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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปนวิทยาลัยพยาบาลแหงแรกภายใตสังกัดของสถาบันพระ
บรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทําหนาที่
ผลิตพยาบาลเพื่อรับใชชุมชน พันธกิจหลัก 4 ดานของอาจารยคือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การผลิตผลงานวิจัย
3) การบริการวิชาการ และ 4) การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ยังเปนศูนยการสอนหลักสูตรครูคลินิก ดังนั้นอาจารยผูสอนจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะดานการสอน
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งทําไดโดยการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษที่มีอยู และคนหาแนวทางใหมๆ ในการสอน
นักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและไดผลผลิตที่ตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนดไว การจะ
พัฒนาการเรียนการสอนไดดีนั้น ตองมีการทําวิจัยการเรียนการสอน เพื่อคนหานวัตกรรมการสอนใหมๆ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ มีเปดหลักสูตรอบรมอีกหลายหลักสูตร อาทิเชน
หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลวิกฤตเด็ก การพยาบาลวิกฤตผูใหญและผูสูงอายุ การพยาบาลฉุกเฉิน เปนตน
ดังนั้น อาจารยจึงจะเปนตองพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเฉพาะสาขาดังกลาวขางตน เพื่อใช
สอนนักศึกษาดวยองคความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาจารยจึงมีความจําเปนตองคนควาและทําวิจัย
ควบคูกับการสอนหนังสือดวย ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ที่ระบุวา
ใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 ที่ระบุวาใหผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) การวิจัยจึงมีความสําคัญในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการแกปญหา หรือการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
ในปการศึกษา 2554-2556 อาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ไดผลิตผลงานวิจัย
รวม 13 เรื่องและงานวิจัยเหลานี้ยังไมเคยมีการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนมากอน ดังนั้น
งานวิจัยฯ จึงมีความสนใจที่จะสังเคราะหงานวิจัยดังกลาว เพื่อใหงานวิจัยเกิดประโยชน สามารถนําไปใชใน
กลุมคนที่เกี่ยวของไดอยางกวางขวาง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของงานวิจัยที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ในปการศึกษา 2554-2556
2. เพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในป
การศึกษา 2554-2556
ขอบเขตการสังเคราะห
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหในครั้งนี้ เปนงานวิจัยทุกเรื่องที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ และแลวเสร็จในปการศึกษา 2554-2556 มีจํานวน 13 เรื่อง
นิยามศัพท
การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การพิจารณาขอสรุปโดยรวมจากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ในที่นี้ใชวิธีการ
บรรยายสรุปความตามประเด็นของการวิจัย โดยเริ่มจาก การรวบรวมงานวิจัยที่มีอยู แลวนํามาคัดสรรโดย
จําแนกตามประเด็นของงานวิจัย หลังจากนั้นผูสังเคราะหพิจารณาวาจะทําการสังเคราะหงานวิจัยในประเด็น
ใด หลังจากนั้น อานงานวิจัยทุกเรื่องในประเด็นวิจัยที่ตองการสังเคราะห พิจารณาเปรียบเทียบองคความรูที่ได
จากงานแตละเรื่อง แลวสรุปเนื้อหาโดยรวมขององคความรูที่ไดจากงานวิจัยในประเด็นนั้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการสังเคราะหงานวิจัย
ผลการสังเคราะหงานวิจัยทําใหทราบสถานะงานวิจัยและองคความรูที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยฯ
อันจะเปนประโยชนในการนําไปใชในการบริหารงานวิจัย และการดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ดานของวิทยาลัยฯ
และเผยแพรองคความรูสูผูเกี่ยวของเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การนําสวนยอยมาสรุปเปนสิ่งใหม (อุทุมพร จามรมาน, 2531)
นงลักษณ วิรัชชัย (2542) ไดใหความหมายของการสังเคราะหงานวิจัยวา คือ ระเบียบวิธีการการวิจัยที่
นําผลการวิจัยจากหลายๆ เรื่องที่ศึกษาในประเด็นเดียวกันการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ หรือวิเคราะหโดย
การพรรณนาความและนําเสนอขอสรุปอยางเปนระบบ ทําใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการ โดยการ
สังเคราะหงานวิจัยนั้น งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหแตละเรื่องจําเปนตองใหขอคนพบที่ตรงกับปรากฏการณที่
ผูวิจัยตองการศึกษาและเมื่อนําผลการสังเคราะหมารวมกัน ผลการสังเคราะหที่ไดจะมีความกวางขวางและ
