดเวลา 
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 การประเมินผลการพยาบาลเปนกระบวนการที่บอกใหทราบถึงสิ่งที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ คือ 

- ความกาวหนาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย 
- คุณภาพของการใหบริการพยาบาลโดยการตรวจสอบการพยาบาล 
- คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลแตละคน 
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกคน 

 แมวาการประเมินผลการพยาบาลจะเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพยาบาล
แตการประเมินผลการพยาบาลนี้ตองมีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่นๆดวย คือ ทุกขั้นตอนตองมี       
การประเมินผล และดําเนินการอยางเปนระยะๆ เพื่อทราบผลตอบสนองของผูปวยตอการปฏิบัติ
ตางๆ ที่ไดรับไปแลว และมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 
  นอกจากนั้น ประพิณ วัฒนกิจ  (2541: 21 - 23) ยังไดแบง ขั้นตอนในการใหการ
พยาบาล หรือกระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ไว 4 ขั้นตอนดังนี้  

1. ขั้นประเมินปญหา  และความตองการของผูปวย (Assessing the Patient ‘ s Needs 
and Problems) เปนการประเมินอาการของผูปวยรวมทั้งการพยาบาลที่ผูปวยไดรับ เพื่อคนหาปญหา 
และความตองการของผูปวย ซ่ึงจะนํามาเปนแนวทางในการวางแผนใหการพยาบาลในขั้นตอน    
ตอไป การจะประเมินอาการเปลี่ยนแปลง  และการพยาบาลที่ ผูปวยไดรับนั้นจะตองมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1.1 พูดคุย  หรือสัมภาษณ เพื่อการซักถามปญหา  และความตองการ ซ่ึงอาจจะ    
ไมถามโดยตรง แตจะพูดคุยกัน ใหมีความเปนกันเองเสียกอน จนผูปวยเกิดความไววางใจ และกลา
ที่จะบอกความตองการแกพยาบาล 

1.2 ขอมูลการตรวจรางกายของแพทย 
1.3 บันทึกอาการ และปญหาของผูปวย โดยพยาบาลผูรับผิดชอบดูแลผูปวยใน     

แตละเวร 
1.4 ผลการตรวจทางหองทดลองเกี่ยวกับ เลือด ปสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ 
1.5 สังเกตอาการอาการเปลี่ยนแปลง และปญหาการเจ็บปวย ตลอดจนความ

ตองการของผูปวย อาจจะกระทําไดดวยการดู การจับตอง การตรวจวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ   
และความดันโลหิต พรอมทั้งบันทึกไวเปนหลักฐาน 

2. ขั้นการวางแผนพยาบาล (Nursing Care Planning) เปนการวางแผนการกระทําที่
เปนการแกไขปญหา และสนองความตองการของผูปวย ในขั้นตอนนี้ พยาบาลผูวางแผนการ
พยาบาลจะตองนําปญหา ความตองการที่คนพบมานั้น เปนแนวทางในการที่จะตั้งวัตถุประสงคของ
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การพยาบาลที่เปนไปตามความตองการ และเปนการแกปญหาใหกับผูปวย ในอันที่จะชวยใหผูปวย
ไดรับการรักษาพยาบาลอยางถูกตอง พรอมทั้งไดรับความปลอดภัยสุขสบายคลายความวิตกไดจาก
การพยาบาลที่ไดรับ 
 การวางแผนใหการพยาบาล จะตองอาศัยความรูทั่วไป และความรูทางการพยาบาล
มาพิจารณาวาผูปวยควรที่จะไดรับการพยาบาลชนิดใด เพราะเหตุใด และการพยาบาลนั้น พยาบาล    
อาจจะลงมือทําใหแกผูปวย  หรือใหผูปวยชวยเหลือตัวเอง  หรือใหผูปวยรวมมือกับพยาบาล ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของพยาบาลวาผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากนอยประการใด 

3. ขั้นปฏิบัติการพยาบาล (Implementing the Plan of Action) เปนการนําแผนที่วางไว
ไปใหการพยาบาลแกผูปวย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวในแผนการพยาบาลในขณะให      
การพยาบาลตองคอยสังเกตอาการตอบสนอง หรือปฏิกิริยาของผูปวยที่มีตอการพยาบาลนั้น เปน
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4. ขั้นประเมินผลการพยาบาล (Evaluating the Action of Care) เปนการประเมิน
คุณคาของการพยาบาลที่ใหแกผูปวย โดยใชวัตถุประสงคในการพยาบาลไวเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการพยาบาล ซ่ึงตามหลักการทั่วไป เมื่อเสร็จสิ้นการพยาบาลแตละชนิดจะตองมีการ
ประเมินผลวาการพยาบาลแตละชนิดนั้น บรรลุวัตถุประสงค หรือไมเพียงใด 
 จากการกลาวถึงรายละเอียด และขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลแตกตางกัน
ออกไป บางทานแบงกระบวนการพยาบาลออกเปน 4 ขั้นตอน บางทานแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ซ่ึง
แมวาการแบงขั้นตอนจะแตกตางกันแตการแบงทั้ง 2 แบบก็ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
กลาวคือ ผูที่แบงออกเปน 4 กระบวนการนั้นเปนการรวมเอา ขั้นตอนการประเมิน และการวินิจฉัย
มารวมกัน   เทานั้นเอง ดังนั้นเพื่อเปนการสะดวกผูวิจัยจึงไดทําการแบงความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การประเมินสภาวะสุขภาพ การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการ
พยาบาลตามแผน  และการประเมินผลการพยาบาล  

1. การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย  
 การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย คือ การรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะประเมินสภาพ
ของผูปวย และการวินิจฉัยพยาบาล เพื่อการวางแผนในการใหการพยาบาลแกผูปวยตอไป โดยมี
หลักการรวบรวมขอมูลและวินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้ คือ 

1.1  การรวบรวมขอมูล  
 ขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดเรียงขอมูล 
การบันทึกขอมูล   
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- การเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเราสามารถเก็บขอมูลได 5 วิธี คือ การสังเกต 
การสัมภาษณ การตรวจรางกาย การศึกษารายงานผูปวย และการสอบถามจากทีมสุขภาพ 

- การจัดระบบใหเปนหมวดหมู ขึ้นอยูกับกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีทางการ
พยาบาลที่พยาบาลจะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ เชน ถาใชกรอบแนวคิดความตองการพื้นฐาน
ของมาสโลว เปนแนวทางในการปฏิบัติ จัดระบบขอมูลตามความตองการพื้นฐานของมาสโลว       
5 ขั้น สวนการจัดเรียงขอมูลตามทฤษฎีของโอเร็มนั้นตองจัดขอมูลตามความตองการในการดูแล
ตนเองทั้งหมด ความสามารถในการดูแลตนเอง และปจจัยพื้นฐานของผูรับบริการ หากใชแบบแผน
สุขภาพของ  มารจอรีย กอรดอน ก็ตองจัดระบบขอมูลตามแบบแผนสุขภาพ 11 แบบแผน คือ การ
รับรูภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ โภชนาการและการเผาผลาญอาหาร การขับถาย การนอน
หลับพักผอน กิจกรรมและการออกกําลังกาย สติปญญาและการรับรู การรับรูตนเองและอัตมโน
ทัศน บทบาทและสัมพันธภาพ เพศและการเจริญพันธุ การปรับตัวและความทนทานตอความเครียด 
คุณคาและความเชื่อ  

- การบันทึกขอมูล เปนการนําขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมไดมาลงบันทึก ซ่ึง
ประกอบดวย 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป ผลการตรวจรางกาย และประวัติทางการพยาบาล โดยมี
แนวทางที่สําคัญ คือ ขอมูลเกี่ยวกับอาการ และการรับรูของผูปวย ควรบันทึกตามถอยคําที่ผูปวย
บอก ไมควรบันทึกโดยการแปลความหมายของถอยคํานั้นๆ ควรบันทึกใหกะทัดรัด ไดใจความ 
และเรียงลําดับกอนหลัง 
 1.2  การวินิจฉัยการพยาบาล 
 การวินิจฉัยการพยาบาล อาศัยความรูทางการพยาบาลและความรูทางศาสตร
สาขาอื่นที่ เกี่ ยวของ  ประกอบการคิดอยางมี เหตุผล  ตลอดจนการตัดสินใจของพยาบาล 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล การกําหนดภาวะสุขภาพ การกําหนดหรือ
การเขียนการวินิจฉัยการพยาบาล 

- การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เปนการนําขอมูลที่บันทึกแลวมาวิเคราะห 
หรือสังเคราะห และแปลความหมายของขอมูลเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือปกติวิสัย 

-  การกําหนดภาวะสุขภาพ  เมื่อแปลความหมายขอมูลแลว  ตอไป
ดําเนินการระบุภาวะสุขภาพโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ หรือมาตรฐาน หรือปกติวิสัย แบบแผนหรือ
แนวโนม การระบุภาวะสุขภาพจําแนกอกเปน 2 กลุม คือ ภาวะสุขภาพดีหรือไมมีปญหาสุขภาพ 
และมีปญหาสุขภาพ โดยทั่วไป 

- การกําหนดหรือการเขียนการวินิจฉัยการพยาบาล ทําได 2 รูปแบบ คือ 1) 
กําหนดขอความออกเปน 2 สวน คือ ปญหาสุขภาพและปจจัยที่เกี่ยวของหรือสาเหตุโดยเขียนเชื่อม
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ขอความทั้ง 2 สวนดวยคําวา “เนื่องจาก”  “สัมพันธกับ”  “เกี่ยวของกับ” หรือใชเครื่องหมาย / 2) 
กําหนดในรูปของ PES format เปนการกําหนดการวินิจฉัยพยาบาลตามแนวคิดของกอรดอน 
ประกอบดวย 3 สวน คือ ปญหาสุขภาพ สาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของ และกลุมอาการและอาการ
แสดง โดยเชื่อมกลุมอาการและอาการแสดงดวยคําวา “จาก” “เปนผลจาก” หรือ “สังเกตจาก” ซ่ึงใน
การเขียนการวินิจฉัยการพยาบาลควรมีลักษณะที่อยูในรูปของการตอบสนองผูรับบริการที่มีตอ
ภาวะการเจ็บปวย หรือสุขภาพขณะนั้นมากกวาความตองการของพยาบาล หลีกเล่ียงการใชขอความ
ที่เสี่ยงตอการผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการเขียนโดยการตัดสินคุณคา การใชคานิยม หรือมาตรฐานของ
ตัวพยาบาล หลีกเลี่ยงการใชอาการและอาการแสดงเปนสวนแรกของการวินิจฉัยพยาบาล หลีกเล่ียง
การใชขอความที่พยาบาลไมสามารแกไขได หลีกเลี่ยงการใชคําวินิจฉัยของแพทย  

2. การวางแผนการพยาบาล  
 การวางแผนการพยาบาล คือ การนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพยาบาล
ทั้งหมดมาทําการวางแผนการพยาบาลเพื่อใหสอดคลองกับการวินิจฉัยพยาบาลในแตละขอ โดยใน
การวางแผนการพยาบาลนั้นมีดวยกัน 4 ขั้นตอน คือ การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา การ
กําหนดจุดมุงหมายทางการพยาบาล การกําหนดกิจกรรมการพยาบาล  และการเขียนแผนพยาบาล 

- การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา ควรเปนการเรียงลําดับปญหาที่มี
ความสําคัญหรือเปนอันตรายตอชีวิต ซ่ึงเปนปญหาที่สมควรไดรับการแกไขกอน ซ่ึงแบงปญหา
ออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ปญหาที่มีความสําคัญมาคุกคามตอชีวิต เปนปญหาที่ตองการแกไขอยาง
รีบดวนถาปลอยทิ้งไวผูรับบริการอาจเสียชีวิตหรือพิการได 2) ปญหาที่มีความสําคัญปานกลางไม
คุกคามตอชีวิต เปนปญหาที่ตองการการแกไขอยางเรงดวนซึ่งหากไมไดรับการแกไขเกิดปญหาที่
รุนแรง 3) ปญหาที่มีความสําคัญนอย เปนปญหาที่ดําเนินไปอยางชาๆ ตองการการพยาบาลแตรอได 

- การกําหนดจุดมุงหมายทางการพยาบาล ลักษณะของการเขียนจุดมุงหมายหรอื
เกณฑการประเมินผลตองประกอบไปดวย พฤติกรรมผูรับบริการ เกณฑที่คาดหวัง ระยะเวลา และ
เงื่อนไข(ถามี) โดยมีหลักหรือแนวทางในการเขียนดังนี้ 

1. มีความสมเหตุสมผลกับความสามารถของผูรับบริการ วาสามารถทําได
ในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

2. เปนพฤติกรรมของผูรับริการที่สังเกต และวัดได 
3. เขียนในรูปพฤติกรรมของผูรับบริการไมใชกิจกรรมการพยาบาล 

- การกําหนดกิจกรรมการพยาบาล  มีสวนประกอบ คือ 1)วันที่ ที่เขียนกิจกรรม 
2) ประธานของประโยค ซ่ึงอาจมี หรือไมก็ได 3) คํากริยาบอกการกระทํา 4) สวนขยายความ เปน
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การบอกใหรูวาตองทําอยางไร 5) เวลา ตองบอกวาทําเมื่อไร บอยแคไหน 6) ลายเซ็นพยาบาลที่เขียน
กิจกรรม โดยมีหลักในการเขียน ดังนี้ 

1. มีความสัมพันธกับวินิจฉัยทางการพยาบาล ในสวนที่เปนสาเหตุ หรือมี
ความสัมพันธกับปญหา 

2. มีความเฉพาะเจาะจง ไมคลุมเครือ 
3. เขียนในรูปพฤติกรรมการพยาบาลไมใชพฤติกรรมผูรับบริการ 
4. กิจกรรมไมขัดแยงกับการรักษาของแพทย หรือบุคลากรในทีมสุขภาพอื่น 
5. มีสวนประกอบครบถวน 
6. ผูรับบริการ และครอบครัวควรมีสวนรวมมากที่สุดเทาที่จะทําได 

- การเขียนแผนพยาบาล ควรประกอบไปดวย 3 สวน คือ วินิจฉัยการพยาบาล 
จุดมุงหมายทางการพยาบาล/เกณฑการประเมิน และกิจกรรมการพยาบาล 

3. การปฏิบัติการพยาบาลตามแผน 
 การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนนั้นพยาบาลมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยู 2 สวน 
คือการบันทึกการพยาบาลและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล  
 3.1 การบันทึกการพยาบาล 
 การบันทึกการพยาบาลเปนการบันทึกขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงการบันทึกประกอบ
ไปดวยการวินิจฉัยการพยาบาล กิจกรรมที่พยาบาลปฏิบัติจริง และพฤติกรรมที่ผูปวยเปลี่ยนแปลง
ไปภายหลังการไดรับการพยาบาล 
 3.2 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล  
 กิจกรรมการพยาบาลที่พยาบาลสวนใหญนํามาใชปฏิบัติ คือ การชวยเหลือ
กิจวัตรประจําวัน และการปองกันอันตราย  

- การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน พยาบาลควรใหการชวยเหลือกิจวัตร
ประจําวัน ไดแก การลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา แตงกาย รับประทานอาหาร การทําความสะอาดที่
อยูอาศัย แกผูที่มีความเจ็บปวยดวยโรคเฉียบพลัน โรคเร้ือรัง  

- การปองกันอันตรายใหแกผูปวยไดแก การปองกันภาวะแทรกซอนตางๆที่
อาจเกิดจากการรักษาของแพทย เชน การผาตัด รวมถึงการจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อที่จะชวย
ใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัย และสะดวก  
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4. การประเมินผลการพยาบาล  
 การประเมินผลการพยาบาล คือ การประเมินหลังจากการที่ผูปวยไดรับการ
พยาบาลแลววาผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑที่ตั้งไว หรือไม การประเมินผลแบงไดเปน 4 
ขั้นตอน คือ 

1. ตั้งเกณฑในการประเมินที่จะชวยใหพยาบาลสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่
คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงคที่ตั้งไวในการแกปญหา 

2. รวบรวมขอมูลของบุคคลภายหลังไดรับการปฏิบัติการพยาบาลตามแผน 
3. เปรียบเทียบขอมูลท่ีรวบรวมไดกับเกณฑที่ตั้งไว และกับขอมูลพ้ืนฐานของ

บุคคลแลวตัดสินวามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไว หรือไม 
4. ปรับปรุงแกไขใหแผนการพยาบาลทันสมัย  และเหมาะสมกับสภาพของผูปวย       

อยูตลอดเวลา 
 การประเมินผลการพยาบาลเปนกระบวนการที่บอกใหทราบถึงสิ่งที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ คือ 

- ความกาวหนาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย 
- คุณภาพของการใหบริการพยาบาลโดยการตรวจสอบการพยาบาล 
- คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลแตละคน 
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกคน 

 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพการพยาบาลตามแนวทางวิชาชีพจะตองดําเนินการ 
ใหการพยาบาลอยางมีระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร คือ ใชกระบวนการพยาบาล (พวงรัตน        
บุญญานุรักษ 2522: 38) และการที่บุคคลจะใช หรือปฏิบัติในสิ่งใดนั้นควรที่จะตองมีความรูในเรื่อง
นั้นกอน ดังนั้นจะเห็นวาผูที่มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลดี ก็นาที่จะใชกระบวนการ
พยาบาลไดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหคุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลดีขึ้นไปดวย ดังนั้นจึง
ทําใหผูวิจัยนําความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลมาเปนตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ 
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ตอนที่ 4 แนวคิดที่เกี่ยวกับคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
  
    คานิยม(Value) นั้นมีความหมายใกลเคียงกับคุณคา (Worth) ซ่ึงถือเปนความเชื่อของ     
แตละบุคคลใชยึดเปนแนวทางที่จะเลือกประพฤติตนใหเปนไปตามแนวทางที่ตนพิจารณาไตรตรอง
แลววาเปนสิ่งที่ดีที่เหมาะสมสําหรับตน  
 คานิยมเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เพราะเสริมสรางทัศนคติ และ
แรงจูงใจ ทําใหเกิดความสนใจ  และตั้งใจในการปฏิบัติใหสอดคลองกับคานิยม โดยมีผูกลาวถึง
ความสําคัญของคานิยมไวดังนี้ 
 Drien, Clarence and Martin (1964: 48 อางถึงใน รัชนี โกศัลวัฒน 2543: 27) กลาววา 
คานิยมจะมีผลตอการกําหนดการกระทํา หรือแบบแผนในการทํางาน มีผลตอการปกครองใน
หนวยงานนั้น ตลอดจนความรวมมือในการทํากิจกรรมของบุคคล คานิยมเปนตัวกําหนดวาอะไรถูก
อะไรผิด และอะไรที่ควรเปน เมื่อคานิยมกําหนดไวเชนไรก็จะมีผลตอหนวยงาน หรือสังคมนั้นดวย 
 Fichter (1977: 57, อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช 2538: 257) ไดอธิบายหนาที่ที่สําคัญ
ของคานิยม ดังนี้ 

1. คานิยมเปนเครื่องมือ หรือวิธีการสําหรับการพิจารณาตัดสินใหกับบุคคลทําให
บุคคลแตละคนรูจุดยืนของตนเอง 

2. คานิยมชักจูงใหบุคคลสนใจเฉพาะในสิ่งที่พึงปรารถนา มีประโยชน และมี
ความสําคัญ 

3. คานิยมเปนบรรทัดฐานที่ชวยบุคคลในการเลือกประพฤติปฏิบัติตนใหมีความ
เหมาะสมตามบทบาทที่ตนมีในสังคม 

4. คานิยมทําหนาที่เปนตัวคอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมกลาวคือ 
เปนตัวที่คอยบังคับใหบุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ชวยใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร 
และถาบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามก็จะไดการยกยองสรรเสริญ 

5. คานิยมทําหนาที่ในฐานะเปนตัวที่ทําใหเกิดคามเปนปกแผน หรือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม  
 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 23) กลาววาคานิยมเปนที่มาของการเกิดบทบาทใน
ตัวบุคคล ซ่ึงทําหนาที่เปนทั้งมาตรฐานควบคุม กําหนดเปาหมายแนวทางของพฤติกรรม และยังเปน
แกนกลางที่ถาวรในการสรางเสริมแรงจูงใจ ความสนใจ ตลอดจนความตั้งใจที่จะนําสูพฤติกรรมที่
สอดคลองกับคานิยมนั้นในที่สุด ซ่ึงแสดงใหเห็นไดดังดังนี้ 
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  อิทธิพล อิทธิพล  อิทธิพล 
 
 
  ผลยอนกลับ ผลยอนกลับ   ผลยอนกลับ 
 
      
  ผลยอนกลับ 

 
แผนภูมิที่ 2 อิทธิพลของคานิยมตอพฤติกรรมมนุษย 
ที่มา : ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา,  คานิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย (กรุงเทพมหานคร:          
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 23 
 
 เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 9) กลาววา คานิยมเปนกระบวนการทาง
ความคิดของบุคคลเปนตัวกําหนด ตัวตัดสิน ช้ีนําใหบุคคลปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง โดยแยก
บทบาทของคานิยมเปน 2 ประการ คือ 

1. เปนมาตรฐานที่จะนําทาง หรือเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ ประเมินผล
วาส่ิงใดดี ไมดี 

2. ทําหนาที่กระตุนเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสราง ทัศนคติ 
ความสนใจ  และความตั้งใจซึ่งนําไปสูการกระทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมนั้น 
 จากแนวคิด และความสําคัญของคานิยมแสดงใหเห็นวาคานิยมมีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมเปนอยางยิ่ง การปฏิบัติงานพยาบาลเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกซึ่งมี  
ผูกลาวไววา การปฏิบัติงานพยาบาลนั้นพยาบาลควรมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาลที่ถูกตอง 
เนื่องจากจะเปนแนวทางใหพยาบาลมีการประพฤติปฏิบัติตอวิชาชีพในทางที่ดี ทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงคานิยมที่เหมาะสมสําหรับวิชาชีพพยาบาลมีผูกลาวไวหลายทานซึ่งพอ
รวบรวมไดดังนี้ 
    ศรีเกรียติ อนันตสวัสดิ์ (2540: 19) ไดใหความหมายของคานิยมวิชาชีพพยาบาล วา 
เปนความเชื่อหรือการกระทําหรือส่ิงที่พยาบาลยึดถือ นํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึง
พยาบาลไดรับการอบรม และถายทอดจากการเรียนวิชาชีพพยาบาล และจากการสังเกตการณ
ปฏิบัติการพยาบาล และซึมซับคานิยมวิชาชีพเปนคานิยมสวนบุคคล 

คานิยม แรงจูงใจ 
ทัศนคติ 

ความสนใจ 

ความตั้งใจ 
หรือ 

ความคาดหวัง 

การกระทําที่
มุงตอสิ่งที่

นิยม  
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    พัชรีย ประเสริฐกิจ(2541: 54) ไดสรุปไดวา คานิยมวิชาชีพพยาบาล หมายถึง ความคิด 
ความเชื่อ ความรูสึก ที่พยาบาลวิชาชีพช่ืนชม ยอมรับนับถือ เปนแนวทางที่จะนําไปใชในการ
ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปนแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิดวิชาชีพการพยาบาลที่ใหความสําคัญและ
คุณคา รวมทั้งเปนพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
   จุฑามาศ ปุญญปุระ (2543: 33) กลาววา คานิยมตอวิชาชีพพยาบาล เปนความเชื่อที่
แสดงถึงเจตนายึดมั่นวาเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานดานวิชาชีพการพยาบาล ควรปฏิบัติในการประกอบ
กิจกรรมทางวิชาชีพ 
   Fry (1994: 9-16 อางถึงใน พัชรีย ประเสริฐกิจ 2541: 53) กลาววา คานิยมวิชาชีพ 
(Professional Values) เห็นไดชัดเจนโดยดูจากจรรณยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ผูประกอบ
วิชาชีพยึดถือ 
    นิภา คิดประเสริฐ (2527: 24) เสนอวา คานิยมวิชาชีพของพยาบาลควรประกอบดวย 

1. พยาบาลตองยอมรับในความเปนวิชาชีพของตน โดยการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงจะ
นําไปสูการยกระดับวิชาชีพการพยาบาล ไปสูวิชาชีพที่สมบูรณโดย 

- ยึดมั่นในจริยธรรมพยาบาล ซ่ึงจริยธรรมพยาบาลที่พยาบาลควรยึดถือปฏิบัติ
ไดแก จรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะที่เปนสมาชิกของวิชาชีพพยาบาล และจรรยาในฐานะที่เปนคน
ไทย เชน การใฝสัจธรรม การใชปญญาในการแกปญหา เมตตา กรุณา สติสัมปชัญญะ ความไม
ประมาท ความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร หิริ โอตตัปปะ   

- ยอมรับในความเปนอิสระของวิชาชีพ 
- ประกอบวิชาชีพโดยใชความรูของวิชาชีพ และรักษาไวซ่ึงมาตรฐานสูงสุดใน

การใหการพยาบาลอันพึงทําไดในความเปนจริงของแตละสถานการณ 
- ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสรางความรูอันเปนแกนแหงวิชาชีพ 
- ยอมรับวาการเขาสูวิชาชีพ ควรเปนการศึกษาวิทยาการเฉพาะดานในการศึกษา

ขั้นสูง 
2. พยาบาลตองมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆของวิชาชีพ และมีการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 ศรีประภา ปยะศิริศิลป (2539: 57) ไดวิเคราะหจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทย ซ่ึงถือไดวาเปนขอความที่สะทอนคานิยมวิชาชีพพยาบาลไทย และเปน
คานิยมที่เปนมาตรฐานที่คาดหวัง และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวามี
คานิยมวิชาชีพทางการพยาบาลดังนี้ 
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1. การตระหนักในคุณคา และความเปนศักดิ์ศรีของมนุษย 
2. ความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน 
3. ความเสียสละ 
4. การรักษาความลับของผูรับบริการ 
5. การปกปองผลประโยชนของผูรับบริการ และปองกันอันตรายที่จะมีผลตอ

ผูรับบริการ 
6. ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 
7. ความรับผิดชอบตอตนเอง 
8. ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
9. ความรับผิดชอบตอสังคม 
10. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานทั้งภายใน และภายนอกวิชาชีพ 

 พัชรีย ประเสริฐกิจ(2541: 54) ไดสรุปไดวา คานิยมวิชาชีพพยาบาล ประกอบดวยกลุม
คานิยม 4 ดาน คือ 

1. การตระหนักถึงคุณคาของชีวิต หมายถึง การรับรู และเขาใจวาทุกชีวิตมีคุณคา        
เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ หรือนับถือศาสนาใด ผูที่ยึดถือคานิยมนี้จะ
ใหบริการสุขภาพ และปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทาเทียมกันตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิตที่มนุษยทุกคนควรไดรับ 

2. การศรัทธาตอการดํารงอยูของชีวิต หมายถึง ความเชื่อวาทุกชีวิตไมวาจะเปนวัยใด
ฐานะใด เชื้อชาติใด  หรือศาสนาใด มีความสามารถ และความตองการตอสูเพื่อการมีชีวิตอยู ถึงแม
จะยากลําบาก หรือทุกขทรมานเพียงใด พยาบาลที่ยึดถือคานิยมนี้จะตองมีความเมตตากรุณา 
ความเห็นใจ และเขาใจ ความเอื้ออาทร และความรูจักอาใจเขามาใสใจเรา 

3. การเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หมายถึง การเห็นความสําคัญ และการ
ยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคลทั้งในแงความตองการ ความเปนสวนตัว พฤติกรรม และ
จุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง การเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม มีสิทธิหนาที่ และมีอิสระในการ
ตัดสินใจกระทําการดวยตนเอง โดยมีพื้นฐานจากคานิยม และเปาหมายที่ตนเองยึด แบงออกเปน 

- การเคารพศักดิ์ศรีของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง เคารพตอตนเอง พึ่งพาตนเองได มีสัจจะ รักความจริงมีความใฝรู รักการแสวงหาความรู 
สามารถพัฒนาตนเอง และวิชาชีพใหกาวหนาเทาเทียมวิชาชีพอ่ืน 
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- การเคารพศักดิ์ศรีของผูอ่ืน หมายถึง การที่บุคคลมีความซื่อสัตยตอผูอ่ืน รับฟง
ผูอ่ืน ใหอิสระ และเสรีภาพแกผูอ่ืน ทําประโยชนเพื่อสวนรวม ปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยใชความรู และ
รับผิดชอบในผลที่ตนเองปฏิบัติตอผูอ่ืน 

4. การมีสุนทรียภาพ หมายถึง การมีจิตใตสํานึกเกี่ยวกับเรื่องของคุณคาความดีงาม 
และความมีศิลปะ เปนผูที่ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงสิ่งที่ดีงาม ความมีศิลปะ และความสุข กระทําสิ่ง
ตางๆอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และอยากใหผลงานดี มีความสุขกับการทํางาน ทํางานดวยความ
เต็มใจ มีความเปนระเบียบเรียบรอย กิริยามารยาทดี  และมีความละเมียดละไม 
 จุฑามาศ ปุญญปุระ (2543: 33) แบงองคประกอบของคานิยมตอวิชาชีพพยาบาล
ออกเปน 7 ประการ ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 
2. การยอมรับในอิสระของวิชาชีพ 
3. การประกอบวิชาชีพโดยใชความรูของวิชาชีพ 
4. การรักษาไวซ่ึงมาตรฐานสูงสุดในการใหการพยาบาลอันพึงกระทําไดในสภาวะ

ของความเปนจริงตามสภาพสังคมปจจุบัน 
5. การยอมรับการเขาสูวิชาชีพวาเปนวิทยาการเฉพาะดาน 
6. มีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ 
7. มีการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชการพยาบาล 

 จากคานิยมทางวิชาชีพขางตนพอสรุปไดวา คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล คือ ความคิด 
ความเชื่อ ความรูสึกเกี่ยวกับจรรณยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ผูประกอบวิชาชีพ
สวนใหญเห็นวาเปนสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 
 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล (Code of Ethics) หมายถึง ความประพฤติที่วงการวิชาชีพ
พยาบาลกําหนดขึ้น เพื่อเปนแนวสําหรับผูประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ (สิวลี ศิริไล 2539: 209)     
 ซ่ึงผูวิจัยสรุปจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ที่สภาการพยาบาล (2540: 19-24) และสมาคมการพยาบาลแหงประเทศไทย (2528, อางถึงใน พัชรีย 
ประเสริฐกิจ 2541: 42-43) กลาวไว ไดดังนี้ 
 จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรับบริการ  

1. ปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา  และ
สถานภาพของบุคคล 

2. ไมใชอํานาจหนาที่ ไมชักจูง ชักชวนผูใดใหมารับบริการ  หรือหลอกลวง
ผูรับบริการใหเขาใจผิด เพื่อประโยชนของตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 46

3. เก็บรักษาเรื่องสวนตัวของผูรับบริการไวเปนความลับ เวนแตดวยความยินยอมของ
ผูนั้น  หรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการวินิจฉัย และการ
แกไขปญหาสุขภาพอนามัยอยางเหมาะสมแกสภาพของบุคคล ครอบครัว  และชุมชน 

5. พึงปองกันภยันตรายอันจะมีผลตอสุขภาพอนามัยของผูรับบริการ 
6. ไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากคาบริการที่ควรไดรับตามปกติ 
7. ไมให หรือรับผลประโยชนเปนคาตอบแทนเนื่องจากการรับ หรือสงผูรับริการเพื่อ

บริการทางการพยาบาล 
8. ปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความสุภาพ และไมบังคับขูเข็ญ 
9. ประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และความสิ้นเปลืองของผูรับบริการ 
10. ไมส่ังใช หรือสนับสนุนการใชยา หรืออุปกรณทางการแพทยที่ไมบงบอกถึง

สวนประกอบ 
11. ไมออกใบรับรองแพทยเท็จโดยเจตนา  หรือใหความเห็นโดยไมสุจริตในเรื่อง

เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล 
12. ไมปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวย เมื่อไดรับการ

ขอรอง และตนอยูในฐานะที่ชวยเหลือได 
13. ไมประกอบการในที่สาธารณะ เวนแตเปนเหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาล หรือใน

การปฏิบัติหนาที่การงาน 
14. ไมใช หรือสนับสนุนการประกอบวิชาชีพที่ผิดกฎหมาย 
15. จะใหยาผูปวยไดเฉพาะที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ      

ซ่ึงเปนผูบําบัดโรคไดส่ังไว หรือเมื่อเปนการปฐมพยาบาล 
จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรวมงานและผูรวมวิชาชีพ  
1. ใหเกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีซ่ึงกันและกัน 
2. ไมทับถมใหรายหรือกล่ันแกลงกัน 
3. ไมชักจูงผูรับบริการของผูอ่ืนมาเปนของตน 
4. สงเสริม และสนับสนุนการประกอบวิชาชีพผูรวมงาน 
5. รักษาไวซ่ึงสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน 
6. ชักนําใหผูรวมงานประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร 
7. อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกผูรวมงานในการปฏิบัติกิจกรรมอัน

ชอบธรรม 
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8. ละเวนการสงเสริม หรือปองกันผูประพฤติผิด เพื่อผลประโยชนแหงตน หรือ
ผูกระทํานั้นๆ 
 จรรยาบรรณวิชาชีพตอวิชาชีพพยาบาล  

1. ตระหนัก และถือปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบตามหลักการแหงวิชาชีพ 
2. พัฒนาความรู และวิธีปฏิบัติใหไดมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
3. ศรัทธา สนับสนุน และใหความรวมมือในกิจกรรมแหงวชิาชีพ 
4. สราง และธํารงไวซ่ึงสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
5. เผยแพร ช่ือเสียงและคุณคาแหงวิชาชีพใหเปนที่ปรากฏสูสังคม 
6. เห็นคุณคา และยกยองวิชาชีพ 

 จากคํากลาวที่วาคานิยมทางวิชาชีพพยาบาลทําหนาที่เปนตัวควบคุม กําหนดเปาหมาย
แนวทางของพฤติกรรม  และเปนตัวการสรางเสริมแรงจูงใจ ความสนใจ ตลอดจนความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น ทําใหผูวิจัยคิดวาเมื่อพยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพสูง จะทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานและปฏิบัติงานสูงตามไปดวย จึงนําคานิยมทางวิชาชีพพยาบาลมาเปนตัวแปรที่ศึกษาใน
การวิจัยคร้ังนี้  
 
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
  
 การพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติงานตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมงทําใหแบบแผนการ
นอนของพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะตองสัมผัสเชื้อโรค ทําใหพยาบาลมีโอกาส
ที่จะเกิดความเจ็บปวยทางกาย และทางจิตมากกวาวิชาชีพอ่ืน ดังนั้น พยาบาลจึงควรมีการดูแล
สุขภาพตนเองใหมีสุขภาพกาย และจิตที่ดีอยูตลอดเวลา 
 Levin (อางถึงใน สมจิต หนุเจริญ ม.ป.ป.: 4) ไดใหความหมายของ การดูแลตนเอง วา
เปนกระบวนการที่ประชาชนทั่วไปสามารถทําหนาที่ดวยตนเองในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค   
การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตน และการรักษาเบื้องตน ในระดับที่เปนประโยชนสําคัญขั้นพื้นฐาน
ในระบบบริการสุขภาพ 
 สมจิตร หนุเจริญ (ม.ป.ป.: 22) กลาววา การดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรม   
ที่บุคคลเริ่ม และกระทําเพื่อที่จะรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตน  
 Orem (อางถึงใน ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 2543: 39) ไดกลาววา การดูแลตนเองเปนความ
จําเปนที่มนุษยตองการดูแลตนเองตามกระบวนการของชีวิต และการดํารงรักษาโครงสราง และ    
การทําหนาที่ของมนุษยไวเพื่อการมีสุขภาพดี เพื่อความผาสุกในชีวิต ในเรื่องเกี่ยวกับอากาศ น้ํา 
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อาหาร การขับถาย การทํากิจกรรม การพักผอน การอยูอยางสันโดษ การมีปฏิสัมพันธกับสังคม   
การปองกันอันตรายที่มีตอชีวิต และการดํารงชีวิตอยางผาสุก    
 ดังนั้นพอสรุปไดวา การดูแลตนเอง คือ การที่บุคคลปฏิบัติตน เพื่อใหตนเองคงไวซ่ึง    
สุขภาพกาย และจิตที่ดี ซ่ึงการดูแลตนเองสําหรับพยาบาลวิชาชีพนั้นอาจตองมีการดูแลแตกตางจาก
บุคคลทั่วไปบางเล็กนอยเนื่องจากมีโอกาสที่จะตองสัมผัสเชื้อโรค และแบบแผนการหลับนอน
แตกตางจากบุคคลทั่วไป ซ่ึงผูวิจัยพอสรุปการดุแลตนเองสําหรับพยาบาลไว 3 ประการ คือ การดูแล
สุขภาพกาย การดูแลสุขภาพจิต  และการปองกันโรคจากผูปวย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การดูแลสุขภาพกาย 
 พยาบาลควรดูแลสุขภาพกายของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอเนื่องจากวาตองสัมผัส      
เชื้อโรคอยูตลอดเวลา ซ่ึงหากมีสุขภาพกายที่ออนแอยอมทําใหรางกายติดเชื้อไดงาย การดูแล
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการพักผอนนอน
หลับ 
 1.1 การรับประทานอาหาร คือ การดูแลตนเองใหไดรับสารอาหารที่ถูกตอง และมี
คุณคาตามหลักโภชนาการ  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารเสพติดทุกชนิด  บํารุงดวยไวตามิน งดอาหาร 
หรือควบคุมอาหารตามความจําเปนของรางกาย (ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 2543: 39) เพื่อใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ดังนั้นการบริโภคอาหารจึงควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้  

- รับประทานอาหารหลักใหครบ 5 หมูทุกวัน เนื่องจากรางกายของคนเรา
จําเปนตองไดรับสารอาหารตางๆใหครบถวน เนื่องจากนําไปใชในรางกาย ไมวาจะเปนการ
ซอมแซม การเสริมสราง การใชพลังงานของรางกาย ซ่ึงหากรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอจะ
ทําใหรางกายไมสามารถซอมแซม เสริมสรางสวนตางๆของรางกายได อีกทั้งยังขาดพลังงานที่
รางกายจะนําไปใชทําใหรางกายเกิดความออนแอ 

- ระวังเรื่องการดื่มสุรา การดื่มสุรามักทําใหเกิดการขาดสารอาหารหลาย
ชนิด เชน  ขาดโปรตีน และพลังงาน ขาดวิตามิน และเกลือแร (ลัดดาวัลย ศรีธัญรัตน 2539: 33)     
ทําใหรางกายไดรับสารอาหารไมครบถวนกอใหเกิดความออนแอของรางกายในที่สุด 
 นอกจากนี้ยังตองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพ ไดแก 
การละเลย การรับประทานอาหารบางมื้อ และใหความสําคัญกับอาหารบางมื้อมากเกินไป เนื่องจาก
พยาบาล   มีแบบแผนการดําเนินชีวิตที่แตกตางจากบุคคลอื่นเนื่องจากแบบแผนการหลับนอน ทาํให
อาจเกิดการตองลดมื้ออาหารลง หรืองดอาหารบางมื้อ ที่เห็นไดชัด คือ การลงเวรดึก พยาบาลสวน
ใหญมักละเลยอาหารมื้อกลางวัน  หรือมื้อเชา เนื่องจากตองการพักผอนนอนหลับทําใหไดรับ
ประทานอาหารเพียง 1 มื้อ คือ มื้อเย็น ทําใหรางกายขาดความสมดุลของสารอาหาร หรือไดรับ
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สารอาหาร   ไมเพียงพอ ทําใหรางกายหิวโหย  น้ําตาลในเลือดต่ํา รางกายขาดไวตามิน และเกลือแร  
ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการใหพลังงานแกรางกายทําใหรางกายออนเพลีย ไมแข็งแรงได                 
(ชูทิตย ปานปรีชา 2531, อางถึงใน ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 2543: 40)  

1.2 การออกกําลังกาย  การออกกําลังกายจะทําใหรางกายมีการคงอยูของ
สมรรถภาพรางกาย ดังนี้ (ลัดดาวัลย ศรีธัญรัตน 2539: 40) 

1. ระบบไหลเวียนดี ทําใหเซลลตางๆ ของเนื้อเยื่อไดรับอาหาร   และ
ออกซิเจนอยางสมบูรณ มีการเสริมสรางเซลลใหมทดแทนเซลลเกาที่ตายไป 

2. กลามเนื้อแข็งแรง  และมีความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้น ทําให
รางกายมีสมรรถภาพดีขึ้นดวย 

3. ทําใหรางกายขับถายของเสียดีทุกระบบ 
4. ชวยใหปอด และหัวใจทํางานดี มีการสูบฉีดโลหิตแรง และเร็วขึ้น จึงชวย

เผาผลาญอาหารภายในเซลลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
5. จะสงผลในตอมไรทอในสมองขับสารชนิดหนึ่ง  เรียกวา Endorphin  ซ่ึงมี

คุณสมบัติคลาย Morphine แตแรงกวา 200 เทา  ซ่ึงสารชนิดนี้ยังชวยทําใหเซลตางๆ ของรางกาย
แข็งแกรงขึ้นอีกดวย เชื่อวาสามารถตานทานเชื้อโรค และแมแตมะเร็งไดดวย   

การออกกําลังกายควรทําอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 3-5 วัน เพื่อใหรางกายได
พัก และควรออกกําลังกายตอเนื่องครั้งละอยางนอย 15-20 นาที จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง แต
ก็ควรตองระมัดระวังอันตรายจากการออกกําลังกายที่ไมถูกตองได ซ่ึงการออกกําลังกายควรมี
ขั้นตอนในการออกกําลังกายมีดังนี้ 

ซ่ึงขั้นตอนในการออกกําลังกายมีดังนี้ 
- การอบอุนรางกาย เปนการเตรียมสวนของรางกาย หรืออวัยวะที่เกี่ยวของ

กับการเคลื่อนไหวใหรูตัวพรอมที่จะทํางานหนัก ซ่ึงควรทําประมาณ 10 นาทีกอนออกกําลังกาย 
โดยการการอบอุนรางกาย เชน การสะบัดขา  หรือแกวงแขนขา  และการยืดกลามเนื้อ เพื่อปองกัน
การฉีกขาดของกลามเนื้อขณะออกกําลังกาย 

- การออกกําลังกายเต็มที่ เปนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ  และเสริมสรางการทํางานของหัวใจ ควรทําอยางนอย 20 นาที 

- การลดการออกกําลังกายจนหยุดลง เปนชวงของการผอนใหเลือดบริเวณ
แขน ขาไหลกลับเขาสูหัวใจ ปองกันการคั่งของเลือดในกลามเนื้อซ่ึงทําใหสวนตางๆของรางกาย
ไดรับเลือดไมเพียงพอ  
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1.3 การพักผอนนอนหลับ การพักผอนนอนหลับอยางเพียงพอ และเหมาะสมเปน
วิธีธรรมดาที่สุดในการสงเสริมสุขภาพ ปกติคนเราควรนอนหลับอยางนอยวันละ 7 ช่ัวโมง หากเรา
นอนหลับไมเพียงพอจะเปนการทําลายสุขภาพ โดยเฉพาะอาชีพพยาบาลซึ่งมีแบบแผนการนอนที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาซึ่งอาจทําใหไมสามารถนอนหลับไดเพียงพอ ดังนั้นพยาบาลจึงควรที่จะ
มีวิธีการที่ชวยใหตนเองนอนหลับไดสนิท ดังนี้ 

1. จัดใหมีเวลา 1 ช่ัวโมง เปนเวลาเงียบ กอนจะเขานอน เพื่อใหมีการผอน
คลายอยางสมบูรณ โดยการทําสมาธิกอนนอน 

2. ดื่มนมอุนๆ หนึ่งแกว  หรืออาบน้ําอุน  หรือฟงเพลงที่ชอบเบาๆกอนนอน 
3. จัดใหมีความสุขสบายขณะนอนหลับ เชน อุณหภูมิหองนอน การถายเท

อากาศ และเสื้อผาที่สวมเวลานอน 
4. จัดใหมีการนอนชดเชย ถาหากในการนอนปกติถูกรบกวน เชน การขึ้น

เวรดึก  
2. การดูแลสุขภาพจิต 

งานพยาบาลเปนงานที่เรงดวน รีบเรง เนื่องจากเปนการทํางานที่เกี่ยวของกับชีวิต
มนุษย อีกทั้งยังตองสัมผัสกับผูคนที่แตกตางกันหลากหลาย ซ่ึงอาจทําใหพยาบาลเกิดความเครียด
ในการทํางานได ซ่ึงความเครียดนั้นหากเกิดบอยครั้ง หรือเร้ือรังไมมีการผอนคลายจะทําใหเกิด
ความทอแทในการทํางาน ซ่ึงอาจถึงขั้นมีอาการผิดปกติทางจิตได ดังนั้นพยาบาลควรจะตองมี
วิธีการผอนคลายความเครียด ซ่ึงการผอนคลายเปนกิจกรรมที่บุคคลพัฒนาขึ้นเพื่อปองกันภาวะ
เครียดมาก และนานเกินไป เพื่อมิใหเกิดผลเสียตอรางกาย และจิตใจกิจกรรมนี้จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรางกายอัตราการเตนของหัวใจลดลง การเผาผลาญลดลง อัตราการหายใจลดลง  
และทําใหสุขภาพอยูในสภาพที่ดีขึ้นกิจกรรมการฝกทักษะผอนคลายมีหลายวิธี  เชน 

การฝกหายใจแบบสงบ  คือ การหายใจที่ใชกระบังลม  และชองทอง  มีอาการ
หายใจที่ลึกชา และสม่ําเสมอ  โดยสูดลมหายใจลงไปถึงสวนลางสุดของปอด  ทําใหกระบังลมดัน
หนาทองใหพองเวลาหายใจเขา และยุบลงเวลาหายใจออก 

การฝกการผอนคลายกลามเนื้อ  เปนวิธีชวยใหบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวาง     
การเกร็ง และการผอนคลายกลามเนื้อแตละสวนทั่วรางกาย  ซ่ึงจะชวยใหเกิดการผอนคลายได 

การสั่งตัวเองใหผอนคลาย  วิธีการนี้คลายการสะกดจิตตนเอง  คือ บอกตัวเองใน
ใจชาๆ ซํ้าๆ กันใหคลายกลามเนื้อทีละสวน 

การทําสมาธิ โดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อทําใจใหสงบ เปนการผอนคลายเทานั้น          
ไมกาวลึกในแงทางศาสนา การฝกใหมุงความสนใจจดจอสงบนิ่งอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอยางเดียว  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51

เชน ลมหายใจเขาออก  การยุบพองของทอง หรือคําพูดสองสามพยางค  เพื่อใหมีสติรับรูไปตาม
อิริยาบถปจจุบันของรางกาย   และการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ และอารมณ  การฝกสมาธิในลักษณะ
นี้จะชวยทําใหรางกายไดพักผอนเต็มที่  เปนการบรรเทาความกดดัน ความตึงเครียดไดเปนอยางดี  
(อุบล นิวัติชัย 2531, อางถึงใน ศรีรัตนา ศุภพิทยากุล 2543: 42) 

วิธีผอนคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งก็คือ การพักผอนหยอนใจ ความสนุกสนาน
นับเปนปจจัยสําคัญในการรักษาอารมณใหสมดุล  และเปนวิธีผอนคลายความเครียดซึ่งสังคม
ยอมรับ     การพักผอนหยอนใจสวนใหญไมวากลางแจง หรือในรม ทําใหเราตองมีกิจกรรม หรือมี
สวนรวมกับผูอ่ืน  การที่เราจะมีสวนรวมในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือไม  ขึ้นอยูกับการที่
เห็นผูอ่ืนเขาสนุกดวย ดังนั้นการรวมสนุกกับคนอื่นๆ จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหความเครียดของเรา
ผอนคลายลง  นอกจากการพักผอนหยอนใจดวยการเลนสนุกสนานเพลิดเพลินแลว การพักผอน
หยอนใจยังทําไดโดยการนั่งเลน หรือเดินเลนตามสวนสาธารณะ ไปทัศนาจรตามวนอุทยานแหงชาติ 
ภูเขา น้ําตก ชายทะเล  หรือทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ ดูการละเลน กีฬา ภาพยนตร ทีวี ฟงวิทยุ 
ฟงเพลง ทําสวนครัว ปลูกตนไม เลนดนตรีที่ชอบ ตลอดจนเดินดูของตามหางสรรพสินคาก็นับวา
เปนกิจกรรมที่ชวย  ผอนคลายความเครียด 