ลึกซึ้งมากกวาที่ไดรับจากงานวิจัยแตละเรื่อง จุดมุงหมายของการสังเคราะหงานวิจัยเพื่อใหไดขอความรูเชิง
สรุปผลการวิจัยที่มีอยูกระจัดกระจายใหมีความชัดเจนและไดขอยุติยิ่งขึ้น
สรุปไดวา การสังเคราะหงานวิจัย คือ การใชระเบียบวิธีการวิจัยในการนําผลการวิจัยหลายๆ เรื่องที่
ศึกษาในประเด็นเดียวกันตามความสนใจของผูวิจัยมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหรือการพรรณนาความแลว
นําเสนอเปนขอสรุป
2. ประเภทของการสังเคราะห
นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช (2545) ไดจําแนกประเภทของการสังเคราะหงานวิจัยไว 2
ประเภท ไดแก
2.1 การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ (Qualitative synthesis) คือการสังเคราะหเนื้อหาสาระสวนที่
เปนขอคนพบของรายงานการวิจัย โดยใชวธิ ีการสังเคราะหดวยวิธีการบรรยาย ผลการสังเคราะหอาจนําเสนอ
เปนขอสรุปโดยอาจคงสาระของงานวิจัยแตละเรื่องหรืออาจนําเสนอเปนลักษณะภาพรวมที่ไมคงสาระของ
งานวิจัยแตละเรื่องก็ได
2.2 การสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) คือการใชระเบียบวิธีทางสถิติในการ
วิเคราะหและนําเสนอขอคนพนจากงานวิจัยแตละเรื่องในหนวยมาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการขอคนพบ
ของงานวิจัยทั้งหมด พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของระหวางลักณะงานวิจัย การสังเคราะหเชิงปริมาณ
จึงเปนการวิเคราะหผลการวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis)
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3. ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยเปนระเบียบวิธีการวิจัยอยางหนึ่งที่มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ นงลักษณ
วิรัชชัย (2542) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสังเคราะหงานวิจัยไววา ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การกําหนดปญหาการวิจัย มักเปนปญหาที่นักวิจัยสนใจ ยังไมมีคําตอบที่แนชัด และตองเปน
ปญหาที่มีงานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยที่ดีควรมีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นที่ผูวิจัยสนใจมี
จํานวนเรื่องที่มากพอสําหรับการสังเคราะห ไมเชนนั้น ผลการสังเคราะหมักสรุปไมได
3.2 การวิเคราะหปญหา เมื่อกําหนดปญหาวิจัยแลว ผูวิจัยตองนิยามปญหาใหชัดเจน โดยตองกําหนด
วัตถุประสงค ตัวแปร ใหชัดเจน
3.3 การสืบคน คัดเลือก และรวบรวมงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยตองคนหางานวิจัยทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับปญหาที่กําหนดไว มีเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัย มีเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพ
การรวบรวมผลการวิจัยนั้นใชวิธีการกรอกขอมูลใสในตารางสังเคราะหงานวิจัย หรือแบบฟอรมสังเคราะห
งานวิจัยแบบตางๆ
3.4 การสังเคราะหผลการวิจัย ขั้นตอนนี้จะมีการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหงานวิจัยแตละเรื่องที่
อยูในตารางสังเคราะหหรือแบบฟอรม แลวสังเคราะหหาขอสรุปรวม จากนั้นจึงแปลความผลการวิเคราะหเพื่อ
ตอบปญหาการวิจัย
3.5 การนําเสนอผลการสังเคราะหการวิจัย การเขียนรายงานสังเคราะหงานวิจัยจะมีหลักการ
เชนเดียวกับการเขียนรายงานวิจัยทั่วๆ ไป โดยจะตองเสนอรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ผลการสังเคราะห
งานวิจัย และขอเสนอแนะจาการสังเคราะหงานวิจัยดวยภาษาที่ถูกตองและชัดเจน สําหรับการรายงาน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยตองสรุปเปนประเด็นหลักขอผลการวิจัยในแตละเรื่อง และบรรยายใหเห็นความ
เหมือนและความแตกตางระหวางผลการวิจัยเหลานั้น และสรุปโดยภาพรวม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปใช
4. เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัย
เทคนิคการสังเคราะหงานวิจัย จําแนกได 4 ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนการสังเคราะหเชิงบรรยาย โดยสรุปผลตามเกณฑที่
ผูวิจัยกําหนด
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2. วิธีการแจงนับคะแนนเสียง (Vote- counting method) เปนวิธีการสังเคราะหเชิงปริมาณที่ใชผล
วิจัยที่สรุปวามีนัยสําคัญหรือไมมีนัยสําคัญเปนเกณฑในการพิจารณา โดยเริ่มจากการรวบรวมงานวิจัยที่มีตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระตัวเดียวกัน หลังจากนั้นจําแนกงานวิจัยออกเปนกลุมตามผลการวิจัย เปนกลุมที่มี
ผลการวิจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กรณีที่เปนงานวิจัยเชิงหาความสัมพันธ ก็
จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผลการวิจัยมีความสัมพันธทางบวก มีความสัมพันธทางลบ และไมมีนัยสําคัญ