3. การปองกันโรคจากผูปวย  
 งานพยาบาลเปนงานที่ตองสัมผัสเชื้อโรคอยูตลอดเวลา ดังนั้นพยาบาลทุกคนควร
มีพฤติกรรมเฉพาะ หรือกิจกรรมเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคมาสูตนเอง หลักการในการ
ปองกันโรคสําหรับพยาบาลมีดังนี้(สมหวัง ดานชัยวิจิตร 2536:38) 

1. หลัก Universal precaution หมายถึง ระเบียบปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรเชื้อที่
พบในเลือด และส่ิงคัดหล่ังจากรางกาย สําหรับเจาหนาที่ที่ดูแลผูปวย ควรนําหลักปฏิบัตินี้มาใชเพื่อ
ปองกันตนเองใหมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อที่อาจติดตอทางเลือด และส่ิงคัดหล่ังจากผูปวย   
โดยปฏิบัติกับผูปวยทุกรายเหมือนกัน ดังนี้  

- ลางมือใหสะอาดดวยสบู หรือนํายาฆาเชื้อทุกครั้งกอน และหลังสัมผัส
ผูปวย 

- สวมถุงมือทุกครั้งที่จะมีโอกาสสัมผัสกับเลือด และส่ิงคัดหล่ังของผูปวย  
และถอดถุงมือออกเมื่อใหการพยาบาลเสร็จ 

- สวมแวนตา  หรือ goggle รวมทั้ง mask ในขณะที่ทําหัตกรรมตางๆ ที่อาจ
มีการกระเด็นของเลือด 

- สวมเสื้อกาวน รวมทั้งพลาสติกกันเปอนทุกครั้ง ที่คาดวาจะมีการสาด
กระเด็นของเลือด  หรือส่ิงคัดหล่ังในขณะทําหัตกรรมตางๆ 
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- หลีกเล่ียงการถูกของมีคมบาดในขณะทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการถูก
เข็มตํา หามสวนปลอกเข็มโดยใชมือถือปลอกเข็ม วิธีที่ถูกคือ การวางปลอกเข็ม 

- เข็ม และของมีคมที่ใชแลว ใหทิ้งลงในกลองแข็งที่มีฝาปด และนําไป
ทําลายโดยการเผา หรือบดทิ้ง 

- เข็ม และกระบอกฉีดยาที่ใชเจาะเลือดผูปวย ใหใชชนิดคร้ังเดียวทิ้ง สวน
อุปกรณเครื่องใชอ่ืนเมื่อใชกับผูปวยแลวตองทําลายชื้อเบื้องตนทันทีที่ออกจากผูปวยแลวนําไปทํา
ใหปลอดเชื้อตามชนิดของอุปกรณอีกครั้งหนึ่ง 

- อุปกรณเครื่องใชที่ถอดออกจากผูปวย ที่ปนเปอนเลือด และสิ่งคัดหล่ัง      
ใหทําลายเช้ือเบื้องตนทันทีที่ออกจากตัวผูปวย แลวนําไปทําใหปลอดเชื้อตามชนิดของอุปกรณอีก
คร้ังหนึ่ง 

- ทําความสะอาดสถานที่  และบริเวณที่ปนเปอนเลือด และสิ่งคัดหล่ังของ
ผูปวยโดยตรงดวยน้ํายาฆาเชื้อที่กําหนด 

- หากผูดูแลผูปวยมีแผล หรือผิวหนังมีน้ําเหลืองซึมมาก ควรงดการดูแล
ผูปวยโดยตรงไวกอน 

2. การแยกโรคอื่นๆ 
 วิธีการแยกโรคขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ไดแก ชนิดของโรคติดตอ   
ส่ิงคัดหล่ัง  ที่แพรเชื้อ วิธีการกระจายเชื้อ ผูเสี่ยงตอการติดเชื้อแตละโรคจะมีวิธีการปองกัน แตกตาง
กันออกไป ซ่ึงหลัก Universal precaution เพียงพอที่จะปองกันการแพรกระจายเชื้อเปนสวนใหญ
แลว ยกเวนบางกรณี ไดแก 

- Respiratory isolation ในกรณีที่ผูปวยมีการติดเชื้อที่แพรกระจาย           
ทางอากาศ ไดแก โรคหัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส คางทูม ไอกรน เปนตน ผูปวยตองอยูในหองแยก ที่
มีฝาปดกั้นโดยตลอด สามารถจัดผูปวยที่เปนโรคเดียวกันอยูหองเดียวกันได พยาบาลจะตองผูก 
mask ทุกครั้งที่เขาหองแยก กรณีที่เปน droplet ซ่ึงการแพรกระจายเชื้อไดไมไกล สามารถแยกโดย 
partition  และผูก mask เมื่อเขาใกลผูปวย 

- Tuberculosis สําหรับวัณโรคระบบทางเดินหายใจ ไมจําเปนตองแยก    
ยกเวนกรณีผูปวยวัณโรคปอดกอนไดรับการรักษา ซ่ึงมีอาการไอมาก  หรือตรวจพบเชื้อในเสมหะ  
หรือสงสัยวาดื้อยา โอกาสที่ผูปวยแพรเช้ือมีนอยมาก แตตองควรระวังผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
เชน ผูปวยเอดส ซ่ึงอาจรับเชื้อเขาไปใหม และกอใหเกิดโรคได 
 จะเห็นไดวาการดูแลตนเองนั้นไมวาจะเปนการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ         
การปองกันโรคจากผูปวยนั้น เปนการดูแลตนเองที่สงผลใหบุคคล ไมเกิดความเครียด หรือทําให
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ความเครียดนั้นผอนคลายลง ซ่ึงจะทําใหมีการปฏิบัติงานสูงขึ้นตามไปดวย จึงทําใหผูวิจัยนําการ
ดูแลตนเองมาศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  
 
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล 
  
   การปฏิบัติงานพยาบาลเปนงานที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีมของพยาบาล เมื่อมีทีม       
ก็ตองมีการทํางานรวมกัน(ชวนพิศ สินธุวรการ2539: 41) ซ่ึงมีผูกลาวถึงความรวมมือแตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
   May and Doob (1937:45, อางถึงใน สุทธิพรรณ ธีรพงศ 2534: 40) กลาววา การรวมมือ 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลอยางนอยสองคนที่มุงตรงไปยังจุดมุงหมายทางสังคมเดียวกัน และใน
ที่สุดสมาชิกทุกคนสามารถไดรับรางวัลในสิ่งที่เขาควรจะไดรับ 
   English and English (1958:122, อางถึงใน สุทธิพรรณ ธีรพงศ 2534: 39) ไดให
ความหมายของ การใหความรวมมือตอกลุมไววา ความรวมมือ คือ การทํางานรวมกันของ
หนวยงานตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป เพื่อกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน หนวยที่วานี้อาจจะเปน
หนวยของอวัยวะของรางกาย เชน หนวยกลามเนื้อ และยังหมายถึงการที่บุคคลในกลุมสังคมทํางาน
อยางหนึ่งรวมกัน นอกจากนั้น ความรวมมือจะอธิบายในรูปของความพึงพอใจไดเหมือนกัน 
หมายความวา การกระทําใดๆ ที่ทั้งสองฝายพอใจรวมกัน  
   Hoban (1961, อางถึงใน บุญทัน ดอกไธสง 2529:113) กลาววา การรวมมือกัน คือ       
การชวยกันทํากิจกรรมรวมกันอยางพรอมเพรียง 
   Coolins (1970, อางถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคนอื่นๆ 2521:182) กลาววา           
การรวมมือ หมายถึง การที่บุคคลสองคนมีจุดมุงหมายอันเดียวกัน ทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเดียวกัน   
 Collins & Ashmors (1970: 50, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2528:222) ไดใหความหมายของความรวมมือไววา ความรวมมือ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป มีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการกระทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค  
 Eysenck (1972: 220, อางถึงใน พวงแกว เนตรโอภารักษ 2533: 13) ไดใหความหมาย
ของความรวมมือไวดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีการกระทํากิจกรรมกลุมของบุคคลที่กระทํารวมกันกับผูอ่ืน  เชน         
การทํางานรวมกันการปฏิบัติงานกลุมในการบําบัดรักษาทางจิต ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้อาศัยการ
จัดระบบการรวมกลุม 
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2. ความพรอมที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 Lindgren (1975:367, อางถึงใน สุทธิพรรณ ธีรพงศ 2534: 40) ไดกลาววา การรวมมือ
เปนเรื่องของการมีเปาหมาย พึ่งพาซึ่งกัน และกัน การทํางานดวยกันเพื่อไปสูจุดหมายที่ตางก็ยอมรับ 
โดยมีจุดหมายของผูรวมมือกัน ไมจําเปนวาจะตองเหมือนกัน แตการที่ตางคนตางดําเนินการไปสู
จุดหมายจะมีผลใหทุกคนที่อยูในกระบวนการนั้นไดรับความพอใจ หรือแตละคนในกลุมของความ
รวมมือนั้น จะสามารถบรรลุเปาหมายของแตละคน 
 Slavin (1983:3-5, อางถึงใน อารีรัตน ญาณะศร 2544: 14) ไดใหความหมายของความ
รวมมือไววา ความรวมมือ หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมตั้งแต 2 คนขึ้นไป สามารถที่จะทํางาน
รวมกัน มีการสื่อสาร กระตุน หรือขอรองใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 
 Seefeldt & Barbour (1986: 402, อางถึงใน อารีรัตน ญาณะศร 2544: 14) กลาววา       
ความรวมมือ (Cooperating) เปนทักษะการลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง ฝกคิดถึงประโยชน
ของกลุมเปนสําคัญ 
 Hurlock(1987, อางถึงใน วราคม ทีสุกะ 2525:153-154) กลาววา การรวมมือ หมายถึง  
การทํากิจกรรมรวมกันของคน 2 คน หรือมากกวาเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เชน คนสองกลุมซ่ึง
ขัดแยงกัน หรือเปนปฏิปกษกันอยูกอน แตเพื่อผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวาของบุคคลทั้งสอง หรือ
กลุมทั้งสอง ก็จะทําใหบุคคลทั้งสองกลุมนั้นจับมือเปนมิตรกันได  ความรวมมือกันแบบนี้เปนแบบ
ของการรวมกันที่ใหคุณประโยชนมากที่สุดในโลกศิวิไลซสมัยใหม  เปนการกระทําระดับสูงของ
บุคคลที่มีเหตุผลที่จะเอาชนะ  การเปนปฏิปกษกันเล็กๆ นอยๆ แลวหันหนาเขาหากัน  และทํางาน
รวมกัน เพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญที่จะพึงไดรวมกัน  
 พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2527:55) กลาวถึง การรวมมือ วาคือ พฤติกรรมกลุมที่มี
ลักษณะไปทางเดียวกันของสมาชิกกลุม และบุคคลจะไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมายไดดี ก็เมื่อ
กลุมไดรับความสําเร็จดวย การรวมมือจึงเปนพฤติกรรมกลุมที่จะสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
สมาชิกของกลุม เพราะการรวมมือนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จรวมกันของกลุม   
 ชวนพิศ สินธุวราการ(2539: 50) กลาววา การรวมมือประสานงาน คือ การทํางานที่มี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันในทางสมานสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ และจริงใจ    
ไมทํางานซ้ําซอน  ขัดแยง แกงแยงผลประโยชนสวนตน  สนับสนุน  และยอมรับนับถือใน
ความสามารถของกัน และกัน มีการสื่อสาร และการใชทรัพยากรรวมกัน 
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 วิจิตร อาวะกุล (2542:309) กลาววา ความรวมมือ หมายถึง ความพรอมที่จะเขา
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของกลุมบุคคล เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จของงานดวยความเต็มใจ ความ
รวมมือจึงเปนเรื่องของจิตใจของบุคคลที่อยากจะชวยเหลือผูอ่ืน  
 จากความหมายของความรวมมือที่กลาวมา สรุปไดวา  ความรวมมือในการปฏิบัติการ
พยาบาล หมายถึง การทีมพยาบาลทํากิจกรรม หรือทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่
ตองการ คือ การใหผูปวยมีความสุขสบาย บรรเทาอาการเจ็บปวย  และหายจากอาการที่เปนอยู 
 ความรวมมือกอใหเกิดความเจริญงอกงามตอมนุษยทั้งในสวนตัว และสวนรวม              
ในสังคมไทยคนไทยเปนคนมีฝมือ มีความฉลาด มีความสามารถมากมาย แตขาดการสนับสนุน และ
เปนความเกงกาจเฉพาะตัว เกงที่สุดคือเอาตัวรวดแตไมเกงที่จะทําใหสังคมอยูรอด เพราะขาด
ความคิด และเจตคติทางสังคมที่ถูกตอง คือขาดการรวมกลุมอยาถาวรเพื่อสวนรวม (นิพนธ คันธเสวี 
2528:23-24) แสดงวาคนไทยนั้นขาดการรวมมือกัน ถึงจะเปนคนเกง มีความสามารถ แตก็ไม
สามารถทําใหสังคมอยูรอดได ไมสามารถทําใหสังคมเจริญรุงเรืองได ทั้งนี้เพราะความรวมมือมี
ความสําคัญ กอใหเกิดความเจริญงอกงามไดทั้งตอตัวบุคคล และสังคม ซ่ึงมีผูกลาวถึงความสําคัญ
ของความรวมมือไว ดังนี้ 
 Johnson & Johnson(1994:12, 15, 186, อางถึงใน อารีรัตน ญาณะศร  2544: 14)     
กลาววา  ความรวมมือ เปนการสรางขอบเขตของคุณคา และความกาวหนาใหมนุษย  เปนหัวใจ
สําคัญของการมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางบุคคล  ครอบครัว  เศรษฐกิจ  กฎหมาย และเปนสวน
หนึ่งของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  ในแตละวันมนุษยจะตองรวมมือกับผูอ่ืน  ทั้งในครอบครัว  การ
ทํางาน และการติดตอกับชุมชน  ความรวมมือเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหมนุษยประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพ  และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
 การปฏิบัติงานพยาบาลนั้นตองอาศัยความรวมมือของทีมพยาบาล ซ่ึงมีผูกลาวถึงความ
รวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลดังนี้ 
 Alexe J.Ducanis and Anne K. Golin (1979, อางถึงใน ศิริวรรณ โกมุติกานนท 2536: 
22)  และ Ducanis and Golin (1979, อางถึงใน ชวนพิศ สินธุวรการ 2539: 54) มีความเห็นตรงกันวา
การปฏิบัติงานรวมกันของพยาบาลมีดังนี้ 

1. มีการกําหนดปญหา  และตั้งจุดมุงหมายรวมกัน เพื่อใหการรักษาเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. รวบรวมขอมูล  และรวมกันคิดขอมูลตางๆ ที่ไดจากผูปวย เชน ขอมูลทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม เพื่อนําไปวินิจฉัย และปรับปรุงจุดมุงหมาย เพื่อใหการรักษาพยาบาลที่ถูกตอง 

3. ประเมินความเห็น ปรับปรุงการรักษา วางแผน มอบหมายงาน 
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4. รวมมือกันในการใชแผนการรักษาพยาบาล 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางแกไขปญหา 

 จากงานที่พยาบาลตองปฏิบัติงานรวมกันนั้นผูวิจัยพอสรุปไดวาทีมพยาบาลควรมีความ
รวมมือกันในเรื่องตอไปนี้ 

1. ความรวมมือในการวางแผนการพยาบาล เปนการเตรียมการลวงหนาวาจะทํา
กิจกรรมใดใหแกผูปวยที่มารับบริการ ทุกคนในทีมพยาบาลรวมกันหาวิธีการ และขั้นตอนในการ
ทํางาน เพื่อสนองจุดมุงหมายในการทํางาน โดยเริ่มจากการรวมกันรวบรวบขอมูล มีการแบงงาน 
มอบหมายหนาที่ ระดมทรัพยากร และแบงปน ทรัพยากรซึ่งกัน และกัน เตรียมการประสานงานไว
ในรายละเอียด พรอมทั้งกําหนดวิธีการประเมินผล  และเตรียมหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยการ
รวมกันหาทางเลือกในการแกไขปญหา และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การกําหนดแผนงานตองเปน
ลายลักษณอักษรดวยความเห็นชอบของผูปฏิบัติงานสวนใหญ และเผยแพรใหทุกคนที่ เปน 
ผูปฏิบัติงานทราบ ทุกคนเต็มใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามแผน 

2. ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล คือ การลงมือทํางานตามหนาที่ของตนที่
กําหนด  และหนาที่แตละคนไมกาวกายกัน แตพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกัน และกัน
ในขณะปฏิบัติการพยาบาล มีการจูงใจ และสงเสริมความภาคภูมิใจใหกับผูรวมงาน ใหคําปรึกษา
แนะนําซ่ึงกัน และกัน มีการบันทึกรายงาน และใชบันทึกรายงานนั้นรวมกันใหเกิดประโยชน เพื่อ
ส่ือความหมายในการปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติงานในทีมมีความสามัคคี ยึดมั่นผูกพัน เอ้ืออาทรตอ
กัน มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันขณะปฏิบัติการพยาบาล 
 จากความสําคัญของความรวมมือในการปฏิบัติงานที่วาเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิด       
การสรางปฏิสัมพันธระหวางมนุษย และเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหมนุษยประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพ และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนั้น 
จึงทําใหผูวิจัยคิดวาเมื่อมีความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลจะทําใหพยาบาลวิชาชีพมีสัมพันธ
ภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มีความเต็มใจในการทํางาน จึงมีการปฏิบัติงานพยาบาลสูงขึ้นตามไปดวย 
จึงไดนํา   ตัวแปรความรวมมือเขามาศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ โดยแบงความรวมมือในการปฏิบัติการ
พยาบาลออกตามลักษณะงานที่พยาบาลปฏิบัติในแตละเวร ซ่ึงความรวมมือดังกลาวเปนความ
รวมมือระหวางบุคคลในทีมการพยาบาลเกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการ
พยาบาล 
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ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  
 ในการปฏิบัติงานนั้นส่ิงหนึ่งที่จะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไดนั้นก็คือการ
สนับสนุนทางสังคม ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางการสนับสนุน
ทางดานอารมณ ซ่ึงลักษณะของการใหกําลังทําใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจในการทํางานตอไป มีผูให
ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไวหลายทานดังนี้ 
 Weiss (1974, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 23) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุน
ทางสังคมวา เปนความรูสึกอ่ิมใจ และพึงพอใจตอความตองการทางสังคมจากความสําเร็จใน 
สัมพันธภาพ 
 Cobb (1976:300, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 44 ) ไดใหความหมายของ        
แรงสนับสนุนทางสังคมไววาเปนการที่บุคคลไดรับ ขอมูลขาวสารที่ทําใหรูสึกวามีคนใหความรัก 
ความสนใจ มองเห็นคุณคาของเขา  และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม  
 Procidana and Heller (1983:24, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 44) เสนอวา       
แรงสนับสนุนทางสังคม นอกจากจะทําใหบุคคลไดรับความรัก ความสนใจ และความภาคภูมิใจ
แลวยังทําใหบุคคลไดรับคานิยม ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลที่มีความสําคัญตอเขาไดทันทวงที 
และเขารูสึกพึงพอใจในสัมพันธภาพที่เขามีตอกัน 
 Hubbard, Muhlenkamp & Brown (1984: 266, อางถึงใน หัทยา มัทยาท  2541: 23) 
กลาวถึง แนวความคิดตางๆของผูที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยสรุปวา                   
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสรางหลายมิติ ซ่ึงประกอบดวยการติดตอส่ือสารในดานดีทําให  
มีความรูสึกผูกพันเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และกันโดยคํานึงถึง
แหลงที่มาของแรงสนับสนุนดวย กลาวโดยสรุปวา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการตอบสนองความตองการ ดานรางกาย อารมณ และสังคม จากการติดตอสัมพันธกับบุคคล
ในสังคม 
 Thoits (1986:145-159, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 44) เสนอวา แรงสนับสนุน
ทางสังคม เปนการที่บุคคลในเครือขายทางสังคมใหการชวยเหลือสมาชิกในเครือขายดานอารมณ 
สังคม และขอมูลขาวสาร ซ่ึงจะชวยใหผูรับสามารถเผชิญ และตอบสนองตอความเจ็บปวย หรือ
ความเครียดไดในระยะเวลาอันสั้น และความภาคภูมิใจอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลเผชิญ
กับเหตุการณเครียดในชีวิตได จําเปนตองทําถูกตองดวย 
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 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การกระทําใดก็ตามที่
สงเสริมใหผูรับมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแรงสนับสนุนทางสังคมนี้จะเกิดขึ้นภายใต       
สัมพันธภาพระหวางบุคคลเทานั้น 
 ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 แรงสนับสนุนทางสังคมเปนความตองการขั้นพื้นฐานทางสังคมอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจอยู
ในรูปที่เปนทางการ หรือไมเปนทางการ ซ่ึงมีผูแบงชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมไวหลายทาน
ดังนี้ 
 Schaefer et al. (1981:381-405, อางถึงใน ลัดดาวัลย ศรีธัญรัตน 2539: 69) มีความเห็น
วา แรงสนับสนุนทางสังคมแบงเปน 3 ชนิดคือ 

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ(Emotional support)หมายถึง การใหความรัก การยก
ยอง ใหความหวงใย ใหความมั่นใจ และความไววางใจ  และใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
กลุม 

2. แรงสนับสนุนเชิงรูปธรรม  (Tangible support)  หมายถึง การใหความชวยเหลือ 
หรือใหบริการโดยตรง รวมทั้งการใหส่ิงของ เงินทอง 

3. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational support) หมายถึง การใหขอมูล
ขาวสาร  และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบุคคลในการแกปญหา  และใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
การกระทําของเขา 
 House (1983:105-155, อางถึงใน วิไล พัวรักษา 2541: 41) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรง
สนับสนุนทางสังคม และแบงแรงสนับสนุนทางสังคมอยางกวางๆ เปน 4 ชนิด ดังนี้ 

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ(Emotional support)  หมายถึง การใหความรัก ความ
ไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส และการรับฟง 

2. แรงสนับสนุนดานเครื่องมือ ส่ิงของ(Instrumental support)  หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือโดยตรง ไมวาจะเปนดานแรงงาน การเงิน เวลา หรือชวยปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับบุคคล 

3. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(Informational support)  หมายถึง การให
คําแนะนํา การใหแนวทาง  และขอมูลขาวสารที่บุคคลสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
บุคคล และสภาพแวดลอมได 

4. แรงสนับสนุนดานการประเมิน(Appraisal support)  หมายถึง การใหขาวสาร หรือ 
ขอมูลปอนกลับ เพื่อใหบุคคลนําไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลในสังคม  
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 Weiss (1985: 199-206, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 23) ไดแบงแรงสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 6 ชนิด คือ 

1. ความรักใครผูกพัน (Attachment)  เปนความรูสึกอบอุน มั่นคง  ปลอดภัย  มีคนรัก
เอาใจใส ซ่ึงสวนใหญไดรับจากคูสมรส และเพื่อนสนิท  ถาขาดแรงสนับสนุนทางสังคมชนิดนี้จะ
ทําใหบุคคลรูสึกอางวาง และโดดเดี่ยว 

2. การมีสวนรวมในสังคม (Social  integration)  ทําใหบุคคลมีโอกาสผูกมิตรกัน         
มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมดวยกัน ถาขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลแยกตัวออกจาก
สังคม และรูสึกเบื่อหนายในการดํารงชีวิต 

3. โอกาสในการอบรมเลี้ยงดู หรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่น (Opportunity  for 
nurturance)  ไดแก การที่บุคคลมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดู   หรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่น
ใหมีความผาสุก  ซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองเปนที่ตองการของบุคคลอื่น  ถาหากวาไมไดทําหนาที่นี้จะ
ทําใหรูสึกวาชีวิตไมมีความหมาย 

4. สงเสริมใหมีความมั่นใจในคุณคาแหงตน (Reassurance  of  worth)  ไดแก  การที่
บุคคลไดรับการเคารพยกยอง และช่ืนชมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม  อันเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในครอบครัว และผูรวมงาน  ถาไดรับการสงเสริมจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา 

5. ความเชื่อมั่นในการเปนมิตรที่ดี (A sense  of  reliable  alliance)  ความรูสึกเชนนี้   
ไดรับจากครอบครัว หรือเครือญาติ ซ่ึงสมาชิกแตละคนตางคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือซ่ึง
กัน และกันอยางตอเนื่อง  ถาขาดความรูสึกเชนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความมั่นคง และถูกทอดทิ้ง 

6. การไดรับคําชี้แนะ (The obtaining of guidance) เปนความตองการในชวงที่บุคคล
เผชิญกับความเครียด หรือภาวะวิกฤต ทําใหตองการคําปลอบใจ คําแนะนําจากบุคคลที่ตนศรัทธา 
และเชื่อมั่น ถาไมไดรับการตอบสนองจะทําใหรูสึกสิ้นหวัง  
 สําหรับ Norbeck and Tilden (1988:173-178, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 45) 
เสนอวานักวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมเห็นพองตองกันวา แรงสนับสนุนทางสังคมอยาง
ไมเปนทางการแบงเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

1. แรงสนับสนุนดานจิตใจ และอารมณ (Psycho-emotional support) เปนการ
สนับสนุนดานการใหความไววางใจ คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร  และสนับสนุนใหเกิดความรูสึกวา
ตนมีคุณคา 

2. แรงสนับสนุนเชิงรูปธรรม  (Tangible support)  เปนการสนับสนุนโดยการใหการ
ชวยเหลือโดยตรง  และการใหเครื่องมือส่ิงของตางๆ รวมทั้งชวยเหลือดานการเงิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

แหลงท่ีมาของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 การศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม ตองคํานึงถึงแหลงที่มา เกณฑ  หรือคุณสมบัติใน
การติดตอสัมพันธในกลุมสังคมดวย Pender (1987: 32-33, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 24) ได
แบงกลุมบุคคลในระบบสนับสนุนทางสังคม ออกเปน 5 ระบบ คือ 

1. ระบบการสนับสนุนตามธรรมชาติ(Natural  Support  System) ไดแก แหลง
สนับสนุนจากครอบครัว  ญาติพี่นอง  ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวมีบทบาท
สําคัญตอบุคคลตั้งแตวัยเด็ก  เปนแหลงที่ถายทอดคานิยม  ความเชื่อ  การปฏิสัมพันธ แบบแผน
พฤติกรรม และประสบการณตางๆในชีวิต อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนแกบุคคล 

2. ระบบสนับสนุนจากกลุมเพื่อน (Peer  Support  System)  เปนแรงสนับสนุนที่
บุคคลได รับจากผูมีประสบการณ   มีความชํานาญในการคนควาหาความตองการ  และมี
ความสามารถติดตอชักจูงบุคคลไดงาย  ชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จ และสามารถปรับตัวใน
สถานการณที่เลวรายๆ ในชีวิตไดเปนอยางดี 

3. ระบบสนับสนุนดานศาสนา หรือแหลงอุปถัมภตางๆ (Religions  Organization  of  
nominations)  เปนแหลงที่จะชวยใหบุคคลไดมีการพบปะแลกเปลี่ยนความเชื่อ  คานิยม  คําสอน  
คําแนะนําเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆไดแก  กลุมผูปฏิบัติธรรม  
พระ  นักบวช  หมอสอนศาสนา  ฯลฯ 

4. ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ (Health  Professional  Support  
System)  เปนแหลงสนับสนุนแหงแรกที่ใหการชวยเหลือบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอเมื่อแรง
สนับสนุนที่ไดรับจากครอบครัว  เพื่อนสนิท และกลุมเพื่อนไมเพียงพอ 

5. ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ (Organized  Support  System  not  
reacted  by  Health  professionals)  เปนการสนับสนุน จากกลุมบริการ  อาสาสมัคร กลุมชวยเหลือ
ตนเอง (Self-help  groups)  เปนกลุมที่ส่ือกลางที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆในทาง
สงเสริมใหบุคคลสามารถปรับตัว ใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆในชีวิต เชน ปญหา
เจ็บปวยเรื้อรัง  ปญหาเจ็บปวยในระยะสุดทายของชีวิต หรือปญหาการเปนสมาชิกที่พิการของ
ครอบครัว 
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 นอกจากนั้น Kerbo (1986:27-29, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 46) ไดอธิบายวา     
กลุมคนประกอบไปดวยคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่มีปฎิสัมพันธกันเปนระยะเวลานาน มีการจัดระเบียบ
ภายในกลุมเพิ่มขึ้น หรือลดลง และมีสัมพันธภาพระหวางกันมานาน เชน กลุมทางสังคม กลุมทํางาน 
และครอบครัว เปนตน ลักษณะของกลุมคนแบงเปน 2 ชนิด คือ 

1. กลุมปฐมภูมิ  (Primary groups)   เปนกลุมเล็กๆ  ซ่ึงสมาชิกภายในกลุมมีความ
ผูกพันกันมาก  สมาชิกมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนากัน  มีการติดตอทางสังคมอยางไมเปนทางการ           
มีความใกลชิดสนิทสนมกันเปนการสวนตัว และในทุกๆเรื่อง สัมพันธภาพทางสังคมภายในกลุม
เปนไปอยางผอนคลาย สมาชิกกลุมใหความสนใจในความเปนบุคคลซึ่งกันและกัน กลุมจะเนน 
สัมพันธภาพทางสังคมมากกวาประสิทธิภาพของการทํางาน ตัวอยางกลุมปฐมภูมิ เชน  ครอบครัว 
กลุมเพื่อน กลุมปฐมภูมิจะเปนแหลงที่ใหแรงสนับสนุนดานอารมณ และความเปนเพื่อนซึ่งเปน     
ส่ิงสําคัญสําหรับบุคคลมาก บุคลิกภาพของบุคคลจะถูกสรางขึ้นภายในกลุมปฐมภูมิ  สมาชิกกลุม
ปฐมภูมิจะไดรับความใกลชิดสนิทสนม  การรวมความรูสึก  และมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่นาสนใจ 
และกิจกรรมตางๆ 

2. กลุมทุติยภูมิ  (Secondary groups)  สมาชิกกลุมทุติยภูมิมีความรูสึกผูกพันกันไม
มาก  สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธ และสัมพันธภาพระหวางกันมาเปนเวลานานเชนกัน  มีการติดตอ         
ทางสังคมแบบเปนทางการ  ไมใชเปนการสวนตัว  สมาชิกกลุมไมคอยสนใจในความเปนบุคคลของ
กัน และกัน  ขนาดของกลุมจะใหญ หรือเล็กก็ได เพราะกลุมไมไดเนนที่ความผูกพันอยางแนนแฟน 
ของสมาชิก และมักพบวากลุมทุติยภูมิเกิดจากการที่บุคคลมาอยูรวมกันเพื่อทํางานที่จําเพาะ ดังนั้น
เปาหมายของกลุมจึงมีความจําเพาะ และมีขอจํากัดมากกวากลุมปฐมภูมิ  โดยกลุมถือวาผลงาน และ
การแสดงบทบาทของสมาชิกเปนสิ่งสําคัญ กลุมทุติยภูมิอาจเปนสหภาพแรงงาน สมาคมทางการคา  
หรือสโมสรตางๆ เชน  กลุมผูบังคับบัญชาในที่ทํางาน  กลุมวิชาชีพ   และกลุมทางสังคมอื่นๆ 
สมาชิกกลุม   ทุติยภูมิจะไดรับเครื่องมือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
แตในบางครั้งสมาชิกก็ตองเก็บกดความรูสึกที่แทจริงบางอยางไว  
 ประสิทธิภาพของแรงสนับสนุนทางสังคม 
 Cohen & Wills (1985: 310-359, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 23)) ไดศึกษาเพื่อ
อธิบายกลไกของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอภาวะสุขภาพของมนุษย และพบวาการไดรับ             
แรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีทําใหมีสุขภาพดีเนื่องจาก 

1. แรงสนับสนุนทางสังคม  ทําใหมนุษยมีกําลังใจ มีอารมณที่มั่นคง  อันจะสงผลทํา
ใหระบบประสาทตอมไรทอ  ระบบภูมิคุมกันทํางานดีขึ้น  สงเสริมใหการตอสูปญหาของคนดีขึ้น  
สามารถชวยลดความรุนแรงของปญหา และสงผลใหมีการปฏิบัติดานสุขภาพที่ดี 
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2. แรงสนับสนุนทางสังคม  จะชวยลดโอกาสการเกิดภาวะวิกฤตในชีวิต โดยเปนตัว
ชวยลดความเครียดซ่ึงจะนําไปสูภาวะวิกฤต  ซ่ึงเมื่อมีความเครียดคนเราจะมีความรูสึกวาไม
สามารถชวยเหลือตนเองได  รูสึกดอยไมเห็นคุณคาของตนเอง จึงเปนสาเหตุทําใหมีพฤติกรรมที่
เสี่ยง และเกิดความลมเหลวในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 Thoits (1986:151-159, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 44) เสนอวา แรงสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพสวนใหญจะเปนแรงสนับสนุนที่บุคคลไดรับจากผูที่มีลักษณะทางสังคมคลายคลึง
กับตน  ผูที่เคยเผชิญ หรือกําลังเผชิญความเครียดเชนเดียวกับตนดวยความสุขุม  เยือกเย็นมากกวาจะ
เปนแรงสนับสนุนที่ไดรับจากผูที่ตกอยูในความทุกขโศก ทั้งลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และ
สถานการณที่คลายคลึงกัน  จะชวยสงเสริมใหบุคคลมีการรับรู และเขาใจความรูสึกของบุคคลที่ตก
อยูในสถานการณเครียดไดดี   และเพิ่มความเปนไปไดที่เขาจะใหคําแนะนําถึงวิธีการปรับตัวเผชิญ
ความเครียดที่เหมาะสม   และทาทางของบุคคลที่เต็มไปดวยการเขาใจความรูสึก (Empathy) หรือ
รวมความรูสึก  (Sympathy)  กับผูทุกขโศก  เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหผูทุกขโศกแสวงหา และยอมรับ
ความชวยเหลือจากเขา  ซ่ึงการเขาใจความรูสึก และการรวมความรูสึกนี้จะทําหนาที่สําคัญในการ
ชวยเหลือผูทุกขโศก  2 ประการคือ 

1. ทําใหผูทุกขโศกลดการลงโทษตนเองวามีความรูสึกที่ไมเหมาะสม  หรือมี
ความรูสึกเบี่ยงเบน เพราะเกิดการเปรียบเทียบความรูสึกของตนกับผูใหความชวยเหลือ แลวพบวา
ผูอ่ืนก็มี การตอบสนองทางอารมณ  เชนเดียวกันกับตนในสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน  แมวา
ความรูสึก   เหลานั้นจะไมเปนที่พึงปรารถนาของสังคมก็ตาม 

2. เนื่องจากผูใหความชวยเหลือที่เขาใจความรูสึกของผูทุกขโศก  สามารถยอมรับ 
ความรูสึกที่ไมเหมาะสมทางสังคมของผูทุกขโศกได  จึงทําใหผูทุกขโศกยอมที่จะระบายความรูสึก
ของตนออกมา  ความตึงเครียดจึงถูกระบายออกไปดวย 
 Mc nett (1987: 98-102, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 23)) พบวา แรงสนับสนุนทาง
สังคมจะมีผลตอการปรับตัว หรือการตอบสนองตอภาวะเครียดของบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคม
ที่ไดรับ ทําใหบุคคลสามารถควบคุมตนเอง และแกปญหาไดตรงจุด การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมนอย หรือไมไดรับเลย จะทําใหบุคคลเกิดความเครียด หรือสงผลลบตอสุขภาพ 
 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ 
 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยอยางหนึ่ง 
ซ่ึงมีผูกลาวถึงแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไวหลายทานดังนี้ 
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 Schaefer et al. (1981:381-405, อางถึงใน ลัดดาวัลย ศรีธัญรัตน 2539: 69) กลาววา      
แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง การใหความรัก การยกยอง ใหความ
หวงใย ใหความมั่นใจ และความไววางใจ และใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 House (1983:105-155, อางถึงใน วิไล พัวรักษา 2541: 41) ใหความเห็นวา                  
แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง การใหความรัก ความไววางใจ ความเห็น
อกเห็นใจ ความเอาใจใส และการรับฟง 
 Weiss (1985: 199-206, อางถึงใน หัทยา มัทยาท 2541: 23) กลาววา ความรักใครผูกพัน 
(Attachment) เปนการสนับสนุนทางอารมณ ที่ทําใหบุคคลรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย เมื่อมีคนรัก
คนเอาใจใส ซึ่งสวนใหญไดรับจากคูสมรส และเพื่อนสนิท ถาขาดแรงสนับสนุนทางสังคมชนิดนี้
จะทําใหบุคคลรูสึกอางวาง และโดดเดี่ยว 
 สําหรับ Norbeck and Tilden (1988:173-178, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ 2538: 45) 
เสนอวา แรงสนับสนุนดานจิตใจ และอารมณ (Psycho-emotional support) เปนการสนับสนุนดาน
การใหความไววางใจ คําแนะนํา ขอมูลขาวสาร และสนับสนุนใหเกิดความรูสึกวาตนมีคุณคา 
 ซ่ึงในปจจุบันพบวาพยาบาลมีคานิยมแรงจูงใจตอวิชาชีพลดลง และเปลี่ยนแปลงไป               
ยิ่งพยาบาลปฏิบัติงานในวิชาชีพนานเทาใด ก็ยิ่งมีความกระตือรือรนนอยลง เบื่อหนาย เครียด และ 
มีเจตคติทางลบตอวิชาชีพเพิ่มขึ้น (จินตนา ตั้งวรพงศชัย 2532:1-12) เนื่องจากแรงสนับสนุน
ทางดานอารมณจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวตอความเครียดที่เกิดขึ้นได เกิดความรูสึกวาตนมี
คุณคา และถาขาดแรงสนับสนุนทางสังคมชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกอางวาง และโดดเดี่ยวนั้น 
ผูวิจัยจึงไดนําแรงสนับสนุนทางสังคมในดานอารมณ มาสรางเสริมใหพยาบาลเกิดขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน ซ่ึงสงผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานตอไป แตเนื่องจากรูปแบบแรง
สนับสนุนทางสังคมจะมีแหลงที่มาของแรงสนับสนุนทางสังคมหลายทาง ซ่ึงสําหรับพยาบาลนั้นจะ
ไดมาจากบุคคลในครอบครัว และในที่ทํางานไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูปวย/ญาติ  และ
ครอบครัว โดยพยาบาลวิชาชีพจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในดานอารมณจากบุคคลตางๆ 
เหลานี้ ไดดังนี้ 

1. ผูบังคับบัญชา สามารถแสดงพฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนดานกําลังใจแก
พยาบาลวิชาชีพไดแก  

- การใหการยกยองชมเชย เชน มีการกลาวคําชมเชยในที่ประชุมเมื่อพยาบาล
ปฏิบัติงานไดดี มีประสิทธิภาพ มีการใหรางวัลแกพนักงานหรือพยาบาลดีเดน เปนตน 
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- ใหความไววางใจ  ใหความมั่นใจและเชื่อมั่นพยาบาลวิชาชีพ เชน มอบหมาย
งานที่สําคัญแกพยาบาลวิชาชีพ ไมกาวกายการตัดสินใจของพยาบาลวิชาชีพหากการตัดสินใจนั้นไม
กอใหเกิดความเดือดรอน เปนตน 

- ใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน เชน การยอมรับฟงความคิดเห็น
ของพยาบาลวิชาชีพในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 นอกจากนั้นในชวงที่พยาบาลวิชาชีพเผชิญกับความเครียด หรือภาวะวิกฤตในงาน 
อาจมีคําปลอบใจ หรือคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา  

2. เพื่อนรวมงาน สามารถแสดงพฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนดานกําลังใจแก
พยาบาลวิชาชีพไดแก 

- การใหความรักความหวงใย เชน การใหความชวยเหลือขณะปฏิบัติงาน        
การถามทุกข-สุขในการทํางาน การใสใจดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การพักผอนขณะทํางาน 
เปนตน 

- การยกยอง และชื่นชม เชน การกลาวคําชมเชยเมื่อปฏิบัติงานดี ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ เปนตน 

- ใหความไววางใจ  ความมั่นใจ และเชื่อมั่น เชน การปฏิบัติตามการตัดสินใจ
ของพยาบาลวิชาชีพ การปรึกษาหรือสอบถามเมื่อผูปวยเกิดปญหาและตองการการแกไข เปนตน 

- การใหการยอมรับ เชน ปฏิบัติตามงานที่พยาบาลวิชาชีพมอบหมายใหดวย
ความเต็มใจ 

- การใหคําปลอบใจ  และคําแนะนํา เมื่อพยาบาลวิชาชีพตองเผชิญกับ
ความเครียด หรือภาวะวิกฤตในงาน 

3. ผูปวย/ญาติผูปวย สามารถแสดงพฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนดานกําลังใจแก
พยาบาลวิชาชีพไดแก 

- การยกยอง และชื่นชม เชน การกลาวคําชมเชยเมื่อพยาบาลปฏิบัติงานดี 
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ เปนตน 

- ใหความไววางใจ  ความมั่นใจ และเชื่อมั่น เชน ยินยอมใหพยาบาลปฏิบัติการ
พยาบาลดวยความเต็มใจ  

- การใหการยอมรับ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนําของพยาบาลวิชาชีพ 
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4. ครอบครัว สามารถแสดงพฤติกรรมที่เปนการสนับสนุนดานกําลังใจแกพยาบาล
วิชาชีพไดแก 

- การใหความรักความหวงใย และเห็นอกเห็นใจเชน การดูแลการเดินทางไป
ทํางาน การไตถามถึงปญหาหรือความไมสบายใจในการทํางาน ดูแลเรื่องอาหารและงานบานเมื่อ
พยาบาลวิชาชีพตองขึ้นเวร เปนตน 

- การใหคําปลอบใจ  และคําแนะนํา เมื่อพยาบาลวิชาชีพตองเผชิญกับ
ความเครียด หรือภาวะวิกฤตในงาน 
 

ตอนที่ 8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
  
 ผูวิจัยไดรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพพยาบาล ทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ ดังนี้ 
 ลัดดา เซี่ยงเห็น (2529) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความสามารถในการวินิจฉัยการ
พยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใหการพยาบาลแกผูปวยโดยตรง แผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 265 คน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวิชาชีพที่เคย 
และไมเคยไดรับการฝกอบรมเรื่องการใชกระบวนการพยาบาล มีความสามารถในการใชขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยการพยาบาลไมแตกตางกัน 
 ประชิด ศราธพันธ  (2532) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน 
ความเครียดในงาน ภูมิหลัง กับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรูของตนเอง ของหัวหนา
หอผูปวย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 227 คน พบวา ความพึงพอใจในงาน อาย ุ
และประสบการณทางการพยาบาล สามารถรวมกันพยากรณความสามารถในการปฏิบัติงานได และ
หัวหนางานหอผูปวยที่มีอายุ สถานภาพสมรส  ประสบการณทางการพยาบาล  ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนง และความเครียดในงานแตกตางกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
 ดวงใจ รัตนธัญญา  (2533) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับการใช
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จํานวน 255 คน พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหมมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดถึงรอยละ 74.0 และพบวาความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ประสบการณในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และการ
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ฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล มีความสัมพันธกับการใชกระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
 เขมารดี มาสิงบุญ  (2534) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการสื่อขอมูล 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ ในโรงพยาบาล      
ของรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 370 คน พบวา พยาบาลประจําการที่มีสังกัดและประสบการณการ
ทํางานแตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 สงวน ธานี  (2537) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 201 คน 
พบวา  อายุ ประสบการณในการทํางาน  การอบรมทางการพยาบาล  และสถานภาพสมรส                
ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงาน และ
สถานภาพสมรส สามารถรวมกันพยากรณความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลได 
 คนึงนิจ  สมบูรณ  (2539) ไดศึกษาอิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคม และลักษณะ
บุคลิกภาพที่เข็มแข็ง ที่มีผลตอความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจจราจรชั้นประทวน สังกัดสถานี
ตํารวจนครบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 328 คน ผลการศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเครียด และสามารถทํานายความเครียดได โดยสามารถ
รวมกันทํานายรวมกับบุคลิกภาพที่เข็มแข็งได รอยละ 12.7 
 เบญจมาศ  ติฐานะ (2541) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสถานการณที่กอใหเกิด
ความเครียด บุคลิกภาพที่เขมแข็ง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวของพยาบาลที่สําเร็จ
การศึกษาใหม ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 239 คน ผลการศึกษาพบวา พยาบาลที่สําเร็จ
การศึกษาใหมสวนใหญมี แรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก โดย                
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับการปรับตัว 
 มณีรัตน แสงเดือน(2542) ไดประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม จํานวน 175 คน พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดนครปฐม มีการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพและการทํางานเปนทีม อยูใน
ระดับดี นอกจากนั้นยังพบวา พฤติกรรมผูนํา การทํางานเปนทีม  และความพึงพอใจในงาน มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ  และพบวา การทํางานเปนทีม  
และพฤติกรรมผูนําสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐมได 
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 จุฑามาศ ปุญญปุระ (2543) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลชัยนาท จํานวน 146 คน พบวา คานิยมตอวิชาชีพ  ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชัยนาทอยูในระดับดี และพบวาปจจัยสวนบุคคล การรับรูบทบาท คานิยมตอวิชาชีพ  
และความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของพยาบาล
วิชาชีพ  และความยึดมั่นผูกพันตอองคกรดานการยอมรับเปาหมาย อายุ และคานิยมตอวิชาชีพ   
สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชชาชีพจังหวัดชัยนาทได 
 รัชนี โกศัลวัฒน (2543) ไดประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 153 คน พบวา การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวม อยูในระดับดี รอยละ 57.5 โดยพบวา การปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยวิกฤตอยูในระดับดี
เปนอันดับแรก รองลงมา คือ การติดตอส่ือสาร และการสรางสัมพันธภาพ การพัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพและการเปนผูนํา ตามลําดับ ประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ จังหวัดนครสวรรค สวนใหญรอยละ 84.3 มีคานิยมตอวิชาชีพอยูในระดับดี อายุ คานิยม
ตอวิชาชีพ ความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจ สามารถทํานายการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได  
 ผลการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจะพบวา การปฏิบัติงานของบุคคลจึงมีสวน
เกี่ยวของกับปจจัยหลาย ๆ ดาน ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเพียงบางปจจัยเทานั้น 
คือ ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือ
ในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อศึกษาอํานาจในการทํานายของปจจัย
ดังกลาว กับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 และศึกษาถึง
ความแตกตางของการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพตามขอมูลสวนบุคคล  คือ 
ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลซ่ึง
เปนประโยชนในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ อันนํามาซึ่งการ
ดูแลผูปวย และการใหบริการแกผูรับบริการเปนไปอยางมีคุณภาพ สงผลใหการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาลมีความกาวหนามากขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
         
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- สถานภาพสมรส 
- ประสบการณการทํางาน 
- ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน 

• ความรูเกี่ยวกบักระบวนการพยาบาล 
• คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
• การดูแลตนเอง 
• ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล 
• แรงสนับสนุนทางสังคม 

การปฏิบตัิงานพยาบาลของ 
พยาบาลวชิาชพี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  69 

 
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข 
เขต 2 ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้งหมด 1,044 คน (บัญชีรายช่ือเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน เขต 2, 
2546)  
 กลุมตัวอยาง และการสุมกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใช
เกณฑกลุมตัวอยาง 25% ของกลุมประชากร (ประคอง  กรรณสูตร 2527: 10) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้
ขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 261 คน โดยผูวิจัยทําการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 แบงโรงพยาบาลชุมชนตามขนาดของโรงพยาบาลออกเปน 4 กลุม คือ              
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10-30 เตียง ขนาด 60 เตียง ขนาด 90 เตียง และขนาด 120 เตียง 
 ขั้นที่ 2  สุมโรงพยาบาลชุมชนมากลุมละ 50% โดยวิธีการจับฉลาก ไดโรงพยาบาล
ชุมชน ดังนี้ ขนาด 10-30 เตียง 13 โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 3 โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง 3 
โรงพยาบาล  และขนาด 120 เตียง 1 โรงพยาบาล รวมทั้งหมด 20 โรงพยาบาล (ดังตารางที่ 1) 
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 ขั้นที่ 3 หาสัดสวนของกลุมตัวอยาง ดวยการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางจาก
จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่มีอยูทั้งหมดของโรงพยาบาล 20 โรงพยาบาลในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 534 
คน กับขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 261 คนโดยการเทียบสัดสวน ไดพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุม
ตัวอยางดังนี้โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10-30 เตียง จํานวน 127 คน ขนาด 60 เตียง จํานวน 44 คน 
ขนาด 90 เตียง จํานวน 65 คนและขนาด 120 เตียง จํานวน 25 คน รวมทั้งหมด 261 คน และสุมกลุม
ตัวอยางโดยวิธีการจับฉลากพยาบาลวิชาชีพใหไดในแตละโรงพยาบาลตามจํานวนที่กําหนดดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัจําแนกตามโรงพยาบาลและขนาดโรงพยาบาล 
ขนาดโรงพยาบาล โรงพยาบาล(จังหวัด) จํานวนพยาบาลวิชาชีพ จํานวนกลุมตัวอยาง 

สรรคบุรี(ชัยนาท) 35 17 
สรรพยา(ชัยนาท) 24 12 
มโนรมย(ชัยนาท) 30 15 
โคกเจริญ(ลพบุรี) 14 7 
หนองมวง(ลพบุรี) 22 11 
สาวไห(สระบุรี) 14 7 
หมวกเหล็ก(สระบุรี) 21 10 
ดอนพุด(สระบุรี) 12 6 
หนองหญาไซ(สุพรรณบุรี) 21 10 
ปากพลี(นครนายก) 13 6 
พรหมบุรี(สิงหบุรี) 19 9 
ทาชาง(สิงหบุรี) 17 8 
บางระจัน(สิงหบุรี) 18 9 

ขนาด 10-30 เตียง 

รวม 260 127 
ทาวุง(ลพบุรี) 30 14 
ศรีประจันต(สุพรรณบุรี) 30 15 
แกงคอย(สระบุรี) 30 15 

ขนาด 60 เตียง 

รวม 90 44 
บานนา(นครนายก) 34 17 
อูทอง(สุพรรณบุรี) 52 25 
ชัยบาดาล(ลพบุรี) 48 23 

ขนาด 90 เตียง 

รวม 134 65 
โคกสําโรง(ลพบุรี) 50 25 ขนาด 120 เตียง 

รวม 50 25 
รวมจํานวนพยาบาลวิชาชีพที่เปนกลุมตัวอยาง 534 261 
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สุมอยางงาย 50% ของโรงพยาบาลและของพยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงการสุมตัวอยางในการวิจยั 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ 
1.1 ขอมูลสวนบุคคลไดแก  

 สถานภาพสมรส แบงออกเปน 
- โสด 
- สมรส 
- มาย/หยาราง 
 

โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 
จํานวน 38 โรงพยาบาล 

ขนาด 10-30 เตียง 
จํานวน 26 รพ. 