เปนตน แลวรายงานสรุปผลการวิจัยตามกลุมที่มีจํานวนงานวิจัยมาก
3. วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เปนวิธีที่พิจารณาคานัยสําคัญหรือสถิติ
ทดสอบ
4. วิธีวิเคราะหเมตา (Meta-anlaysis) เปนวิธีการใชสถิติในการวิเคราะหคาความแตกตางหรือความ
มากนอยของตัวแปรที่ศึกษา โดยเปรียบเทียบวาวิธีการหรือตัวแปรตนหรือตัวแปรจัดกระทําในงานวิจัยตัวใด ที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธในตัวแปรตามมากกวากัน การรายงานผลจะรายงานเปนคาอิทธิพล
(effect size) ของตัวแปรจัดกระทําที่มีตอตัวแปรผลลัพธ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการ
การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพทั้งหมด ที่แลวเสร็จในปการศึกษา 2554 – 2556 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
พื้นฐานของงานวิจัยที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปการศึกษา 2554-2556
และ 2. เพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปการศึกษา
2554-2556 วิธีดําเนินการวิจัยที่จะนําเสนอในบทนี้ ประกอบดวย ประชากร ขั้นตอนการสังเคราะห
ผลการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูลการวิจัย
ประชากร
ประชากรในที่นี้ คืองานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่แลวเสร็จในป
การศึกษา 2554 – 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง ทั้งที่เปนทุนจากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมงานวิจัย โดยรวบรวมงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่แลว
เสร็จในปการศึกษา 2554 – 2556 มีทั้งสิ้นจํานวน 13 เรื่อง
2. กําหนดประเด็นในการสังเคราะหงานวิจัย งานวิจัยที่รวบรวมไดมีความหลากหลายมาก จึงกําหนด
ประเด็นที่จะศึกษาสถานะหรือคุณลักษณะพื้นฐานของงานวิจัย และสังเคราะหงานวิจัยที่มีตัวแปรเหมือนกัน
3. การคัดสรรงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยคัดเลือกงานที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยที่กําหนดไว ในการ
สังเคราะหงานวิจัยนี้ วัตถุประสงคการสังเคราะหงานวิจัยในขอ 1 คือ การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของ
งานวิจัย ดังนั้น จึงคัดเลือกงานวิจัยทุกเรื่องที่แลวเสร็จในปการศึกษา 2554 – 2556 มาทําการสังเคราะห โดย
ผูวิจัยอานรายงานการวิจัยแลวกรอกขอมูลในตารางสังเคราะหงานวิจัย (data extraction form) สวน
วัตถุประสงคการสังเคราะหงานวิจัยในขอ 2 เพื่อสังเคราะหงานวิจัยที่ผลิตโดยอาจารยของวิทยาลัย ผูวิจัยทํา
การคัดสรรงานวิจัยที่มีการศึกษาในประเด็นเดียวกันมาสังเคราะห กรณีที่ไมมี จะทําการสังเคราะหงานวิจัย
เรื่องเดียวที่มีผลการวิจัยที่สามารถนํามาสังเคราะหเปนองคความรูใหมได โดยการกรอกขอมูลจากงานวิจัยราย
เรื่องในแบบฟอรมสังเคราะหงานวิจัย
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4. การสังเคราะหงานวิจัย ในสวนของการสังเคราะหสถานะงานวิจัยหรือคุณลักษณะพื้นฐานของ
งานวิจัย ผูวิจัยใชวธิ ีการแจงนับงานวิจัยเชิงปริมาณ บรรยายเปนความถี่หรือรอยละ สวนในการสังเคราะห
งานวิจัย ผูวิจัยเลือกงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันมาสังเคราะห โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในการ
วิเคราะหงานวิจัยรายเรื่อง หลังจากนั้นวิเคราะหเชื่อมโยงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวาง
งานวิจัย แลวสรุปเปนผลการสังเคราะหงานวิจัยโดยภาพรวม
5. การรายงานผลการสังเคราะหงานวิจัย จะนําเสนอเปนรายงานการสังเคราะหงานวิจัย โดยรวบรวม
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ วัตถุประสงคการสังเคราะหงานวิจัย วิธีดําเนินการสังเคราะหงานวิจัย และ ผลการ
สังเคราะหงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหงานวิจัยนี้ คือ ตารางสังเคราะหงานวิจัย (data extraction form) ที่
ผูวิจัยออกแบบสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการนํามาทดลองใชในการบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของตารางกอนนําไปใชจริง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสวนของวัตถุประสงคการวิจัยสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่
และรอยละของงานวิจัย สวนของวัตถุประสงคการวิจัยสวนที่ 2 ใชการวิเคราะหเนื้อหา
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บทที่ 4
ผลการสังเคราะหงานวิจัย
1. ผลการสังเคราะหงานวิจัย
1.1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเปนงานวิจัยที่แลวเสร็จในปการศึกษา 25542556 มีทั้งสิ้น 13 เรื่อง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ชื่อเรื่อง ผูวิจัย และปที่ผลิตผลงานของงานที่นํามาสังเคราะห