ขนาด 60 เตียง 
จํานวน 6 รพ. 

ขนาด 90 เตียง 
จํานวน 6 รพ. 

ขนาด 120 เตียง 
จํานวน 1 รพ. 

ขนาด 10-30 เตียง 
จํานวน 13 รพ. 

RN 127 คน 

ขนาด 60 เตียง 
จํานวน 3 รพ. 

RN 44 คน 

ขนาด 90 เตียง 
จํานวน 3 รพ. 

RN 65 คน 

ขนาด 120 เตียง 
จํานวน 1 รพ. 

RN 25 คน 

พยาบาลวิชาชพีกลุมตัวอยาง 
จํานวน 261 คน 
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 ประสบการณการทํางาน แบงออกเปน 
- นอยกวา 5 ป 
- 6-10 ป 
- 11 ปขึ้นไป 

 ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน แบงออกเปน 
- ขนาด 10-30 เตียง 
- ขนาด 60 เตียง 
- ขนาด 90 เตียง  
- ขนาด 120 เตียง 

1.2 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 
1.3 คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
1.4 การดูแลตนเอง 
1.5 ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล 
1.6 แรงสนับสนุนทางสังคม 

2. ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ตองการศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ไดแก สถานภาพสมรส 
ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 3 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปดใหเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาล และปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
พยาบาล ซ่ึงแบงออกเปนความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแล
ตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม 
 แบบวัดความรูเก่ียวกับกระบวนการพยาบาล เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยให   
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และกลุมตัวอยาง โดยจําแนกความรูออกเปน 4 ดาน คือ ความรูเร่ือง
การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย ความรูเรื่องการวางแผนการพยาบาล ความรูเรื่องการปฏิบัติการ
พยาบาลตามแผน และความรูเรื่องการประเมินผลการพยาบาล ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 27 
ขอ จําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
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- ความรูเร่ืองการประเมินภาวะสุขภาพอนามัย   มีขอคําถาม 7 ขอ 
- ความรูเร่ืองการวางแผนการพยาบาล   มีขอคําถาม 8 ขอ 
- ความรูเร่ืองการปฏิบัติการพยาบาลตามแผน   มีขอคําถาม 5 ขอ 
- ความรูเร่ืองการประเมินผลการพยาบาล  มีขอคําถาม 7 ขอ 

 ลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดถูก/ผิด (True-False) โดยกําหนดเกณฑการคะแนน และ
การวิเคราะหคาระดับคะแนนดังนี้ คือ 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถกูให 1 คะแนน 
 ตอบผิด ให 0 คะแนน 
 เกณฑการวิเคราะหคาระดับคะแนน 

คะแนนต่ํากวา 60%(0-15 คะแนน)               หมายถึง   มีความรูเกีย่วกับกระบวนการ   
   พยาบาลอยูในระดับต่ํา 
คะแนนเทากับ 60-80% (16-21 คะแนน)      หมายถึง   มีความรูเกี่ยวกบักระบวนการ 
               พยาบาลอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนตั้งแต 80%ขึ้นไป (22 - 27 คะแนน) หมายถึง   มคีวามรูเกี่ยวกบักระบวนการ 
           พยาบาลอยูในระดับสูง 

 แบบสอบถามคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยให 
สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และกลุมตัวอยาง เนื้อหาแตละขอแสดงถึงความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรับบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพตอ
วิชาชีพพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรวมงาน และผูรวมวิชาชีพ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 
18 ขอ จําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรับบริการ    มีขอคําถาม 6 ขอ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพตอวิชาชีพพยาบาล   มีขอคําถาม 7 ขอ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพตอผูรวมงาน และผูรวมวิชาชีพ มีขอคําถาม 5 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ 
 มากที่สุด   หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอความนั้น 
    มากที่สุด 
 มาก  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอความนั้น 
    ปานกลาง 
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 นอย หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอความนั้นนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอนั้นนอยที่สุด 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมี
คานิยมทางวิชาชีพที่ถูกตอง จะใหคะแนน 4,3,2,1,0 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวย
นอยที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่ได
คะแนนมาก แสดงวามีคานิยมทางวิชาชีพที่ถูกตองมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
 แบบสอบถามการดูแลตนเอง เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยใหสอดคลองกับ
นิยามศัพท เฉพาะ  และกลุมตัวอยาง  เปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับการดูแลตนเองในเรื่อง                  
การดูแลสุขภาพกาย การดูแลสุขภาพจิต และการปองกันโรคจากผูปวย ประกอบดวยขอคําถาม
ทั้งหมด 19 ขอ จําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

- การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีขอคําถาม 10 ขอ 
- การปองกันโรคจากผูปวย   มีขอคําถาม 9 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ 
 มากที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองตามขอความนั้นมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองตามขอความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองตามขอความนั้นปานกลาง 
 นอย  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองตามขอความนั้นนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองตามขอความนั้นนอยที่สุด 
 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการมีการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสม จะใหคะแนน 4,3,2,1,0 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอย
ที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนน
มาก แสดงวามีการดูแลตนเองที่เหมาะสมมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
 แบบสอบถามความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และกลุมตัวอยาง เปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับการไดรับ 
ความรวมมือในการทํางานแตละเวรจากบุคลากรในทีมการพยาบาล ซ่ึงเปนความรวมมือเกี่ยวกับ
เร่ืองการวางแผนการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 7 ขอ 
จําแนกออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

- ความรวมมือเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการพยาบาล  มีขอคําถาม 3 ขอ 
- ความรวมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาล  มีขอคําถาม 4 ขอ 
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 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพรวมกันปฏิบัติตามขอความนั้นมากที่สุด 
มาก   หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรวมกันปฏิบัติตามขอความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพรวมกันปฏิบัติตามขอความนั้นปานกลาง 
นอย  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพรวมกันปฏิบัติตามขอความนั้นนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพรวมกันปฏิบัติตามขอความนั้นนอยที่สุด 

 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงความ
รวมมือกันในการปฏิบัติการพยาบาล จะใหคะแนน 4,3,2,1,0 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึง
เห็นดวยนอยที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถาม
ที่ไดคะแนนมาก แสดงวามีความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล มากกวาผูตอบแบบสอบถามที่
ไดคะแนนนอย 
 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยให
สอดคลองกับนิยามศัพท เฉพาะ  และกลุมตัวอยาง  เปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับการได รับ                
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ จากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูปวย/ญาติผูปวย และครอบครัว 
ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ จําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

- แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจากผูบังคับบัญชา  มีขอคําถาม     6 ขอ 
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจากผูรวมงาน   มีขอคําถาม     6 ขอ 
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจากผูปวยและญาตผูิปวย มีขอคําถาม   3 ขอ 
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจากครอบครัว   มีขอคําถาม   3 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตาม 
    ขอความนั้นมากที่สุด 
มาก   หมายถึง พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตาม 

ขอความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตาม 

ขอความนั้นปานกลาง 
นอย  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตาม 

ขอความนั้นนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมตาม 
    ขอความนั้นนอยที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

76

 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงการไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจะใหคะแนน 4,3,2,1,0 สําหรับคําตอบที่เห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอย
ที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนน
มาก แสดงวาไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
 แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยพัฒนามาจากลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในแตละเวร ซ่ึงกําหนดไว 4 
ดาน คือ ดานการดูแลผูปวย ดานการใหความรู ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ และดานงานที่
ไดรับมอบหมายพิเศษ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ จําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

- ดานการดูแลผูปวย     มีขอคําถาม 7 ขอ 
- ดานการใหความรู      มีขอคําถาม 6 ขอ 
- ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ    มีขอคําถาม 6 ขอ 
- ดานงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ   มีขอคําถาม 5 ขอ 

 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามขอความนั้นมากที่สุด 
มาก   หมายถึง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามขอความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามขอความนั้นปานกลาง 
นอย  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามขอความนั้นนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตามขอความนั้นนอยที่สุด 

 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จะใหคะแนน 4,3,2,1,0 สําหรับคําตอบที่ปฏิบัติมาก
ที่สุดถึงปฏิบัตินอยที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวาปฏิบัติงานพยาบาลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ได
คะแนนนอย 
 เกณฑการวิเคราะหคาระดับคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือใน
การปฏิบัติการพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช
เกณฑขีดจํากัดที่แทจริง โดยหากเปนจํานวนเต็มใหบวกดวย 0.5 ในแตละชั้น ซ่ึงไดเกณฑการ
วิเคราะห ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 3.50-4.00  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  
     การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการ 
     พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ          
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     การปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  
     การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการ 
     พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ 
     การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  
     การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการ 
     พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ 
     การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  
     การดูแลตนเองความรวมมือในการปฏิบัติการ 
     พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ 
     การปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  
     การดูแลตนเองความรวมมือในการปฏิบัติการ 
     พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ 
     การปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 

การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ แนวคิด   ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ              

ตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามในการวิจัย 
3. สรางแบบวัดความรู และแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท นํามาให

อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 4 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของเนื้อหา 
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  และ                

ผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try out) กับพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน 

5. นําแบบสอบถามที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  
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5.1 คาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบวัดความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลใช
วิธีการหาคา K-R 20 ของ Kuder-Richardson (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2538:123) ดังนี้ 

rtt = n/n-1(1-∑pq/s2
t) 

rtt แทน คาความเชื่อมั่น 
n แทน จํานวนขอ 
p แทน สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1- p 
s2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
ขอคําถามความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล มีจํานวน 27 ขอ ไดคาความ

เชื่อมั่น 0.707 
5.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาล คานิยมทาง

วิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทาง
สังคมใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α- coefficient) ของ Cronbach (1990: 202-204) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแตละดาน ดังนี้ 

5.2.1 แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาล มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 0.912 

5.2.2 แบบสอบถามคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 0.896 

5.2.3 แบบสอบถามการดูแลตนเอง มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ วิเคราะห      
คาความเชื่อมั่นได 0.869 

5.2.4 แบบสอบถามความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล มีขอคําถาม
จํานวน 7 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 0.887 

5.2.5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 0.949 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล และรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง นายแพทยสาธารณสขุ
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครนายก  และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่
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เปนกลุมตัวอยาง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคในการศึกษา  และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2.  ผูวิจัย และผูชวยวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบวัด และ         
แบบสอบถามกลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 261 ชุด ซ่ึงไดแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งหมด 221 ชุด ซ่ึงคิดเปน 80.84% ของกลุมตัวอยาง 

3. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบวัด และแบบสอบถามมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ  
2. วิเคราะหคาระดับการปฏิบัติงานพยาบาล ระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 

ระดับคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล ระดับการดูแลตนเอง ระดับความรวมมือในการปฏิบัติการ
พยาบาล  และระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 โดยใช
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีสถานภาพสมรส ประสบการณการทํางานและขนาดโรงพยาบาลที่
ปฏิบัติงานแตกตางกันโดยการทดสอบคาเฉลี่ย(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)   

4. ศึกษาอํานาจในการทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน เขต 2 ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)ซ่ึงมีตัวแปรในการทํานาย คือ ความรูเกี่ยวกับกระบวน 
การพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล
และแรงสนับสนุนทางสังคม 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ         
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2” ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับกลุมตัวอยาง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
เขต 2 จํานวน 261 คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนก
ออกเปน 4 ตอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ระดับคานิยม         ทาง

วิชาชีพพยาบาล ระดับการดูแลตนเอง ระดับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  ระดับ    แรง
สนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ และระดับการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติงานพยาบาล ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ตามสถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และขนาด
โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยม   ทาง
วิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  และแรงสนับสนุน  ทาง
สังคม ที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
Y  หมายถึง  การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 

X1  หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล  

X2  หมายถึง  คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  

X3  หมายถึง  การดูแลตนเอง  

X4  หมายถึง  ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล   

X5  หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคม 
n  หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 
X   หมายถึง  คาเฉลี่ย (mean) 
S.D.  หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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t  หมายถึง  คาความแตกตางของคาเฉลี่ย 
F  หมายถึง  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
r  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
df  หมายถึง  องศาอิสระ(Degree of Freedom) 
SS   หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
R  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 
R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย(R Square) 
Adj R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R  

Square) 
R2 Change หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปร 

อิสระ(R Square change) 
b  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย(Regression Coefficient) 
Beta  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized  

Regression Coefficient) 
S.E.  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย(Standard  

Error of the Estimate) 
Constant (a) หมายถึง  คาคงที่ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  
ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จํานวน 211 คน 

จําแนกตามสถานภาพสมรส  ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน วิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 

จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 
คน รอยละ 

  สถานภาพสมรส  
โสด 116 55.0 
สมรส 88 41.7 
มาย 7 3.3 
รวม 211 100.0 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
จํานวน ขอมูลสวนบุคคล 

คน รอยละ 
  ประสบการณการทํางาน   

นอยกวา 5 ป 88 41.7 
6-10 ป 65 30.8 

11 ปขึ้นไป 58 27.5 
รวม 211 100.0 

  ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน   
10-30 เตียง 104 49.3 

60 เตียง 37 17.5 
90 เตียง 50 23.7 
120 เตียง 20 9.5 
รวม 211 100.0 

จากตารางที่ 2 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสโสด จํานวน 116คน คิดเปนรอยละ 55.0 และมีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป จํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 41.7 สวนขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานนั้นพบวา สวนใหญปฏิบัติงาน           
ในโรงพยาบาลขนาด 10-30 เตียง จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 49.3 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ระดับคานิยมทาง
วิชาชีพพยาบาล ระดับการดูแลตนเอง ระดับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม และระดับการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  

ระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง 
ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จํานวน 211 คน วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถี่  
คารอยละ(%)  คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 – 4 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวน คารอยละ และคาระดับของความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ของ 
 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 

จํานวน ความรูเก่ียวกับกระบวนการพยาบาล 
คน รอยละ 

ระดับต่ํา( 0-15 คะแนน) 31 14.7 
ระดับปานกลาง (16-21 คะแนน) 173 82.0 
ระดับสูง( 22 -27 คะแนน) 7 3.3 

รวม 211 100 

จากตารางที่ 3 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 สวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล อยูในระดับปานกลาง 173 คน คิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมามีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในระดับต่ํา 31 คน คิดเปนรอยละ 14.7 และมีความรู เกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาลในระดับมาก 7 คน คิดเปน รอยละ 3.3 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
 การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และ 
 การปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน   เขต 2 

 ตัวแปร                X  S.D. คาระดับ 
  คานิยมทางวชิาชีพพยาบาล 3.441 .406 มาก 
  การดูแลตนเอง 2.963 .436 มาก 
  ความรวมมือในการปฏิบัตกิารพยาบาล 3.112 .567 มาก 
  แรงสนับสนุนทางสังคม 2.638 .477 มาก 
  การปฏิบัติงานพยาบาล 2.882 .466 มาก 

จากตารางที่ 4 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 มีคานิยมทางวิชาชีพ
พยาบาล   การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และการ
ปฏิบัติงานพยาบาล อยูในระดับมาก ( X  =3.441, 2.963, 3.112, 2.638 และ2.882   ตามลําดับ) 
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ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาล  ชุมชน เขต 2 จําแนกตามสถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และ
ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน    

จากขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพบวา สถานภาพสมรส มาย/หยาราง มีจํานวนเพียง 7 คน   คิด
เปนรอยละ 3.3 ซ่ึงแตกตางจากโสด และสมรสมากจึงไดกําหนดกลุมสถานภาพสมรสใหม     จาก
เดิมมี 3 กลุม คือ โสด สมรส และมาย/หยาราง เหลือเพียง 2 กลุม ดังตารางที่5 และไดแสดงการ
วิเคราะหความแตกตางของการปฏิบัติงานพยาบาล โดยใชการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย     (t-
test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 – 9  

ตารางที่ 5  แสดงการเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
 เขต 2 จําแนกตามสถานภาพสมรส  

การปฏิบตัิงานพยาบาล สถานภาพสมรส 
  X  S.D. 

t 

ไมมีคูสมรส 2.877 0.441 
มีคูสมรส 2.889 0.500 

-.194 

 จากตารางที่ 5 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีสถานภาพสมรส     
แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 6   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล
 วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

การปฏิบตัิงานพยาบาล ประสบการณการทํางาน 
X  S.D. 

คาระดับ 

นอยกวา 5 ป 2.922 0.459 มาก 
6-10 ป 2.882 0.483 มาก 
11 ปขึ้นไป 2.821 0.456 มาก 

 จากตารางที่ 6 แสดงวาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีประสบการณ     
การทํางานนอยกวา 5 ป   6-10 ป และ 11 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับมาก                 
( X  = 2.922, 2.882 และ 2.821 ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
  เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

  แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
  ระหวางกลุม .358 2 .179 .825 
  ภายในกลุม 45.184 208 .217  

รวม 45.543 210   

 จากตารางที่ 7 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีประสบการณ           
การทํางานแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 8   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล
 วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน 

การปฏิบตัิงานพยาบาล ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงาน 
X  S.D. 