ที่

ปที่เสร็จ

ชื่อเรื่อง

1

2554

2

2554

3

2554

4

2555

5

2555

ผลของการใชโปรแกรมภูมิปญญาไทยใน
การดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด
การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
การจัดการเรียนการสอนหลักการและ
เทคนิคการพยาบาล กับสมรรถนะการ
ปฎิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุนตอนตน โดยการมีสวนรวมของ
โรงเรียน
การเสริมสรางความสุขในการทํางานเพื่อ
สงเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
ของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชกระบวนการสะทอนคิดตอ
สมรรถนะการสงเสริมการเลิก บุหรี่ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ผูวิจัย

แหลงทุน

ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล
อภิญญา เพียรพิจารณ
อภิญญา เพียรพิจารณ
ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล

ภายใน

รศ.ดร.อาภาพร เผา
วัฒนา
พิมพรัตน ธรรมรักษา
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
กลีบแกว จันทรหงษ
ปรัศนี สมิธ

ภายนอก

ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
เกษร สุวิทยะศิริ

ภายใน

ภายใน

ภายใน
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ที่

ปที่เสร็จ

ชื่อเรื่อง

ผูวิจัย

แหลงทุน

6

2555

ผลของกระบวนการจิตตปญญาศึกษาตอ
การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ
สุภาพร วรรณสันทัด
จันทรเพ็ญ นิลวัชรมณี

ภายใน

7

2555

การศึกษาประสบการณและ
กระบวนการไปทํางานตางประเทศของ
พยาบาลไทย

ภายนอก

8

2555

โครงการควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยา
เสน)
โดยใชชุมชนเปนฐาน

9

2556

10

2556

11

2556

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอ
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อ
ดานสุขภาพ และตัวชี้วัดสุขภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การประเมินสมรรถนะของพยาบาล
ฉุกเฉินที่สําเร็จการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
ภาวะซึมเศราในผูปวยเบาหวานประเภท
๒: กรณีศึกษาผูมารับบริการคลินิก
เบาหวานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเขต อําเภอเมือง สมุทรปราการ

ผศ.นันทพันธ ชินล้ํา
ประเสริฐ
นันทกา สวัสดิพานิช
สุภาพร วรรณสันทัด
พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ
มณฑา เกงการพานิช
ธราดล เกงการพานิช
ศรัณญา เบญจกุล
กรกนก ลัธธนันท
อุบล สุทธิเนียม
เสมอจันทร ธีระวัฒน
สกุล จินตนา บัวทอง
จันทร

ภายนอก

ภายใน

ปรียาวรรณ วิบูลยวงศ
ธนาภา ฤทธิวงศ

ภายใน

สุนทรีภรณ ทองไสย
สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
มาลินี อยูใจเย็น
แคลลียา พลเยี่ยม
วัชรา เกิดพรอม

ภายใน

9

ที่

ปที่เสร็จ

ชื่อเรื่อง

12

2556

13

2555

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
สําหรับผลกระทบของการใหคําปรึกษา
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุโรคเบาหวาน
การพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาล
ในแดนหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถานของ
ไทย

ผูวิจัย

แหลงทุน

สุนทรีภรณ ทองไสย
มาลินี อยูใจเย็น

ภายใน

นันทกา สวัสดิพานิช
พิไลลักษณ โรจน
ประเสริฐ
ศุภาว เผือกเทศ
พิมพิไล ทองไพบูลย
สุภาพร วรรณสันทัด

ภายนอก

จากตารางที่ 4.1 งานวิจัยที่แลวเสร็จของอาจารยมีทั้งสิ้น 13 เรื่อง เปนทุนที่แลวเสร็จในปการศึกษา
2554, 2555, และ 2556 จํานวน 3 (23.08%), 5 (38.46%), และ 5 (38.46%) ตามลําดับ อาจารยผูผลิต
ผลงานวิจัย มีจํานวน 20 คน เปนอาจารยจากทุกภาควิชา โดยจากภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล 3 คน (3
เรื่อง) ภาควิชาการพยาบาลชุมชน 3 คน (3 เรื่อง) ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 6 คน (5 เรื่อง)
ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก 4 คน (3 เรื่อง) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 1 คน (3 เรื่อง) และภาควิชาการ
พยาบาลจิตเวช 3 คน (2 เรื่อง) อาจารยแตละภาควิชามีผลงานวิจัยระหวาง 2-5 เรื่อง ภาควิชาที่มีผลงานวิจัย
จํานวนเรื่องมากที่สุดคือภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแหลงทุน พบวาสวน
ใหญเปนแหลงทุนภายใน โดยเปนทุนจากแหลงทุนภายใน 9 เรื่อง (69.23 %) ทุนภายนอก 4 เรื่อง (30.77 %)
1.2 ประเด็นของงานวิจัย
เมื่อพิจารณาประเด็นของงานวิจัยพบวามีความหลากหลายของประเด็นมาก ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 งานวิจัยที่แลวเสร็จในปการศึกษา 2554-2556 จําแนกตามประเด็นการวิจัย
ที่
1

ประเด็น
การเรียนการสอน

จํานวนเรื่อง
ชื่องานวิจัย
2
การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการ
เรียนการสอนหลักการและเทคนิคการพยาบาล กับ
สมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
10

ที่

ประเด็น

จํานวนเรื่อง

2

การติดตามบัณฑิต/
ผูสําเร็จหลักสูตรอบรม

1

3

การวิจัยพัฒนาองคกร

2

4

สงเสริมสุขภาพ/ปองกัน
โรค

2

5

ภูมิปญญาไทย

1

6

สุขภาพจิต (ผูปวย
เบาหวาน)