คาระดับ 

10-30 เตียง 2.886 0.456 มาก 
60 เตียง 2.891 0.445 มาก 
90 เตียง 2.893 0.511 มาก 
120 เตียงขึ้นไป 2.814 0.466 มาก 

 จากตารางที่ 8 แสดงวาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลที่มีขนาด 10-30 เตียง 60 เตียง 90 เตียง และ 120 เตียงขึ้นไป มีการปฏิบัติงานพยาบาลอยู
ในระดับมาก ( X  = 2.886, 2.891, 2.893 และ 2.814 ตามลําดับ) 
ตารางที่ 9  แสดงการเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
 เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน  

 แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
  ระหวางกลุม .103 3 0.034 .157 
  ภายในกลุม 45.439 207 .220  

รวม 45.543 210   

จากตารางที่ 9 พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีขนาดโรงพยาบาล       
ที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหตัวแปรดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทาง
วิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  และแรง
สนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน เขต 2  
 ในการวิ เคราะหปจจัย ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ           
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ (Pearson Correlation) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทาง
วิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพ
 พยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล  แรงสนับสนุนทาง
 สังคม และการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ 

ตัวแปร ความรูเกี่ยวกับ
กระบวน 

การพยาบาล 
 X1 

คานิยมทาง 
วิชาชีพพยาบาล  

X2 

การดูแลตนเอง X3 ความรวมมือ 
ในการปฏิบัติการ

พยาบาล  
X4 

แรงสนับสนุนทาง
สังคม  

X5 

การปฏิบัติงาน
พยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพ 
 Y 

X1 1.000      
X2 .018 1.000     
X3 -.037 .356* 1.000    
X4 -.051 .436* .526* 1.000   
X5 -.091 .420* .412* .465* 1.000  
Y .014 .298* .503* .543* .384* 1.000 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม พบวา 

คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และ              แรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .298, r =. 503, r =. 543 และ r =. 384 ตามลําดับ) โดยความรวมมือ
ในการปฏิบัติการพยาบาล กับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ มีความสัมพันธกันมาก
ที่สุด (r =. 543) สวนความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
พยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนดวยกันเองนั้น พบวา ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาลไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตนใด คานิยมทางวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และ                 แรงสนับสนุน
ทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r = .356, r = .436, และ r = .420   ตามลําดับ) การ
ดูแลตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุน
ทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .526 และ r = .412 ตามลําดับ) และ ความรวมมือ
ในการปฏิบัติการพยาบาล มีความสัมพันธทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r = .465)  

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล   
ชุมชน เขต 2 ซ่ึงมีตัวแปร ไดแก คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายการปฏิบัติงาน 
 พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  

ลําดับท่ีของตวัแปร 
ท่ีไดรับการคัดเลือก 

R R2 Adj 
R2 

R 
Square 
change 

 

b Beta t 

1. ความรวมมือในการ
ปฏิบัติการพยาบาล X4 

.543 .294 .291 .294 .316 .384 5.891** 

2. การดูแลตนเอง X3 .600 .360 .354 .066 .322 .301 4.624** 
Constant(a) = .946   S.E. = .374    F = 58.523** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 11 พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  ไดแก ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล X4 และการดูแลตนเอง X3 
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และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการทํานาย พบวา ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล X4           

ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายไดรอยละ 29.4 สวนการดูแลตนเอง X3

ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 6.6  โดยตัวแปรทั้ง
สองตัว สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  
ไดรอยละ 36 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ           
ตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 ในรูปคะแนนดิบ  Ŷ = .946 + .316(X4) + .322( X3) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .384(X4) + .301(X3) 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เ ร่ือง  “ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ               
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 
ระดับคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล ระดับการดูแลตนเอง ระดับความรวมมือในงานพยาบาล ระดับ
แรงสนับสนุนทางสังคม และระดับการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน 
เขต 2 2 ) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 โดย
จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส และขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน 3) เพื่อ
ศึกษาความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมอื
ในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล 
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2  จํานวน 261 คน โดยผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ(%) คาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาเฉลี่ย        
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะหตัวแปรตน
ที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis)  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง จํานวน 211 คน พบวา สวนใหญมี
สถานภาพสมรสโสด จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 55.0 และมีประสบการณ การทํางานนอยกวา 
5 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 41.7 สวนขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานนั้นพบวา สวนใหญ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาด 10-30 เตียง จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 49.3 

2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม 
การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลและคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล ของ        
กลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1     พยาบาลวิชาชีพ สวนใหญรอยละ 82.0 มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 
อยูในระดับปานกลาง มีคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล   การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการ
พยาบาล แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานพยาบาล อยูในระดับมาก ( X  =3.441, 2.963, 
3.112, 2.638 และ2.882   ตามลําดับ)  

2.2     การปฏิบัติงานพยาบาล พบวา อยูในระดับมาก ( X  = 2.882) 
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

ชุมชน เขต 2 จําแนกตามสถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงพยาบาลที่   
ปฏิบัติงาน พบวา 

3.1 พยาบาลวิชาชีพ ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีการปฏิบัติงานพยาบาล     
ไมแตกตางกัน 

3.2 พยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีการปฏิบัติงาน
พยาบาลไมแตกตางกัน 

3.3 พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดแตกตางกันมีการปฏิบัติงาน
พยาบาลไมแตกตางกัน 

4. การวิเคราะหตัวแปรดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล  คานิยมทางวิชาชีพ
พยาบาล  การดูแลตนเอง  ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม     
เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2           
ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  ไดแก การดูแลตนเองและความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล โดย
ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย
ไดรอยละ 29.4 การดูแลตนเอง ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายได
เพิ่มขึ้น รอยละ 6.6  โดยตัวแปรทั้งสองตัว สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  ไดรอยละ 36 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค และสมมุติฐานการวจิัยได
รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหระดับตัวแปรตนและตัวแปรตาม ไดแก ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
พยาบาล คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล       
แรงสนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติงานพยาบาล สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้  
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1.1 ระดับความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลของกลุมตัวอยาง สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ ดวงใจ รัตนธัญญา  (2533:66) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลกับการใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ซ่ึงพบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม  มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดถึงรอยละ 74.0 
ทั้งนี้เนื่องจาก การปฏิบัติงานของพยาบาลเปนบริการเชิงวิชาชีพ การพยาบาลเปนทั้งศาสตร และ
ศิลป ซ่ึงลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลเกิดจากการใชความรูจากหลักวิชาการ และวิธีการทาง
ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางมีเหตุผล มีการวิเคราะหขอมูล วางแผนดําเนินการ
พยาบาล และตัดสินปญหาการพยาบาล โดยใชสติปญญา และใชความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงได
นํามาสังเคราะหเปนศาสตรของการพยาบาล ซ่ึงการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพการพยาบาลตาม
แนวทางวิชาชีพนั้นตองดําเนินการใหการพยาบาลอยางมีระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร นั่นก็คือ 
การใชกระบวนการพยาบาล ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพจึงไดรับการสอนโดยเนนในเรื่องเกี่ยวกับการใช
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปวย โดยเร่ิมตั้งแตประเมิน
อาการผูปวย วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล จนกระทั่งประเมินผลการพยาบาล ความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลจะมี มากขึ้นเมื่อไดรับการฝกฝนหรือมีประสบการณมากขึ้น           
จากการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณมากกวา 11 ปขึ้นไปมีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาลสูงกวากลุมอื่นๆ ซ่ึงแสดงวาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานชวยให
พยาบาลเรียนรูสถานการณตางๆไดมาก จึงมีการพัฒนาการเรียนรูจากสถานการณตางๆที่ไดรับ ซ่ึง
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพจึงมีประสบการณ และเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลยังไมมากนัก ดวยเหตุนี้
เองจึงสงผลใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง 
หากแตยังพบวาพยาบาลวิชาชีพมีความรูในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงเปน
ความรูเชิงปฏิบัติ มีผูตอบถูกถึงรอยละ 98.1 แตยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับความรูเรื่องการ
ประเมินผลการพยาบาลซึ่งเปนความรูเชิงทฤษฎี มีผูตอบถูกเพียง รอยละ 6.6 (ภาคผนวก ข หนา 
126-127) การเขาใจผิดเกี่ยวกับความรูดังกลาวอาจทําใหผูปวยมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับอันตราย
จากขอผิดพลาดในการประเมินผลการพยาบาล ดังนั้นผูบริหารควรจัดการอบรมความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินผลการพยาบาลเพื่อเปนการสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพได
ทบทวนความรูและเพิ่มประสบการณในการใชความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการพยาบาล ตอไป 
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1.2 คานิยมทางวิชาชีพพยาบาลของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ( X  =3.441)  ซ่ึง
สอดคลองกับ จุฑามาศ ปุญญปุระ (2543:71) ที่ไดศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล การรับรู
บทบาท คานิยมตอวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันตอองคกร กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชัยนาท  พบวา   คานิยมตอวิชาชีพ  ของพยาบาลวิชาชีพ                
โรงพยาบาลชัยนาทอยูในระดับดี เชนเดียวกับ รัชนี โกศัลวัฒน (2543:68) ที่ไดศึกษาอํานาจ         
การทํานายของ อายุ คานิยมตอวิชาชีพ ความพึงพอใจดานปจจัยจูงใจ ตอการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค พบวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค สวนใหญมีคานิยมตอวิชาชีพ อยูในระดับดี รอยละ 84.3  
เนื่องจากจรรยาบรรณวิชาชีพเปนตัวบงบอกถึงคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นจากผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวา พยาบาลวิชาชีพมีความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล (Code of Ethics) 
เปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจาก พยาบาลทุกคนจะไดรับการอบรมและถายทอดจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
การเรียนวิชาชีพพยาบาล และยังไดมีโอกาสสังเกตการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน
ขณะที่กําลังศึกษาอยู ทําใหซึมซับจรรยาบรรณวิชาชีพเปนคานิยมสวนบุคคล อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพมีคานิยมในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะ
อันตราย เมื่ออยูในที่สาธารณะ โดยพยาบาลวิชาชีพเห็นดวยกับการปฏิเสธการชวยเหลือผูปวยในที่
สาธารณะอยูในระดับมาก( X = 3.05) (ภาคผนวก ข หนา 127) ทั้งนี้อาจเนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ
กลัววาจะเกิดคดีความจากการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตราย ประกอบกับปจจุบันพบเชื้อโรค
ตางๆที่มีอันตรายอยูมากมาย ทําใหมีโอกาสเสี่ยงที่พยาบาลจะไดรับเชื้องายขึ้นหากไมสวม เครื่อง
ปองกัน ดังนั้นเมื่อตองชวยเหลือผูปวยในที่สาธารณะพยาบาลวิชาชีพจึงอาจกังวลตอโอกาสเสี่ยง
ของการไดรับเชื้อโรค เนื่องจากไมสามารถหาเครื่องปองกันไดทันการ ดังนั้น หลักสูตรการสอน
พยาบาลวิชาชีพ ควรสงเสริมคานิยมการชวยเหลือผูปวยในที่สาธารณะ โดยเนนการสอนแนวทาง
การปองกันตนเองอยางเหมาะสมเมื่อพบปญหาเฉพาะหนา เชน การดัดแปลงใชอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยของผูอ่ืนและตนเองตามสถานการณจริง 

1.3 ระดับการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ( X  =2.963) เนื่องจาก
พยาบาลไดรับการสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทําใหมีความรูพื้นฐานทางดานสุขภาพ และยังตอง
ใหคําแนะนํา เปนแบบอยางในการสรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนอยูตลอดเวลา จึงทําให
พยาบาลวิชาชีพใสใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  และดูแลสุขภาพตนเองใหถูกตอง                
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการดูแลตนเองในดานการปองกันโรคจากผูปวยอยูใน
ระดับมากและมากกวาดานอื่น( X  =3.35 ) เพราะพยาบาลตองปฏิบัติงานที่สัมผัสกับเชื้อโรคทําให
โอกาสที่จะไดรับเชื้อโรคสูง จึงตระหนักถึงการปองกันตนเองมาก อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ 
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พบวา ในดานการสวมปลอกเข็มนั้นพยาบาลสวมปลอกเข็มโดยการใชมือถือปลอกเข็มอยูในระดับ
มาก ( X  = 2.82) (ภาคผนวก ข) ซ่ึงเปนการปฏิบัติการปองกันที่ไมถูกตอง ในความเปนจริงนั้น
พยาบาลควรสวมปลอกเข็มโดยวางปลอกเข็มไวกับพื้นเพื่อลดภาวะเสี่ยงตอเข็มตํามือ อันเปนผลให
พยาบาลไดรับเชื้อโรคที่อันตราย ไมสามารถรักษาใหหาย หรือเสี่ยงตอการเสียชีวิต เชน โรคเอดส 
ไวรัสตับอักเสบบี ซ่ึงติดตอทางเลือดเปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้จึงเห็นวาพยาบาลวิชาชีพสวนใหญ   
ยังเสี่ยงตอการรับเชื้อจากเลือดมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารควรสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพเกิดความ
ตระหนักเกี่ยวกับการสวมปลอกเข็ม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงดังกลาว นอกจากนั้นยังพบวาพยาบาล
วิชาชีพมีการออกกําลังกายในระดับปานกลาง(ภาคผนวก ข หนา 128)  ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาล
วิชาชีพตองปฏิบัติงานไมเปนเวลา และอดนอน จึงไมมีเวลาในการออกกําลังกาย ดังนั้นในฐานะที่
พยาบาลตองสงเสริมความตระหนักในดานนี้ ผูบริหารควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหพยาบาลมี
โอกาสออกกําลังกายขณะปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมสุขภาพของพยาบาลตอไป 

1.4 ระดับความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก 
( X  = 3.112) ซ่ึงสอดคลองกับ มณีรัตน แสงเดือน(2542: 58) ที่ศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรม    
ผูนํา การทํางานเปนทีม และความพึงพอใจในงาน กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาล      
วิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงพบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน สมาชิก
ของทีมพยาบาลรวมกันปฏิบัติงานในแตละเวรอยูในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก ลักษณะของการ
ปฏิบัติการพยาบาล เปนกิจกรรมที่มีความซับซอน จึงตองปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะของความ
รวมมือรวมใจกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ประกอบกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพในเรื่องการใหความรวมมือแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุด( X  = 3.62) (ภาคผนวก ข หนา 128) ดวยเหตุผลนี้เองจึงทําใหพยาบาลวิชาชีพมีความรวมมือ
ในการปฏิบัติการพยาบาลอยูในระดับมาก ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวา พยาบาลวิชาชีพมี             
การปรึกษาหารือรวมกับทีมงานเกี่ยวกับการแกปญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับผูปวยขณะทํางานมากทีสุ่ด 
( X  = 3.27) (ภาคผนวก ข หนา 129) ซ่ึงแสดงใหเห็นวางานพยาบาลมีลักษณะงานที่ตองการความ
รีบเรงเกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับผูปวย ดังนั้นจึงทําใหพยาบาลวิชาชีพ
รวมกันปรึกษาหาทางแกปญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับผูปวยมากที่สุด 

1.5 ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เนนแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณ ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ อยูในระดับมาก        
( X  =2.638) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาศ  ติฐานะ (2541: 50) ที่พบวา พยาบาลที่สําเร็จ
การศึกษาใหมสวนใหญมีแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลางถึงสูงมาก ซ่ึงจากการศึกษา
คร้ังนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนรวมงาน ผูปวยและญาติผูปวย 
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อยูในระดับมาก (ภาคผนวก ข หนา 129-130) ทั้งนี้เนื่องจาก วิชาชีพพยาบาลเปนอาชีพรับราชการ
ซ่ึงมีความสําคัญตอครอบครัว เพราะเปนอาชีพที่มั่นคง ประกอบกับครอบครัวเห็นวาวิชาชีพนี้
สามารถชวยเหลือดูแลตนเองไดในยามที่เจ็บปวย จึงทําใหครอบครัวใหความสําคัญ เอาใจใสและ
ชวยเหลือแบงเบาภาระงานบานแกพยาบาลวิชาชีพมาก นอกจากนั้นงานของพยาบาลวิชาชีพมี
ลักษณะที่ตองปฏิบัติเหมือนกัน และพบปญหาคลายคลึงกัน ทําใหเพื่อนรวมงานมีความเขาอกเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน สามารถปรึกษา และใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาในการทํางานได เชนเดียวกับ Thoits 
(1986:151-159, อางถึงใน พรรณี  ฉุนประดับ  2538: 44)  ที่กลาววา บุคคลที่มีลักษณะทางสังคม
คลายคลึงกับตน    ผูที่เคยเผชิญ หรือกําลังเผชิญความเครียดเชนเดียวกับตน ผูที่ตกอยูในความทุกข
โศก ทั้งลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และสถานการณที่คลายคลึงกันจะชวยสงเสริมใหบุคคลมีการ
รับรู และเขาใจความรูสึกของบุคคลที่ตกอยูในสถานการณเครียดไดดี และเพิ่มความเปนไปไดที่เขา
จะใหคําแนะนําถึงวิธีการปรับตัวเผชิญความเครียดที่เหมาะสมได ประกอบกับพยาบาลวิชาชีพสวน
ใหญไดรับการปลูกฝงใหมีจิตใจโอบออมอารี ไมเมินเฉยตอผูที่กําลังไดรับความเดือดรอน ทําให
พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก และลักษณะงาน
ของพยาบาลวิชาชีพเปนวิชาชีพที่ไดรับการยกยองจากสังคม วาเปนวิชาชีพที่ใหการชวยเหลือบุคคล
อ่ืน จึงทําใหผูปวย และญาติ ใหการยกยอง ชมเชย และยอมรับพยาบาลวิชาชีพเปนอยางมาก 
นอกจากนั้นการศึกษาในครั้งนี้ยังพบวา พยาบาลวิชาชีพไดรับแรงสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา อยู
ในระดับ   ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูบังคับบัญชามีตําแหนงที่สูงกวา จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพไม
กลาที่จะกลาวถึงปญหาในการทํางานใหผูบังคับบัญชาทราบ ดังเชน Kerbo (1986:27-29, อางถึงใน 
พรรณี   ฉุนประดับ  2538: 46) ที่ไดอธิบายวากลุมผูบังคับบัญชาในที่ทํางาน  เปนแหลงสนับสนุน
ทางสังคมกลุมทุติยภูมิ ซ่ึงมีการติดตอทางสังคมแบบเปนทางการ ไมใชเปนการสวนตัว ซ่ึงใน
บางครั้งสมาชิกกลุมทุติยภูมิก็ตองเก็บกดความรูสึกที่แทจริงบางอยางไว จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพ
ไดรับแรงสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา อยูในระดับปานกลาง  

1.6 ระดับการปฏิบัติงานพยาบาลของกลุมตัวอยาง  พบวา อยูในระดับมาก            
( X  = 2.882) ซ่ึงสอดคลองกับ รัชนี  โกศัลวัฒน (2543: 47-53) ที่ไดประเมินการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค พบวา การปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพอยูในระดับดี รอยละ 57.5 โดยพบวา การปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยอยูในระดับ
ดีเปนลําดับแรก แตการศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยอยูใน
ระดับมากแตนอยกวาดานอื่น ทั้งที่เปนงานที่พยาบาลวิชาชีพ ควรปฏิบัติมากกวาดานอื่น เนื่องจาก
เปนงานหลักของวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พยาบาลวิชาชีพตองปฏิบัติงานดานอื่นที่
ไมใชงานดานการดูแลผูปวยมากขึ้น ทําใหปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยลดนอยลง ดังนั้นผูบริหาร
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ควรตระหนักถึงส่ิงเหลานี้ และควรจัดใหมีผูรับผิดชอบในงานอื่นที่ไมใชงานดานการดูแลผูปวยเพื่อ
ลดภาระงานแกพยาบาลวิชาชีพ อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการ
ปฏิบัติงานดานการประสานงานกับทีมสุขภาพอยูในระดับมากและมากกวางานดานอื่น ทั้งนี้
เนื่องจากงานพยาบาลมีทั้งกิจกรรมพยาบาลซึ่งเปนกิจกรรมที่พยาบาลสามารถปฏิบัติเองไดอยาง
อิสระและกิจกรรมการรักษาซึ่งจําเปนตองประสานงานกับแพทยและบุคลากรในทีมสุขภาพอื่นๆ 
จึงจะปฏิบัติงานพยาบาลได จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติงานดานการประสานงานมากกวา
ดานอื่น ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่ดีเนื่องจากการประสานงานกับทีมสุขภาพมีความจําเปนเพราะจะสงผลตอ
ความปลอดภัยของผูปวยตอไป 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน เขต 2 ที่มีสถานภาพสมรส  ประสบการณการทํางานและขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน   
แตกตางกัน พบวา  

2.1 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน     
มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ประชิด ศราพันธ  (2532: 52) ที่ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน ความเครียดในงาน ภูมิหลังกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 230 คน พบวา       
หัวหนางานหอผูปวยที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะงานพยาบาลเปนงานที่ตองปฏิบัติงานเฉพาะหนา ตองใหความ
ชวยเหลืออยางทันทวงที นอกจากนั้นการศึกษายังพบวา พยาบาลวิชาชีพมีจรรยาบรรณ หรือคานิยม
ตอผูรับบริการอยูในระดับมาก (ภาคผนวก ข หนา 127) ส่ิงตางๆเหลานี้ทําใหพยาบาลวิชาชีพที่มี
สถานะสมรสแตกตางกันมีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน   

2.2 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีประสบการณการทํางาน       
แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับเขมารดี มาสิงบุญ  (2534: 
56) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการสื่อขอมูล ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความ 
พึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาล
ประจําการที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางกัน   
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณมากจะมีความคลองแคลวในการทํางาน และ
ปฏิบัติงานพยาบาลดวยความมั่นใจ เนื่องจากประสบการณที่ไดพบเห็นนั้นทําใหเกิดความกลาที่จะ
เผชิญปญหา สวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณนอย จะมีความกระตือรือรนและตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยการศึกษาครั้งนี้พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป      
มีการปฏิบัติงานมากกวาผูที่มีประสบการณมากกวา 5 ป (ตามตารางที่ 6) เชนเดียวกับการศึกษาของ 
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อัญชลี  ฤกษงาม (2537: 150) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบวา พยาบาลที่จบการศึกษาใหมมีความ
กระตือรือรน และความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ดวยเหตุนี้เองจึงสงผลใหพยาบาล   
วิชาชีพที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีระดับการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน 

2.3 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่มีขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ประชิด ศราธพันธ  (2532:53) 
ที่พบวา หัวหนางานหอผูปวยที่มีประสบการณทางการพยาบาลแตกตางกันมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของโรงพยาบาลชุมชนมีลักษณะไมแตกตางกัน คือ 
เปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีแผนกคนไข 2-3 แผนก และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติมีงานหลักใน
รูปแบบเดียวกัน คือ มุงเนนการดูแลรักษาผูปวย กิจกรรมหรือลักษณะงานพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญจึงเปนงานดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ จาก
ลักษณะโรงพยาบาล และลักษณะงานที่ไมแตกตางกันนี้ จึงสงผลใหพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดโรงพยาบาลแตกตางกันมีการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน 

3. การวิเคราะหตัวแปรดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล คานิยมทางวิชาชีพ
พยาบาล การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม เปน
ปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2  
สามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
3.1.1 ดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล พบวา ไมมีความสัมพันธกับ

การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ซ่ึงไมสอดคลองกับ ดวงใจ    
รัตนธัญญา  (2533: 41) ที่ไดศึกษาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน 255 
คน พบวา ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล มีความสัมพันธกับการใชกระบวนการพยาบาล     
ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานพยาบาลนั้นมี   
หลายดาน ไมวาจะเปนดานการดูแลผูปวย การใหความรู การประสานงานกับทีมสุขภาพและงานที่
ไดรับมอบหมายพิเศษ ซ่ึงงานสวนใหญไมไดใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล หากแต      
งานดานการดูแลผูปวยในสวนของการปฏิบัติการพยาบาลเทานั้นที่ตองใชความรู เกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาล จึงทําใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานพยาบาล 

3.1.2 ดานคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับ    
การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 (r =.298) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จุฑามาศ ปุญญปุระ (2543: 80) ที่ไดศึกษา                
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยนาท และรัชนี โกศัลวัฒน 
(2543:71) ที่ไดประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัด
นครสวรรค ผลการศึกษาดังกลาว พบวา คานิยมตอวิชาชีพ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะพยาบาลที่มีคานิยมที่ดีตอวิชาชีพพยาบาล จะทําใหเกิดแรงจูงใจ และ
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานพยาบาลมากขึ้น ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวา พยาบาลวิชาชีพมีคานิยม
ที่ดีตอผูรับบริการอยูในระดับมาก จึงสงผลใหพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวย และ
ดานการใหความรูแกผูปวยและญาติอยูในระดับมากเชนกัน( X  = 2.65 และ 2.79 ตามลําดับ) 

3.1.3 ดานการดูแลตนเอง พบวา การดูแลตนเองมีความสัมพันธกันทางบวกกับ
การปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 (r= 0.503) ทั้งนี้เพราะ เมื่อพยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองทั้งทางดานสุขภาพรางกาย        
ดานสุขภาพจิต และดานการปองกันโรคจากผูปวยดี จะสงผลใหพยาบาล มีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรง  ไมเครียด จึงทําใหสามารถปฏิบัติงานไดดี การศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีการ
ดูแลดานการปองกันโรคจากผูปวยอยูในระดับมาก และมากกวาการดูแลตนเองดานอื่น ทั้งนี้เพราะ
ในปจจุบันพบเชื้อโรคที่เปนอันตรายอยูมากมาย ทําใหพยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงการปองกัน
ตนเองเพื่อไมใหรับเชื้อโรคจากผูปวย 

3.1.4 ดานความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล พบวา มีความสัมพันธกัน
ทางบวกกับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r= 0.544) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ มณีรัตน แสงเดือน(2542: 62) ที่ได
ประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม พบวา 
การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลตองทําในลักษณะของการทํางานเปนทีม ตองมีรวมมือกันจึงจะ
สามารถปฏิบัติงานได ดังนั้นจึงทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เต็มใจที่จะทํางานรวมกัน สงผลให
พยาบาลทํางานมากขึ้น ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา พยาบาลวิชาชีพมีความรวมมือในการ
ปฏิบัติการพยาบาลในระดับมาก และมากกวาความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลดานอื่น จึงทํา
ใหพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในดานการดูแลผูปวยเกี่ยวกับการประเมินสภาพผูปวยเพื่อสงตอผล
การพยาบาล และผลการรักษาใหกับเพื่อนรวมงานที่ตองปฏิบัติงานในชวงตอไปอยูในระดับมาก
เชนกัน ( X  = 2.96) 