1

7

การดูแลผูปวยเบาหวาน

1

8

การพัฒนาการบริการ
พยาบาล

1

ชื่องานวิจัย
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช
กระบวนการสะทอนคิดตอสมรรถนะการสงเสริมการ
เลิก บุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ
การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สําเร็จการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
การเสริมสรางความสุขในการทํางานเพื่อสงเสริมความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการของอาจารยในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ผลของกระบวนการจิตตปญญาศึกษาตอการเรียนรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อดานสุขภาพ และตัวชี้วัด
สุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนตอนตน
โดยการมีสวนรวมของโรงเรียน
ผลของการใชโปรแกรมภูมิปญญาไทยในการดูแล
สุขภาพของมารดาหลังคลอด
ภาวะซึมเศราในผูปวยเบาหวานประเภท ๒:
กรณีศึกษาผูมารับบริการคลินิกเบาหวานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขต อําเภอเมือง
สมุทรปราการ
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบสําหรับ
ผลกระทบของการใหคําปรึกษาระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน
การพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิง
ในเรือนจํา/ฑัณฑสถานของไทย
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ที่
9

ประเด็น
การควบคุมบุหรี่

10 การจางงานพยาบาล

จํานวนเรื่อง
ชื่องานวิจัย
1
โครงการควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยาเสน)
โดยใชชุมชนเปนฐาน
1
การศึกษาประสบการณและกระบวนการไปทํางาน
ตางประเทศของพยาบาลไทย

ตารางที่ 4.2 พบวาประเด็นของงานวิจัยมีความหลากหลายมาก งานวิจัยทั้งหมดมี 13 เรื่อง สามารถ
จําแนกไดทั้งหมด 10 ประเด็น ประกอบดวย 1) การจัดการเรียนการสอน 2 เรื่อง 2) การติดตามผูสําเร็จ
หลักสูตรอบรม 1 เรื่อง 3) วิจัยพัฒนาองคกร 2 เรื่อง 4) การสงเสริมสุขภาพ/ปองกันโรค 2 เรื่อง 5) ภูมิปญญา
ไทย 1 เรื่อง 6) สุขภาพจิต 1 เรื่อง 7) การดูแลผูปวยเบาหวาน 1 เรื่อง 8) การพัฒนาบริการพยาบาล 1 เรื่อง
9) การควบคุมบุหรี่ 1 เรื่อง และ 10) การจางงานพยาบาล 1 เรื่อง
1.3 การสังเคราะหงานวิจัยประเด็นการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นการจัดการเรียนการสอนมี 2 เรื่อง คือเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการ
จัดการเรียนการสอนหลักการและเทคนิคการพยาบาล กับสมรรถนะการปฎิบัติหลักการและเทคนิคการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และเรื่อง ผลการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการสะทอนคิดตอสมรรถนะการสงเสริมการเลิก บุหรี่ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางสังเคราะหงานวิจัยของประเด็นการเรียนการสอน

ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง
อภิญญา เพียรพิจารณ

วิธีดําเนินการวิจัย

- การออกแบบวิจัย วิจัยเชิงพรรณนา
และ ธนวันต ศรีอมรรัต - จุดประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูการจัดการเรียนการสอนวิชา
นกุล. (2554).
หลักการและเทคนิคการพยาบาลกับสมรรถนะ
การศึกษาความสัมพันธ
การปฏิบัตหิ ลักการและเทคนิคการพยาบาลของ
ระหวางการรับรูการ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย
จัดการเรียนการสอน
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
หลักการและเทคนิคการ - กลุมตัวอยาง นศ. พยาบาล ชั้นปที่ 2 98 ราย

ผลการวิจัย
1. นักศึกษาสวนใหญประเมินการจัดการเรียน
การสอนดานการเรียนการสอน ดานผูสอน และ
ดานหองปฏิบัติการอยูในระดับมาก อยูในระดับ
มาก ดานที่ไดคะแนนสูงสุดคือดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานทีไ่ ดคะแนนนอยสุด คือดาน
หองปฏิบัติการ
2. ดานสมรรถนะการปฏิบัตหิ ลักการและ
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ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

พยาบาล กับสมรรถนะ - เครื่องมือวิจัย
การปฎิบัตหิ ลักการและ 1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
เทคนิคการพยาบาลของ 2. แบบสอบถามการรับรูการจัดการเรียนการ
สอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
นักศึกษาพยาบาล
ประกอบดวย ดานการจัดการเรียนการสอน
ศาสตร ชั้นปที่ 2
ดานผูส อน ดานหองปฏิบัติการพยาบาล คา
วิทยาลัยพยาบาลบรม ความเชื่อมั่นเทากับ .82, .75, .84 ตามลําดับ
ราชชนนี กรุงเทพ
3. แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติ
หลักการและเทคนิคการพยาบาล ความเชื่อมั่น
เทากับ .85
- การวิเคราะหขอมูล สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ของเพียรสัน

ผลการวิจัย
เทคนิคการพยาบาลทั้ง 20 ทักษะ สวนใหญ
นักศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมาก
3. การรับรูฯ ดานการจัดการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติฯ ใน 2
ทักษะ แตไมมคี วามสัมพันธกับ 18 ทักษะ
4. การรับรูฯ ดานผูส อนมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะการปฏิบัตฯิ ใน 3 ทักษะ แตไมมี
ความสัมพันธกับ 17
5. การรับรูฯ ดานหองปฏิบัติการ ไมมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติฯ ทั้ง 20
ทักษะ
6. การรับรูฯ โดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะการปฏิบัตฯิ โดยรวม

ชุติมา ปญญาพินิจนุกรู
จินดามาศ โกศลชื่น

การออกแบบการวิจัย วิจัยกึ่งทดลอง แบบ
กลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง

วิจิตร และ เกสร สุวิท

-

-

ความรูและทักษะในการสงเสริมการเลิกบุหรี่
ของนักศึกษาพยาบาล สูงกวากอนการทดลอง

-

จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช

จุดประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการ
- ทัศนคติในการสงเสริมการเลิกบุหรี่กอนและ
สะทอนคิดตอสมรรถนะการสงเสริมการเลิกบุหรี่
หลังการทดลองไมแตกตางกัน
ของนักศึกษาพยาบาล

กระบวนการสะทอนคิด

-

ยะศิริ (2555). ผลการ

สงเสริมการเลิก บุหรี่
ของนักศึกษาพยาบาล

กลุมตัวอยาง นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่ฝก
ปฏิบัติงานในหนวยฝากครรภและหองคลอด รพ.
สมุทรปราการ 32 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรม

-

ตอสมรรถนะการ

ราชชนนี กรุงเทพ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชกระบวนการสะทอนคิดเพื่อสงเสริม
การเลือกบุหรี่
2. คูมือปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการ
เลิกบุหรี่
3. แบบบันทึกประสบการณการเรียนรู
4. แบบประเมินความรู ทัศนคติ และทักษะการ
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ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

สงเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล มีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.86, 0.83, และ 0.87 ตามลําดับ
5.

แนวคําถามการสนทนากลุม

- การวิเคราะหขอมูล paired t-test และการ

วิเคราะหเนื้อหา

จากตารางที่ 4.3 พบวาประเด็นการจัดการเรียนการสอนมีงานวิจัย 2 เรื่อง แตเมื่อทําการสังเคราะห
แลวพบวาวิจัยเรื่องที่ 1 (อภิญญา เพียรพิจารณ, 2554) และเรื่องที่ 2 (ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร และคณะ,
2555) ไมสามารถสังเคราะหองคความรูรวมกันได เนื่องจากเรื่องของอภิญญา เพียรพิจารณ และคณะ (2554)
เปนการวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาลกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล และผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐาน
สวนเรื่องที่ 2 ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร และคณะ (2555) เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ที่ศึกษาการใชกระบวนการ
สะทอนคิดตอสมรรถนะการสงเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องมีตัวแปรที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง จึงไมสามารถสังเคราะหรวมกันได แตสามารถ
สังเคราะหรายเรื่องได ในที่นี้จะสังเคราะหงานวิจัยของ ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร และคณะ (2555) เพียงเรื่อง
เดียว เนื่องจากผลการวิจัยมีนัยสําคัญ
งานวิจัยของชุติมา ปญญาพินิจนุกูร (2555) สามารถสรุปไดวา กระบวนการสะทอนคิด (reflection)
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) บรรยายความรูสึกและประสบการณ 2) แลกเปลี่ยนประสบการณ 3)
ประเมินและวิเคราะหประสบการณ 4) สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา และ 5) วางแผนการปฏิบัติหรือ
ทดลองนําไปใช มีประโยชนทําใหนักศึกษาพยาบาลมีความรูและทักษะในการสงเสริมการเลิกบุหรี่มากขึ้น
1.4 การสังเคราะหงานวิจัยประเด็นวิจัยพัฒนาองคกร
ประเด็นวิจัยพัฒนาองคกร มีงานวิจัย 2 เรื่อง คือเรื่อง การเสริมสรางความสุขในการทํางานเพื่อ
สงเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคการของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ชุติมา ปญญา
พินิจนุกูร และคณะ (2555) และ ผลของกระบวนการจิตตปญญาศึกษาตอการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2555) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ตารางสังเคราะหงานวิจัยประเด็นวิจัยพัฒนาองคกร
ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

ชุติมา ปญญาพินิจนุกรู
กลีบแกว จันทรหงษ
ปรัศนี สมิธ. (2555).
การเสริมสรางความสุข
ในการทํางานเพื่อ
สงเสริมความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของ
อาจารยในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

การออกแบบการวิจัยและพัฒนา
- จุดประสงคการวิจัย เพื่อเสริมสรางความสุขใน
การทํางานเพื่อสงเสริมความยึดมัน่ ผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ
- อาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ 30 คน
- การดําเนินการวิจยั
1. ขั้นศึกษาสภาพการณและกําหนด
เปาหมาย
2. ขั้นวางแผนและจัดกระบวนการจิตต
ปญญา
3. ประเมินผล
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความเชื่ออํานาจการควบคุม
2. แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
3. แบบสอบถามความเชื่อถือไววางใจที่มีตอ
เพื่อนรวมงาน
4. แบบวัดความสุขในการทํางาน
5. แนวคําถามการสนทนากลุม
- กิจกรรมกระบวนการจิตปญญา
- วิจัยประเมินโครงการโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ
– จุดประสงคเพื่อ ศึกษาผลของกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาตอการเรียนรูห รือการเปลืย่ น
แปลงภายใน และแนวทางการนํากระบวนการ
จิตตปญญาไปใชในการดํารงชีวิตและพัฒนางาน
ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
- ผูรวมวิจัย อาจารย และเจาหนาที่ ที่เขารวม
โครงการอบรมเรื่อง “จิตตปญญาศึกษากับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรูส ูการ
เปลี่ยนแปลง” และเต็มใจเขารวมใน
โครงการวิจัย จํานวน 26 คน
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ศึกษาสถานการณ พบวา อาจารยมีภาระงาน
มาก ทําใหสื่อสารลดลง ความสุขในการทํางาน
ลดลง ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรลดลง อยาก
ลาออกมากขึ้น
- หลังจัดกระบวนการจิตตปญญา พบวา
อาจารยพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของความยึดมั่น
ผูกพันตอองคกรโดยรวมและความเชื่อถือ
ไววางใจตอเพื่อรวมงาน สูงกวากอนการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
- ผลการสนทนากลุม อาจารยสะทอนวา การ
บวนการจิตปญญาศึกษาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทํา โดยรับฟง
ผูอื่นโดยไมตัดสิน เขาใจและยอมรับผูรวมงาน
และสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรมากขึ้น มีสัมพันธภาพ
และความรูสึกทีด่ ีตอผูร วมงาน มีปฏิสัมพันธและ
การแสดงออกตอผูอื่นในทางที่ดีขึ้น มีการดูแล
ความรูส ึกของตนเองมากขึ้นและมีความสุข

ชุติมา ปญญาพินิจนุกรู
พิริยลักษณ ศิริศภุ
ลักษณ สุภาพร วรรณ
สันทัด และ จันทรเพ็ญ
นิลวัชรมณี (2555).
ผลของกระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาตอ
การเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ

-

-

- การเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากกระบวนการ
จิตตปญญาตามการรับรูของผูเ ขาอบรม จําแนก
ได 6 ประเด็น คือ 1) รับฟงผูอื่นโดยไมตดั สินมาก
ขึ้น 2) เขาใจและยอมรับผูรวมงาน/สิ่งที่เกิดขึ้นใน
องคกรมากขึ้น 3) เกิดสัมพันธภาพและความรูสึก
ที่ดีตอผูรวมงาน 4) การมีปฏิสัมพันธ/แสดงตอ
ผูอื่นเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ้น 5) เกิดความ
สมดุลในตนเอง และ 6) มีความสุข
- ผูเขาอบรมนํากระบวนการจิตตปญญาไปใชใน
การดํารงชีวิตและพัฒนางาน โดยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ปรับเปลีย่ นการมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว
โดยรับฟงมากขึ้นและพูดจาดีขึ้น และ 2) การ
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ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

กิจกรรมในโครงการอบรมเรื่อง “จิตต
ปรับเปลีย่ นตัวเองในการทํางาน โดยอาจารยเปด
ปญญาศึกษากับการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
โอกาสใหนักศึกษาพูดมากขึ้นและอาจารยรับฟง
เรียนรูส ูการเปลีย่ นแปลง” นาน 4 วัน
กิจกรรมวันที่ 1 เนนการสะทอนคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง
กิจกรรมวันที่ 2 เนนการรูจ ักตนเอง ผูรวมงาน
และองคกร
กิจกรรมวันที่ 3 เนนการพิจารณาความจริงผาน
การสื่อสารดวยสุนทรียสนทนา และ
กิจกรรมวันที่ 4 เนนการรวมมือกันสรางพันธกิจ
องคกร
2. แนวคําถามกึ่งโครงสรางสําหรับสนทนากลุม
จํานวน 2 ขอ เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในตนเองภายหลังอบรมจิตตปญญาศึกษา
และการนําจิตปญญาศึกษาไปใชในชีวิตสวนตัว
และการงาน
- การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา
1.

จากตารางที่ 4.4 พบวาประเด็นวิจัยพัฒนาองคกร มีงานวิจัย 2 เรื่อง ไดแก เรื่อง การเสริมสราง
ความสุขในการทํางานเพื่อสงเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคการของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ (ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร, กลีบแกว จันทรหงษ และปรัศนี สมิธ, 2555) และ ผลของกระบวนการจิตต
ปญญาศึกษาตอการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ชุติมา
ปญญาพินิจนุกูร, พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ, สุภาพร วรรณสันทัด, และจันทรเพ็ญ นิลวัชรมณี, 2555)
งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องใชกระบวนการจิตตปญญาเชนเดียวกัน แตกิจกรรมจัดในระยะเวลาที่แตกตางกัน โดย
วิทยากรที่แตกตางกัน ผลการวิจัยจากทั้ง 2 เรื่อง สรุปไดวา กระบวนการจิตตปญญาศึกษา มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภายในของความคิดของตนเองซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธที่ดีตอผูอื่น โดยรับฟง
ผูอื่นมากขึ้น เขาใจและยอมรับการกระทําของผูอื่นและสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรไดมากขึ้น และสามารถ
ประยุกตใชหลักการเดียวกันนี้กับบุคคลในครอบครัวและผูรวมงาน ทําใหอยูดวยกันอยางมีความสุขมากขึ้น
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1.5 การสังเคราะหงานวิจัยประเด็นการจางงานพยาบาล
ประเด็นวิจัยการจางงานพยาบาล มีงานวิจัย 1 เรื่อง คือเรื่อง การศึกษาประสบการณและ
กระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย (นันทพันธ ชิ้นล้ําประเสริฐ, นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร
วรรณสันทัด, พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ, 2555) รายละเอียดดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ตารางสังเคราะหงานวิจัยประเด็นการจางงานพยาบาล
ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