3.1.5 ดานแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เนนแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ โดยพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
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โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01(r =.384)    ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อพยาบาล
ไดรับคําชมเชยยกยอง จะทําใหพยาบาลมีกําลังใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน อีกทั้งเมื่อเกิดปญหาใน
การทํางานสามารถระบายความเครียด และมีผูใหคําแนะนําในการจัดการกับปญหานั้น ทําให
ความเครียดในการทํางานลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ คนึงนิจ  สมบูรณ  (2539:บทคัดยอ) 
ที่พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ช้ันประทวน สังกัดสถานีตํารวจนครบาล ซ่ึงแสดงวาเมื่อมีแรงสนับสนุนทางสังคมมากพยาบาล
วิชาชีพจะมีความเครียดนอยลง และจากการที่ Salas & Dridkel (1996: 30, อางถึงใน ศรีรัตนา      
ศุภพิทยากุล 2543: 9-10) กลาววาความเครียดจะทําใหความถูกตองของการทํางานลดนอยลง รวมถงึ
ทํางานลาชา และปริมาณงานนอยลง ดังนั้นเมื่อพยาบาลวิชาชีพมีความเครียดนอยจะทําให
ปฏิบัติงานมากขึ้น นอกจากนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวา เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานแทนเมื่อพยาบาลวิชาชีพไมสามารถขึ้นปฏิบัติงานได และครอบครัวแบงเบาภาระงาน
บานเพื่อใหพยาบาลวิชาชีพไดพักผอน อยูในระดับมาก ( X  = 2.98, 3.08 ตามลําดับ) (ภาคผนวก ข 
หนา 129-130 ) ทําใหพยาบาลวิชาชีพไมเหน็ดเหนื่อยมากในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุผลดังกลาว   
แรงสนับสนุนทางสังคมจึงมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  

3.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ       
โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ไดแก ความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล   คานิยมทางวิชาชีพพยาบาล 
การดูแลตนเอง ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล และแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา        
การดูแลตนเอง และความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล เปน ตัวแปรที่เขาสมการการทํานาย 
โดยสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ได
รอยละ 36 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับสมมุติฐานโดย
สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความรวมมือในการปฏิบัติการ
พยาบาล ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ไดรอยละ 29.4 ซ่ึงสอดคลองกับ มณีรัตน แสงเดือน(2542: 64)      
ที่ไดประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม
โดยพบวา การทํางานเปนทีม และพฤติกรรมผูนําสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐมได ทังนี้อธิบายไดวา ในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ นั้นความรวมมือในการทํางานมีความสําคัญมากกวาการดูแลตนเอง คานิยม
ทางวิชาชีพ และแรงสนับสนุนทางสังคม เนื่องจากลักษณะงานพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
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เปนกิจกรรมที่มีความยุงยากซับซอนทั้งในดานกิจกรรมการรักษา กิจกรรมการพยาบาล กิจกรรม
การดูแลสถานที่ และวัสดุอุปกรณในการรักษาพยาบาล รวมทั้งส่ิงแวดลอมภายในหอผูปวย ดังนั้น
งานพยาบาลจึงเปนงานที่ไมสามารถปฏิบัติคนเดียวได จึงอาศัยความรวมมือในการทํางานเปนอยาง
มากจึงจะสามารถปฏิบัติงานได ดังเชน ลออ หุตางกูร (2529: 4-9, อางถึงใน นันทนา น้ําฝน 2538: 
31-33) ที่กลาววา การปฏิบัติงานบริการการพยาบาลตองอาศัยความรวมมือรวมใจ และประสานงาน
กับบุคลากรหลายฝาย  ในลักษณะของการทํางานเปนทีมซึ่งมีทั้งทีมการพยาบาล และทีมสุขภาพ        
กิจกรรมการพยาบาลที่ปฏิบัติตองทํางานแบบกลุมของบุคลากรทางการพยาบาล นอกจากนั้นในการ
ทํางานแตละวันผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง และเกิดภาวะฉุกเฉินไดตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย
ของผูปวยพยาบาลจึงตองรวมกันปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือแกปญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ซ่ึงจะเห็นไดจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา พยาบาลวิชาชีพรวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาฉุกเฉินอยูในระดับมาก ( X  = 3.27) (ภาคผนวก ข หนา 129) ดวยเหตุนี้เองทําใหความรวมมอื
ในการปฏิบัติการพยาบาล ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การดูแลตนเองถูกเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2 สามารถทํานายการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2ได
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เนื่องจากวา การดูแลตนเอง เปนการที่บุคคลปฏิบัติตน เพื่อใหตนเองคงไวซ่ึง   
สุขภาพกาย และจิตที่ดี อันเปนส่ิงสําคัญในการปฏิบัติงานพยาบาล ทั้งนี้เพราะเมื่อพยาบาลวิชาชีพ
ใหการดูแลตนเองทั้งทางดานสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต และการปองกันโรคจากผูปวยนั้นทําให     
รางกายแข็งแรง ไมเกิดความเครียด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพดูแลตนเองใหไดรับการ
พักผอนอยางเพียงพอในระดับมาก ( X  = 2.75) (ภาคผนวก ข หนา 128) ทําใหพยาบาลวิชาชีพได
พักผอน ไมเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงานมากเกินไป จึงทําใหพยาบาลมีการปฏิบัติงานมากขึ้น    
 สวนคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  และแรงสนับสนุนทางสังคม  นั้นพบวา                   
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับต่ํา แตมีความสัมพันธกับการดูแลตนเอง และ
ความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลอยูในระดับปานกลาง จึงทําใหถูกสกัดกั้นจากการดูแล
ตนเอง และความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งมีความสัมพันธมากกวา ประกอบกับพยาบาล
วิชาชีพไดรับการปลูกฝงใหมีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือบุคคลอื่น และในการปฏิบัติงานพยาบาล
มีกฎหมายวิชาชีพ และสิทธิผูปวยที่พึงจะไดรับเปนตัวกําหนดใหพยาบาลวิชาชีพตองปฏิบัติงาน    
ทําใหไมวาพยาบาลวิชาชีพจะมีคานิยมอยางไรก็จะตองปฏิบัติงานเหมือนกัน จึงทําใหคานิยมทาง
วิชาชีพพยาบาลไมไดรับเลือกเขาสูสมการ  
 สําหรับปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล พบวา ไมมีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ประกอบกับลักษณะงาน
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พยาบาลเปนงานที่ตองทําเปนประจํา และตองใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการตลอดเวลา พยาบาล
วิชาชีพจึงเกิดความรูความชํานาญในการใชกระบวนการพยาบาล ทําใหพยาบาลมีความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการพยาบาลในระดับปานกลาง และความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลไมถูกคัดเลือกเขา
สมการ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. พยาบาลวิชาชีพสวนนอยที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเร่ืองการประเมินผล

การพยาบาล ซ่ึงเปนความรูเชิงทฤษฎี ยังผลใหผูปวยไดรับการประเมินผลการพยาบาลไมถูกหลัก 
ซ่ึงอาจทําใหผูปวยไดรับการพยาบาลที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบริหารควรจัดการอบรมความรู
เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินผลการพยาบาลเพื่อเปนการสงเสริมให
พยาบาลวิชาชีพไดทบทวนความรูและเพิ่มประสบการณในการใชความรูเกี่ยวกับการประเมินผล
การพยาบาล ตอไป 

2. พยาบาลวิชาชีพมีการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง สงผลตอสุขภาพของ
พยาบาล อาจเกิดความเจ็บปวยไดงาย สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตอไป และในฐานะที่
พยาบาลตองสงเสริมความตระหนักในดานการออกกําลังกายแกประชาชนผูบริหารจึงควรจัดอบรม
เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายขณะปฏิบัติงาน หรือจัดสถานที่สําหรับการออกกําลังกาย
ภายในโรงพยาบาล เพื่อสงเสริมสุขภาพของพยาบาล ตอไป 

3. พยาบาลวิชาชีพ มีการปฏิบัติงานดานการดูแลผูปวยนอยกวาการปฏิบัติงานดานอื่น 
ทั้งที่เปนการปฏิบัติงานหลักของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหผูปวยไดรับการดูแลพยาบาลไดไมเต็มที่ 
ดังนั้น ผูบริหารควรจัดใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะในงานดานอื่นที่ไมใชงานดานการดูแลผูปวย และ
ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานทั้ง 2 ดานนี้ไดเต็มที่ เนื่องจาก
งานทั้ง 2 ดานเปนงานที่สงผลกระทบโดยตรงในเรื่องความปลอดภัยของผูปวย นอกจากนั้นควรจัด
ใหมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานพยาบาลดานการดูแลผูปวย 

4. พยาบาลวิชาชีพปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตราย เมื่ออยูในที่สาธารณะ 
ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลควรสนับสนุนเพิ่มหลักสูตรการสอนของพยาบาลวิชาชีพ ในเรื่องการ
ชวยเหลือผูปวยในที่สาธารณะ โดยใหพยาบาลวิชาชีพคํานึงถึงทั้งความปลอดภัยของผูอ่ืน และ
ตนเอง โดยการสอนแนวทางการปองกันตนเองอยางเหมาะสมเมื่อพบปญหาเฉพาะหนามากขึ้น เชน 
การดัดแปลงใชอุปกรณเพื่อปองกันตามสถานการณจริงในวิชาแนวคิดพื้นฐาน และหลักการ
พยาบาล 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาในกลุมพยาบาลเฉพาะกลุมที่ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานหองคลอด 

งานหอผูปวยใน เปนตน ซ่ึงแตละหนวยงานจะมีหนาที่และงานที่ปฏิบัติแตกตางกัน 
2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่สงผลตอการปฏิบัติงานพยาบาลนอกเหนือจากปจจัยที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ เชน นโยบายของรัฐบาลหรือผูบริหาร เปนตน 
3. ควรศึกษาเชิงทดลองเพื่อคนหาวิธีหรือกิจกรรมเพิ่มการดูแลตนเอง เพิ่มความรวมมือ

ในการปฏิบัติการพยาบาล ที่สามารถสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพยาบาล 
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วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
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วิไล พัวรักษา.  “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และปจจยัดานการปฏิบัติงานกับ           
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วิทยานพินธปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล          
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แบบสอบถาม 
ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบตังิานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลชมุชน เขต 2 
 คําชี้แจง 

1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 2 ที่ปฏิบัติงาน      
โดยการเขาเวรเชา บาย ดกึ ทัง้นี้ไมรวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่อยูในตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับ    
หัวหนาหอผูปวยข้ึนไป 

2. กรุณาตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริงครบทุกขอ เพื่อประโยชนตอการ  
นําผลการวิจัยไปวางแผนพฒันาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพตอไป 

3. คําตอบของทาน ผูวิจยัถือเปนความลับและนําเสนอในภาพรวมของเขต 2 จึงไมมี     
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทานแตอยางใด 

4. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
o แบบสอบถามขอมูลสวนตัว    จํานวน     3  ขอ 
o แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาล และปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

พยาบาล  จํานวน  113  ขอ ซ่ึงแบงออกเปน 
- แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาล  จํานวน      24 ขอ 
- แบบวัดความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล จํานวน      27 ขอ 
- แบบสอบถามคานิยมทางวิชาชีพพยาบาล  จํานวน      18 ขอ 
- แบบสอบถามการดูแลตนเอง   จํานวน      19 ขอ 
- แบบสอบถามความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาล 
        จํานวน        7 ขอ 
- แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม  จํานวน       18 ขอ 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

ผูวิจัย นางสาวดุษฎี  ชอบธรรมดี 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริง 

1. สถานภาพสมรส 
 โสด 
 สมรส 
 มาย/หยาราง 

2. ประสบการณในการปฏิบัติงานตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
 นอยกวา 5 ป    
 6-10 ป 
 11 ปขึ้นไป    

3. ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน   
 10-30 เตียง 
 60 เตียง 
 90 เตียง 
 120 เตียง 
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แบบสอบถามการปฏิบตัิงานพยาบาลของพยาบาลวชิาชพี 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความเปนจริงในการปฏิบัติงาน 

ระดับการปฏบิัต ิการปฏิบตัิงานพยาบาล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานการดูแลผูปวย 
1. ทานสังเกตและบันทึกอาการ  
เปลี่ยนแปลงหลังจากใหการพยาบาล 
ผูปวย ............................................ 
2. ทานตรวจเยีย่ม ประเมินสภาพ
รางกายและจติใจของผูปวยเพื่อวาง
แผนการปฏิบัติงาน…………… 
3. ทานประเมินความกาวหนาของ
การรักษาพยาบาลกอนลงเวรเพื่อให
ขอมูลแกทีมพยาบาลชวงตอไป............ 
4. ทานเช็ดตวัหรือดูแลใหผูปวย
อาบน้ําอยางนอยวันละ 2 คร้ัง…… 
5. ทานดูแลการเคลื่อนไหวผูปวยที่
ชวยเหลือตนเองไดนอย เพือ่ปองกัน
อุบัติเหต.ุ............................................ 
6. ทานดูแลการรบัประทานอาหาร
ของผูปวยเพื่อใหผูปวยไดรับอาหารที่
ถูกตองและเพยีงพอ………........... 
7. ทานดูแลใหผูปวยไดรับการ       
พักผอนโดยการควบคุมเวลาเยี่ยม........ 
ดานการใหความรู 
8. ทานใหความรูแกผูปวยและญาติ
ในการดแูลสุขภาพจากอาการปวย....... 
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ระดับการปฏบิัต ิการปฏิบตัิงานพยาบาล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

9. ทานแนะนําญาติผูปวยเกี่ยวกับ
แนวทางการปองกันโรคที่จะติดตอ
จากผูปวย.......................................... 
10. ทานแนะนําผูปวยและญาติ
เกี่ยวกับการทํากายภาพบําบดัเพื่อ  
ปองกันความรนุแรง หรือความพิการที่
อาจเกิดจากพยาธิสภาพของโรค........... 
11. ทานบอกฤทธิ์ของยาและอาการ
ขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาใหผูปวย
ทราบ................................................. 
12. ทานแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวขณะยายแผนกหรือเดินทาง
ไปตรวจพเิศษ..................................... 
13. ทานบอกแนวทางการปฏิบัติตัว
เมื่อผูปวยกลับไปพักรักษาตวัที่บาน..... 
ดานการประสานงานกับทีมสุขภาพ  
14.  ทานแจงขอมลูผูปวยและ
ความกาวหนาของการรักษาพยาบาล
แกผูรับงานชวงตอไป.....…………… 
15. ทานติดตอขอหรืแจงขอมูลผูปวย
กอนรับหรือยายแผนก......................... 
16. ทานแจงขอมลูผูปวยและปรึกษา
เจาหนาทีห่องตรวจตางๆกอนสงตรวจ 
17. ทานรายงานแพทยเกีย่วกลับ
อาการของผูปวยและความกาวหนา
ของการรักษาเพื่อวางแผนการรักษา
ตอไป.............................................. 
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ระดับการปฏบิัต ิการปฏิบตัิงานพยาบาล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

18. ทานตรวจสอบความถูกตองของ
แผนการรักษารวมกับแพทยผูดูแล
เพื่อใหผูปวยรับการรักษาที่
ถูกตอง........................................... 
19. ทานตรวจสอบความถูกตองใน
การเบิกยาและปรึกษากับเจาหนาที่
เภสัชกรรมเมือ่มีปญหาดานการจายยา 
ดานงานทีไ่ดรับมอบหมายพเิศษ 
20. ทานเช็คอุปกรณของใช และ
เครื่องมือแพทย ยาและสารน้าํพรอม
ทั้งลงบันทึก..................................... 
21. ทานเตรียมหรือดูแลใหมี Chart 
รับใหม ไวสําหรับพรอมใชตลอดเวลา 
22. ทานลงทะเบียนรับ/จําหนาย/ยาย 
ผูปวย................................................... 
23. ทานลงรายงานโรคเมื่อพบผูปวย
โรคที่ตองรายงาน............................... 
24. ทานรวบรวมรายงานตางๆของ
แผนก เชน ยอดผูปวย จํานวนโรคที่
พบ จํานวนการติดเชื้อ จํานวนวันนอน
พักรักษาตวั.......................................... 
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แบบวัดความรูเก่ียวกับกระบวนการพยาบาล 

คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย หรือ   ลงหนาขอความตามที่ทานเขาใจ 

................ 1. การประเมินภาวะสุขภาพอนามัย ประกอบไปดวย การรวบรวมขอมลู และการ
วินิจฉยัทางการพยาบาล 

................ 2. ขอมูลอัตนัยเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกต 

................ 3. การรวบรวมขอมูลที่ดี คือ การรวบรวมขอมูลจากผูปวยเพียงอยางเดียว  

................ 4. หลังจากซักประวัติผูปวยแลว พยาบาลควรบันทึกขอมูลโดยการแปลความหมาย
ของขอมูลนั้น 

................ 5. การวินจิฉัยทางการพยาบาลทําใหสามารถทราบถึงผลขางเคียงของการรักษา 

................ 6. ส่ิงที่เกิดขึ้นกบัผูปวย เชน ผูปวยมภีาวะช็อค สามารถนํามาตั้งขอวินิจฉยัทางการ
พยาบาลได 

................ 7. การเขียนการวนิิจฉัยทางการพยาบาลที่ดี ควรเขียนปญหาและสาเหตุของปญหา 

................ 8. การวางแผนการพยาบาลควรคํานึงถึงการแกปญหาที่คกุคามสุขภาพอนามัยกอน
เปนอันดับแรก 

................ 9. การวางแผนการพยาบาลทําใหผูปวยไดรับการพยาบาลตามที่คาดหวังและ
สามารถปกปองสิทธิของตนเองได 

................ 10. การเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมการพยาบาลตองคํานึงถึงความพอใจของ  
ผูปวยมากกวาประโยชนที่ผูปวยจะไดรับ  

................ 11. การกําหนดวตัถุประสงคทางการพยาบาลควรประกอบดวย พฤตกิรรม
ผูรับบริการ เกณฑที่คาดหวัง ระยะเวลา และเงื่อนไข 

................ 12. การตั้งวัตถุประสงคทางการพยาบาลควรคาํนึงถึงความสามารถของพยาบาลเปน
หลัก 

................ 13. การกําหนดกจิกรรมพยาบาลที่ดี ควรกําหนดกิจกรรมไวเพียงรูปแบบเดยีวเพื่อ
สะดวกในการนําไปปฏิบัติ  

................ 14. การเขียนแผนการพยาบาล จะตองประกอบดวย ขอวินจิฉัยทางการพยาบาล 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาล 

................ 15. ผูปวยที่มีปญหาเหมือนกันสามารถใชแผนการพยาบาลเดียวกันได 

................ 16. การปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง การกระทาํโดยตรงแกผูปวยหรือการนาํ
กิจกรรมพยาบาลที่กําหนดไวมาปฏิบัติ 
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................ 17. การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน และการปองกันอันตรายแกผูปวย เปนการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาล 

................ 18. ไมควรใหญาติเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพราะเปน
อุปสรรคในการทํางาน  

................ 19. สวนประกอบของบันทึกการพยาบาล คือ อาการกอนและหลังใหการพยาบาล  

................ 20. การเขียนบนัทกึการพยาบาลควรเขียนเพียงครั้งเดียวกอนลงเวร  

................ 21. การประเมินผลการพยาบาลจําเปนตองมีเกณฑการประเมนิ เพื่อชวยในการ
เปรียบเทียบ 

................ 22. เกณฑการประเมินผลควรระบุระยะเวลาทีชั่ดเจน 

................ 23. การบันทึกความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงปญหา ประกอบดวย การพยาบาล
และการตอบสนองตอการพยาบาลของผูปวย 

................ 24. การกําหนดเปาหมายของการประเมินผล ควรกําหนดตามความตองการของ
ผูปวยเปนหลัก 

................ 25. การประเมินผลการพยาบาลเปนการตรวจสอบผลหลังจากการพยาบาลแลว 

................ 26. การประเมินผลการพยาบาลเปนการตรวจสอบผลการพยาบาลวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม 

................ 27. เมื่อการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลไมสมารถบรรลุวัตถุประสงคการพยาบาลได    
ตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมพยาบาลทันที ไมจาํเปนตองคนหาสาเหตุ ที่ทําใหไม
บรรลุเปาหมาย 
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แบบสอบถามคานิยมทางวิชาชีพพยาบาลของพยาบาลวชิาชพี 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 
จรรยาบรรณวิชาชพี เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

1. พยาบาลควรยดึถือปฏิบัติในบทบาท
หนาที่ความรบัผิดชอบของวิชาชีพ...….. 
2. พยาบาลควรพฒันาความรูทาง
วิชาชีพและวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให
ไดมาตรฐาน........................................ 
3. พยาบาลควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่
วิชาชีพพยาบาลจัดขึ้นเพื่อเปนการ
สนับสนุนวิชาชีพพยาบาล…………...... 
4. พยาบาลควรใชสิทธิอันพึงควรไดรับ
ในการประกอบวิชาชีพ เชน การ
เรียกรองสิทธิในการไดรับคาตอบแทน
ในกาปฏิบัติงานลวงเวลา..........………... 
5. พยาบาลควรเผยแพรผลงานใหเปนที่
ปรากฏสูสังคม………………………… 
6. พยาบาลควรมภีูมิใจวาวิชาชพี
พยาบาลเปนวชิาชีพที่นายกยอง มีคุณคา 
และเปนประโยชนแกสังคม………. 
7. พยาบาลไมควรใชอํานาจหนาที่ หรือ
พูดชักชวนผูรับบริการใหมารับบริการ
เพื่อประโยชนของตนเอง……………… 
8. พยาบาลควรรวบรวมขอมูลผูปวย
โดยละเอยีดเพือ่นํามาวินจิฉัยทางการ
พยาบาลที่ถูกตอง ................................... 
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ระดับความคดิเห็น 
จรรยาบรรณวิชาชพี เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

9. พยาบาลควรปฏิบัติตอผูรับบริการ
ดวยความสุภาพและเสมอภาค………… 
10. พยาบาลไมควรเรียกรองหรือรับ
สินจางรางวัลพิเศษ นอกเหนือจาก
คาบริการที่ควรไดรับตามปกติ………… 
11. พยาบาลควรปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึง
ความปลอดภยัและความสิ้นเปลืองของ 
ผูรับบริการเปนสําคัญ...…………….. 
12. พยาบาลควรปฏิเสธการชวยเหลือผูที่
อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยหาก
อยูในที่สาธารณะ................................... 
13. พยาบาลควรใหความคิดเห็นที่เปน
ความจริงในเรื่องเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล........................................ 
14. พยาบาลควรใหเกยีรติ และเคารพใน
ศักดิ์ศรีของพยาบาลดวยกัน…………… 
15. พยาบาลไมควรทับถมใหรายหรือ
กล่ันแกลงผูรวมงานหรือผูรวมวิชาชีพ.. 
16. พยาบาลควรสงเสริม และสนับสนุน
การประกอบวชิาชีพของผูรวมงาน…… 
17. พยาบาลควรชกันําใหผูรวมงาน
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตอง
เหมาะสม............................................... 
18. พยาบาลควรใหความรวมมอืแก        
ผูรวมงานในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง…... 
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แบบสอบถามการดูแลตนเองของพยาบาลวิชาชพี 

คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามระดบัที่ทานปฏิบัติจริง 

ระดับท่ีปฏิบตั ิการดูแลตนเอง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ทานใสใจทีจ่ะรับประทานอาหาร
ใหไดรับสารอาหารครบ 5 หมู............. 
2. ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเมื่อไปงานเลี้ยงสังสรรค 
3. ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ. 
4. ทานใหความสําคัญกับการ         
รับประทานอาหารมื้อเชา..................... 
5. ทานใสใจทีจ่ะรับประทานอาหาร
ถูกสัดสวน......................................... 
6. ขณะปฏิบัติงานหรือทํางานบาน
ทานจะทํางานใหเร็วขึน้เพื่อเปนการ
ออกกําลัง............................................. 
7. ทานบริหารกลามเนื้อ และสายตา
ขณะทํางานเพือ่เปนการทํางานอยาง
เบาๆ................................................. 
8. ทานเรียนรูที่จะออกกําลังกายให
เหมาะสมกับวยัและถูกขัน้ตอน........... 
9. เมื่อทานตองอดนอนทานมกีาร
นอนชดเชยเพือ่ชวยใหพกัผอนได
อยางเพียงพอ..................................... 
10. ทานใหความสําคัญกับการทํา
กิจกรรมที่ชวยคลายเครียด เชน การไป
เที่ยวพักผอนหยอนใจ การทําสมาธิ
หรือทํางานอดเิรกที่ทานชอบ เปนตน 
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ระดับท่ีปฏิบตั ิการดูแลตนเอง 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

11. กอนและหลังสัมผัสผูปวยทาน
ลางมือดวยสบู หรือนํายาฆาเชื้อ........... 
12. เมื่อเส่ียงตอการสัมผัสกับเลือด 
และส่ิงคัดหล่ังของผูปวย ทานจะสวม
ถุงมือหรืออุปกรณปองกนั ไวกอน...... 
13. ทานถอดถุงมือออกทันทีหลังจาก
ใหการพยาบาลแกผูปวย...................... 
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............... 

14. ทานสวมปลอกเข็มโดยใชมอืถือ
ปลอกเข็ม...................................... 
15. ทานทิ้งเข็ม และของมีคมที่ใชแลว 
ลงในกลองแขง็ที่มีฝาปดเพื่อปองกัน
ไมใหเข็มตําหรือของมีคมบาดตนเอง 
16. ทานทําลายเชือ้เบื้องตนของ
อุปกรณเครื่องใชที่ใชกับผูปวยทนัทีที่
ออกจากตวัผูปวย เพื่อปองกนัการรับ
เชื้อจากผูปวย....................................... 
17. ทานดูแลใหเจาหนาที่ทําความ
สะอาดบริเวณที่ปนเปอนเลือด และส่ิง
คัดหล่ังของผูปวยดวยน้ํายาฆาเชื้อเพื่อ
ปองกันการตดิเชื้อจากผูปวย.............. 
18. เมื่อมือทานมีแผล ทานจะสวมถุง
มือกอนพยาบาลผูปวยโดยตรง........ 
19. เมื่อทานตองใหการพยาบาลผูปวย
ที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดทานจะ
ผูกผาปดจมูก...................................... 
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แบบสอบถามความรวมมือในการปฏิบตัิการพยาบาล 
คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 
ความรวมมือในการปฏิบตังิาน เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

1. ทานเตรียมการดูแลผูปวยในแตละ
เวร เชน การเชด็ตัว การวัดสญัญาณชีพ
รวมกับทีมงาน............................ 
2. ทานปรึกษาทมีงานเกีย่วกับ
ขั้นตอนการพยาบาลและการดูแล
ผูปวยเพื่อรวมกําหนดแผนการ
พยาบาล......................... 
3. ทานและทีมงานรวมกนัวางแผน
เบิกจายอุปกรณ เครื่องใชที่จาํเปน
สําหรับผูปวยแตละเวร 
4. ทานและทีมงานรวมกนัคนหา
ปญหา และกําหนดวิธีการประเมินผล
การพยาบาลผูปวยในแตละเวร............. 
5. ทานและทีมงานรวมกนับันทกึ
รายงานอาการผูปวยแตละเวรรวมกัน... 
6. ทานมีการปรึกษาหารือรวมกบั
ทีมงานเกีย่วกบัการแกปญหาฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นกับผูปวยขณะทํางาน................. 
7. ทานกับทีมงานรวมกนัปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กําหนด............................... 
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แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวชิาชพี 

คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 
แรงสนับสนุนทางสังคม เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

1. ผูบังคับบัญชากลาวชมเชยทานเมื่อ
ปฏิบัติงานดี..............................……… 
2. ผูบังคับบัญชากลาวยกยองทานให
เปนแบบอยางในการทํางานแกเพื่อน
รวมงาน....................................……… 
3. ผูบังคับบัญชามักมอบหมายงานที่
สําคัญแกทาน....................................  
4. ผูบังคับบัญชาใหสิทธิทานในการ
ตัดสินใจเรื่องงาน……………… 
5. ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ขอเสนอแนะของทานในเรือ่งงาน....... 
6. เมื่อทานเกดิปญหาในการทํางาน
ผูบังคับบัญชาใหคําปลอบใจ/
คําแนะนําหรือชวยเหลือทาน…….. 
7. เพื่อนรวมงานเชิญทานใหเขารวม
กิจกรรมสังสรรคที่จัดขึ้น.................... 
8. เมื่อทานไมสามารถขึ้นปฏิบัติงาน
ไดเพื่อนรวมงานจะใหความชวยเหลือ
ในการขึ้นปฏบิัติงานแทน…………… 
9. เพื่อนรวมงานกลาวชมทานวาทาน
ปฏิบัติงานด.ี....................................... 

 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
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............... 
 
............... 
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............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
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............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
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............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 

 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 
 
 
............... 
 
............... 

10. เพื่อนรวมงานสอบถาม รับฟงและ
ใหคําปรึกษาเมื่อทานมีปญหาในการ
ทํางาน ............................................. 

 
 
............... 

 
 
............... 

 
 
............... 

 
 
............... 

 
 
............... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

123

ระดับความคดิเห็น 
แรงสนับสนุนทางสังคม เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

11. เพื่อนรวมงานสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการทํางานของทาน......... 
12. เพื่อนรวมงานเต็มใจปฏิบัติงานเมื่อ
ทานขอรอง........................................... 
13. ผูปวย/ญาติผูปวย ใหกําลังใจและ
กลาววาทานปฏิบัติงานด.ี.......…….. 
14. ผูปวย/ญาติผูปวย เต็มใจใหความ
รวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของทาน............................................. 
15. ผูปวย/ญาติผูปวยสอบถามทกุขสุข
เมื่อทานเหน็ดเหนื่อยจากการ
ปฏิบัติงาน.......................................... 
16. ครอบครัวสอบถามเกี่ยวกับการ
ทํางานทาน......................................... 
17. ครอบครัวใหคําปลอบใจ/ ให
คําปรึกษาเมื่อทานเครียดจากงาน.... 
18. ครอบครัวแบงเบาภาระงานบาน
เพื่อใหทานไดพักผอนหลังเลิกงาน...... 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนเฉลี่ยรายขอ 
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ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะหการปฏบิัติงานพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพรายขอ 

ขอคําถาม Mean SD คาระดับ 
1. ทานสังเกตและบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงหลังจากใหการพยาบาล ผูปวย  3.09 .57 มาก 
2. ทานตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพรางกายและจิตใจของผูปวยเพื่อวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
2.96 .66 มาก 

3. ทานประเมินความกาวหนาของการรักษาพยาบาลกอนลงเวรเพื่อใหขอมูลแก
ทีมพยาบาลชวงตอไป 

3.16 .66 มาก 

4. ทานเช็ดตัวหรือดูแลใหผูปวยอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 คร้ัง 1.96 .92 นอย 
5. ทานดูแลการเคลื่อนไหวผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไดนอย เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 2.83 .82 มาก 
6. ทานดูแลการรับประทานอาหารของผูปวยเพื่อใหผูปวยไดรับอาหารที่ถูกตอง

และเพียงพอ 
2.41 .87 ปานกลาง 

7. ทานดูแลใหผูปวยไดรับการพักผอนโดยการควบคุมเวลาเยีย่ม 2.18 .96 ปานกลาง 
8. ทานใหความรูแกผูปวยและญาติในการดูแลสุขภาพจากอาการปวย 3.00 .66 มาก 
9. ทานแนะนําญาติผูปวยเกี่ยวกับแนวทางการปองกันโรคที่จะติดตอจากผูปวย 2.90 .71 มาก 
10. ทานแนะนําผูปวยและญาติเกี่ยวกับการทํากายภาพบําบัดเพื่อปองกันความ

รุนแรงหรือความพิการที่อาจเกิดจากพยาธิสภาพของโรค 
2.67 .80 มาก 

11. ทานบอกฤทธิ์ของยาและอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาใหผูปวยทราบ 2.59 .69 มาก 
12. ทานแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะยายแผนกหรือเดินทางไปตรวจ

พิเศษ 
2.51 .79 มาก 

13. ทานบอกแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อผูปวยกลับไปพักรักษาตัวที่บาน 3.10 .67 มาก 
14. ทานแจงขอมูลผูปวยและความกาวหนาของการรักษาพยาบาลแกผูรับงานชวง

ตอไป 
3.24 .69 มาก 

15. ทานติดตอขอหรืแจงขอมูลผูปวยกอนรับหรือยายแผนก 3.07 .86 มาก 
16. ทานแจงขอมูลผูปวยและปรึกษาเจาหนาที่หองตรวจตางๆกอนสงตรวจ 2.92 .79 มาก 
17. ทานรายงานแพทยเกี่ยวกลับอาการของผูปวยและความกาวหนาของการรักษา

เพื่อวางแผนการรักษาตอไป 
3.22 .68 มาก 

18. ทานตรวจสอบความถูกตองของแผนการรักษารวมกับแพทยผูดูแลเพื่อให
ผูปวยรับการรักษาที่ถูกตอง 

3.13 .82 มาก 

19. ทานตรวจสอบความถูกตองในการเบิกยาและปรึกษากับเจาหนาที่เภสัชกรรม
เมื่อมีปญหาดานการจายยา 

3.07 .78 มาก 

20. ทานเช็คอุปกรณของใช และเครื่องมือแพทย ยาและสารน้ําพรอมทั้งลงบันทึก 3.22 .70 มาก 
21. ทานเตรียมหรือดูแลใหมี Chart รับใหม ไวสําหรับพรอมใชตลอดเวลา 3.00 1.01 มาก 
22. ทานลงทะเบียนรับ/จําหนาย/ยาย ผูปวย 3.30 .76 มาก 
23. ทานลงรายงานโรคเมื่อพบผูปวยโรคทีต่องรายงาน 2.95 .97 มาก 
24. ทานรวบรวมรายงานตางๆของแผนก เชน ยอดผูปวย จํานวนโรคที่พบ 

จํานวนการติดเชื้อ จํานวนวันนอนพักรักษาตัว 
2.70 1.18 มาก 
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ตารางที่ 13  แสดงผลการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลรายขอ 

ขอคําถาม ถูก
(%) 

ผิด
(%) 

1. การประเมินภาวะสขุภาพอนามัย ประกอบไปดวย การรวบรวมขอมูล และการวินิจฉัย
ทางการพยาบาล 

52.6 47.4 

2. ขอมูลอัตนัยเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกต 37.9 62.1 
3. การรวบรวมขอมูลที่ดี คือ การรวบรวมขอมูลจากผูปวยเพียงอยางเดียว  98.1 1.9 
4. หลังจากซักประวัติผูปวยแลว พยาบาลควรบันทึกขอมูลโดยการแปลความหมายของขอมูล

นั้น 
64.9 35.1 

5. การวินิจฉัยทางการพยาบาลทําใหสามารถทราบถึงผลขางเคียงของการรักษา 55.9 44.1 
6. สิ่งที่เกิดขึ้นกับผูปวย เชน ผูปวยมีภาวะช็อค สามารถนํามาตั้งขอวินิจฉัยทางการพยาบาล

ได 
91.5 8.5 

7. การเขียนการวินิจฉยัทางการพยาบาลทีด่ี ควรเขียนปญหาและสาเหตุของปญหา 94.3 5.7 
8. การวางแผนการพยาบาลควรคํานึงถึงการแกปญหาที่คุกคามสุขภาพอนามัยกอนเปนอันดับ

แรก 
14.7 85.3 

9. การวางแผนการพยาบาลทําใหผูปวยไดรับการพยาบาลตามที่คาดหวังและสามารถปกปอง
สิทธิของตนเองได 

88.6 11.4 

10. การเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมการพยาบาลตองคํานึงถึงความพอใจของ  ผูปวย
มากกวาประโยชนที่ผูปวยจะไดรับ  

89.6 10.4 

11. การกําหนดวัตถุประสงคทางการพยาบาลควรประกอบดวย พฤติกรรมผูรับบริการ เกณฑที่
คาดหวัง ระยะเวลา และเงื่อนไข 

87.7 12.3 

12. การตั้งวัตถุประสงคทางการพยาบาลควรคํานึงถึงความสามารถของพยาบาลเปนหลัก 85.8 14.2 
13. การกําหนดกิจกรรมพยาบาลที่ดี ควรกําหนดกิจกรรมไวเพียงรูปแบบเดียวเพื่อสะดวกใน

การนําไปปฏิบัติ  
91.5 8.5 

14. การเขียนแผนการพยาบาล จะตองประกอบดวย ขอวินิจฉยัทางการพยาบาล     
วัตถุประสงคทางการพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาล 

62.6 37.4 

15. ผูปวยที่มีปญหาเหมือนกันสามารถใชแผนการพยาบาลเดียวกันได 34.6 65.4 
16. การปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง การกระทําโดยตรงแกผูปวยหรือการนํากิจกรรมพยาบาล

ที่กําหนดไวมาปฏิบัติ 
11.8 88.2 

17. การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน และการปองกันอันตรายแกผูปวย เปนการปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาล 

94.8 5.2 

18. ไมควรใหญาติเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพราะเปนอุปสรรคในการ
ทํางาน  

95.7 4.3 

19. สวนประกอบของบันทึกการพยาบาล คือ อาการกอนและหลังใหการพยาบาล  17.5 82.5 
20. การเขียนบันทึกการพยาบาลควรเขยีนเพียงคร้ังเดยีวกอนลงเวร  95.3 4.7 
21. การประเมินผลการพยาบาลจําเปนตองมีเกณฑการประเมนิ เพื่อชวยในการ   เปรียบเทียบ 96.7 3.3 
22. เกณฑการประเมินผลควรระบุระยะเวลาที่ชัดเจน 91.0 9.0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

127

ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

ขอคําถาม ถูก
(%) 

ผิด
(%) 

23. การบันทึกความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงปญหา ประกอบดวย การพยาบาลและการ
ตอบสนองตอการพยาบาลของผูปวย 

84.4 15.6 

24. การกําหนดเปาหมายของการประเมินผล ควรกําหนดตามความตองการของผูปวยเปนหลัก 63.0 37.0 
25. การประเมินผลการพยาบาลเปนการตรวจสอบผลหลังจากการพยาบาลแลว 10.0 90.0 
26. การประเมินผลการพยาบาลเปนการตรวจสอบผลการพยาบาลวาบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม 
6.6 93.4 

27. เมื่อการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลไมสมารถบรรลุวัตถุประสงคการพยาบาลไดตอง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมพยาบาลทันที ไมจําเปนตองคนหาสาเหตุ ที่ทําใหไมบรรลุเปาหมาย 

90.0 10.0 

 
ตารางที่ 14  แสดงผลการวิเคราะหคานยิมทางวิชาชีพพยาบาลรายขอ 

ขอคําถาม Mean S. D. คาระดับ 
1. พยาบาลควรยึดถือปฏิบัติในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของวิชาชีพ 3.61 .53 มากที่สุด 
2. พยาบาลควรพัฒนาความรูทางวิชาชีพและวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหไดมาตรฐาน 3.75 .46 มากที่สุด 
3. พยาบาลควรเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่วิชาชีพพยาบาลจัดขึน้เพื่อเปนการสนับสนุนวิชาชีพ

พยาบาล 
3.31 .67 มาก 

4. พยาบาลควรใชสิทธิอันพึงควรไดรับในการประกอบวิชาชีพ เชน การเรียกรองสิทธิใน
การไดรับคาตอบแทนในกาปฏิบัติงานลวงเวลา 

3.46 .63 มาก 

5. พยาบาลควรเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏสูสังคม 3.36 .75 มาก 
6. พยาบาลควรมีภูมิใจวาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่นา    ยกยอง มีคุณคา และเปน

ประโยชนแกสังคม 
3.67 .53 มาก 

7. พยาบาลไมควรใชอํานาจหนาที่ หรือพูดชักชวนผูรับบริการใหมารับบริการเพื่อ
ประโยชนของตนเอง 

3.44 .79 มาก 

8. พยาบาลควรรวบรวมขอมูลผูปวยโดยละเอียดเพื่อนํามาวนิิจฉัยทางการพยาบาลที่ถูกตอง  3.72 .47 มากที่สุด 
9. พยาบาลควรปฏิบัตติอผูรับบริการดวยความสุภาพและเสมอภาค 3.73 .50 มากที่สุด 
10. พยาบาลไมควรเรียกรองหรือรับสินจางรางวัลพิเศษ นอกเหนือจากคาบริการที่ควรไดรับ

ตามปกติ 
3.26 1.08 มาก 

11. พยาบาลควรปฏิบัตงิานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของ ผูรับบริการ
เปนสําคัญ 

3.25 .79 มาก 

12. พยาบาลควรปฏิเสธการชวยเหลือผูที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยหากอยูในที่
สาธารณะ 

3.05 1.20 มาก 

13. พยาบาลควรใหความคิดเห็นที่เปนความจริงในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3.12 .82 มาก 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

ขอคําถาม Mean S. D. คาระดับ 
14. พยาบาลควรใหเกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของพยาบาลดวยกัน 3.69 .49 มากที่สุด 
15. พยาบาลไมควรทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงผูรวมงานหรือผูรวมวิชาชีพ 3.73 .50 มากที่สุด 
16. พยาบาลควรสงเสรมิ และสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผูรวมงาน 3.64 .54 มากที่สุด 
17. พยาบาลควรชักนําใหผูรวมงานประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตองเหมาะสม 3.61 .55 มากที่สุด 
18. พยาบาลควรใหความรวมมือแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง 3.62 .53 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 15  แสดงผลการวิเคราะหการดแูลตนเองของพยาบาลวิชาชีพรายขอ 

ขอคําถาม Mean S. D. คาระดับ 
1. ทานใสใจที่จะรับประทานอาหารใหไดรับสารอาหารครบ 5 หมู 2.93 .85 มาก 
2. ทานดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเมื่อไปงานเลีย้งสังสรรค 3.37 .87 มาก 
3. ทานรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 2.60 1.00 มาก 
4. ทานใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารมื้อเชา 2.36 1.15 ปานกลาง 
5. ทานใสใจที่จะรับประทานอาหารถูกสัดสวน 2.45 .95 ปานกลาง 
6. ขณะปฏิบัติงานหรือทํางานบานทานจะทํางานใหเร็วขึ้นเพื่อเปนการออกกําลัง 2.23 .89 ปานกลาง 
7. ทานบริหารกลามเนื้อ และสายตาขณะทํางานเพื่อเปนการทํางานอยางเบาๆ 2.09 .91 ปานกลาง 
8. ทานเรียนรูที่จะออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัยและถูกขัน้ตอน 2.36 .92 ปานกลาง 
9. เมื่อทานตองอดนอนทานมีการนอนชดเชยเพือ่ชวยใหพักผอนไดอยางเพยีงพอ 2.75 .91 มาก 
10. ทานใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมที่ชวยคลายเครียด เชน การไปเที่ยวพักผอน

หยอนใจ การทําสมาธิหรือทํางานอดิเรกที่ทานชอบ เปนตน 
2.96 .85 มาก 

11. กอนและหลังสัมผัสผูปวยทานลางมือดวยสบู หรือนํายาฆาเชื้อ 3.39 .61 มาก 
12. เมื่อเสี่ยงตอการสัมผัสกับเลือด และสิ่งคัดหลั่งของผูปวย ทานจะสวมถุงมือหรือ

อุปกรณปองกันไวกอน 
3.56 .59 มากที่สุด 

13. ทานถอดถุงมือออกทันทีหลังจากใหการพยาบาลแกผูปวย 3.45 .66 มาก 
14. ทานสวมปลอกเข็มโดยใชมือถือปลอกเข็ม 2.28 1.28 ปานกลาง 
15. ทานทิ้งเข็ม และของมีคมที่ใชแลว ลงในกลองแข็งที่มีฝาปดเพื่อปองกันไมใหเข็มตํา

หรือของมีคมบาดตนเอง 
3.67 .70 มากที่สุด 

16. ทานทําลายเชื้อเบื้องตนของอุปกรณเคร่ืองใชที่ใชกับผูปวยทันทีที่ออกจากตัวผูปวย 
เพื่อปองกันการรับเชื้อจากผูปวย 

3.20 .83 มาก 

17. ทานดูแลใหเจาหนาที่ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนเลือด และสิ่งคัดหลั่งของผูปวย
ดวยน้ํายาฆาเชื้อเพือ่ปองกันการติดเชื้อจากผูปวย 

3.25 .77 มาก 

18. เมื่อมือทานมีแผล ทานจะสวมถุงมือกอนพยาบาลผูปวยโดยตรง 3.50 .69 มากที่สุด 
19. เมื่อทานตองใหการพยาบาลผูปวยที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดทานจะผูกผาปดจมูก 3.34 .80 มาก 
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ตารางที่  16  แสดงผลการวิเคราะหความรวมมือในการปฏิบัติการพยาบาลรายขอ 

ขอคําถาม Mean S.D. คาระดับ 
1. ทานเตรียมการดูแลผูปวยในแตละเวร เชน การเช็ดตัว การวัดสัญญาณชีพ

รวมกับทีมงาน 
3.09 .67 มาก 

2. ทานปรึกษาทีมงานเกี่ยวกับขั้นตอนการพยาบาลและการดูแลผูปวยเพื่อรวม
กําหนดแผนการพยาบาล 

2.97 .71 มาก 

3. ทานและทีมงานรวมกันวางแผนเบิกจายอุปกรณ เคร่ืองใชที่จําเปนสําหรับ
ผูปวยแตละเวร 

2.96 .83 มาก 

4. ทานและทีมงานรวมกันคนหาปญหา และกําหนดวิธีการประเมินผลการ
พยาบาลผูปวยในแตละเวร 

3.08 .72 มาก 

5. ทานและทีมงานรวมกันบันทึกรายงานอาการผูปวยแตละเวรรวมกัน 3.22 .74 มาก 
6. ทานมีการปรึกษาหารือรวมกับทีมงานเกี่ยวกับการแกปญหาฉุกเฉินที่เกิด

ขึ้นกับผูปวยขณะทาํงาน 
3.27 .67 มาก 

7. ทานกับทีมงานรวมกันปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 3.19 .70 มาก 
 

ตารางที่  17  แสดงผลการวิเคราะหแรงสนบัสนุนทางสังคมดานอารมณรายขอ 

ขอคําถาม Mean S.D. คาระดับ 
1. ผูบังคับบัญชากลาวชมเชยทานเมื่อปฏบิัติงานดี 2.25 .82 ปานกลาง 
2. ผูบังคับบัญชากลาวยกยองทานใหเปนแบบอยางในการทํางานแกเพื่อน

รวมงาน 
2.06 .76 ปานกลาง 

3. ผูบังคับบัญชามักมอบหมายงานที่สําคญัแกทาน 2.28 .65 ปานกลาง 
4. ผูบังคับบัญชาใหสิทธิทานในการตัดสินใจเรื่องงาน 2.47 .73 ปานกลาง 
5. ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอเสนอแนะของทานในเรื่องงาน 2.47 .86 ปานกลาง 
6. เมื่อทานเกิดปญหาในการทํางานผูบังคับบัญชาใหคําปลอบใจ/คําแนะนํา

หรือชวยเหลือทาน 
2.18 1.00 ปานกลาง 

7. เพื่อนรวมงานเชิญทานใหเขารวมกิจกรรมสังสรรคที่จัดขึ้น 2.90 .70 มาก 
8. เมื่อทานไมสามารถขึ้นปฏิบัติงานไดเพือ่นรวมงานจะใหความชวยเหลือ

ในการขึ้นปฏิบัติงานแทน 
2.98 .70 มาก 

9. เพื่อนรวมงานกลาวชมทานวาทานปฏิบัติงานดี 2.53 .71 มาก 
10. เพื่อนรวมงานสอบถาม รับฟงและใหคําปรึกษาเมื่อทานมีปญหาในการ

ทํางาน 
2.89 .72 มาก 

11. เพื่อนรวมงานสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางานของทาน 2.87 .69 มาก 
12. เพื่อนรวมงานเต็มใจปฏิบัติงานเมื่อทานขอรอง 2.91 .63 มาก 
13. ผูปวย/ญาติผูปวย ใหกําลังใจและกลาววาทานปฏิบัติงานดี 2.52 .80 มาก 
14. ผูปวย/ญาติผูปวย เต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ทาน 
2.77 .75 มาก 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
 

ขอคําถาม Mean S.D. คาระดับ 
15. ผูปวย/ญาติผูปวยสอบถามทุกขสุขเมือ่ทานเหน็ดเหนื่อยจากการ

ปฏิบัติงาน 
2.28 .99 ปานกลาง 

16. ครอบครัวสอบถามเกี่ยวกับการทํางานทาน 2.95 .91 มาก 
17. ครอบครัวใหคําปลอบใจ/ใหคําปรึกษาเมื่อทานเครียดจากงาน 2.98 .95 มาก 
18. ครอบครัวแบงเบาภาระงานบานเพื่อใหทานไดพักผอนหลังเลิกงาน 3.08 .95 มาก 
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