นันทพันธ ชิ้นล้ํา
ประเสริฐ, นันทกา
สวัสดิพานิช, สุภาพร
วรรณสันทัด, พิรยิ
ลักษณ ศิรศิ ุภลักษณ.
(2555). การศึกษา
ประสบการณและ
กระบวนการไปทํางาน
ตางประเทศของ
พยาบาลไทย.

- การวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน
- วัตถุประสงค
1. ศึกษาคุณลักษณะของพยาบาลไทยทีไ่ ป
ทํางานตางประเทศ
2. ศึกษากระบวนการไปทํางานตางประเทศ
ของพยาบาลไทย
3. ประสบการณการทํางานในตางประเทศ
ของพยาบาลไทย
4. กระบวนการสรรหาพยาบาลไทยไปทํางาน
ตางประเทศของตัวแทนผูส รรหา
- กลุมตัวอยางขอมูลเชิงคุณภาพ
1. สัมภาษณเชิงลึกพยาบาลที่มปี ระสบการณ
ในการทํางานในตางประเทศ 14 ราย
2. สนทนากลุมพยาบาลทีส่ นใจจะไปทํางาน
ตางประเทศ 14 ราย และสัมภาษณเชิงลึก 2
ราย
3. ตัวแทนผูสรรหาพยาบาลไทยไปทํางาน
ตางประเทศ 5 ราย
- กลุมตัวอยางขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดย
การใชแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส (onlinequestionnaire) ในพยาบาลที่กําลังทํางานใน
ตางประเทศ มีผูตอบแบบสอบถาม 63 ราย
- วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ
การวิเคราะหเนื้อหา

1. กระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยา
บาลไทยพบวา ประมาณ 2 ใน 3 ของพยาบาล
สมัครไปทํางานดวยตนเองและใชวิธีการหลาย
อยางรวมกัน สวนใหญศึกษาขอมูลดวยตนเองและ
สอบถามจากผูอื่น เตรียมภาษาดวยตนเองและ
โรงเรียนสอนภาษา ใชเวลาในการสมัครสอบจน
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนานประมาณ
1-2 ป ขั้นตอนสมัครงานที่ยากที่สดุ คือ การสอบ
ภาษาใหไดตามเกณฑและการสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ใน
ระยะแรก พยาบาลสวนใหญทํางานต่ํากวาคุณวุฒิ
เสียคาใชจายคอนขางสูงในการเตรียมตัวจนไดงาน
ทํา อยางต่ําประมาณ 2 แสนบาท มีพยาบาล
จํานวนนอยที่ไดรายงานตัวตอกรมการจัดหางาน
กอนเดินทางไปทํางานตางประเทศ โดยรวม
กระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาล
ไทยเปนเปนอยางยากลําบาก ไมงา ยเหมือนใน
อดีตที่ผานมา
2. ประสบการณในการทํางานตางประเทศของ
พยาบาลไทย พบวาพยาบาลสวนใหญระบุวา ไดรับ
การจางงานอยางเปนธรรมและไดรับคาตอบแทน
คุมคา มีระบบการปฐมนิเทศงานและสอนงานจาก
พี่เลี้ยง มีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพ สภาพการ
ทํางานเนนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการพาบาล
และคํานึงพึงความปลอดภัยของผูร ับบริการเปน
อันดับแรกและการจัดเวรมีความยึดหยุน ปญหา
อุปสรรคทีส่ ําคัญในการทํางานคือเรื่องของภาษา
มีพยาบาลสวนนอยที่ประสบปญหาการเหยียด
17

ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
สีผิว และการถูกกระทํารุนแรงทางวาจา
3. กระบวนการสรรหาพยาบาลไทยไปทํางาน
ตางประเทศของตัวแทนผูส รรหา พบวา บริษัท
หรือตัวแทนผูส รรหาไมไดดําเนินธุรกิจสรรหา
พยาบาลไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศที่ชัดเจน
และบริษัทไมไดจดทะเบียนเปนผูจ ัดสงแรงงาน
ไทยไปตางประเทศกับกระทรวงแรงงาน
ลักษณะการทํางานใชวิธีการแนะนําพยาบาลที่
สนใจไปทํางานตางประเทศใหกับบริษัท/ตัวแทน
ผูสรรหาในประเทศปลายทางใหจดั หางานให
และใหการชวยเหลือเมื่อตองการ

ประเด็นวิจัยการจางงานพยาบาลเรื่อง การศึกษาประสบการณและกระบวนการไปทํางานตางประเทศ
ของพยาบาลไทย (นันทพันธ ชิ้นล้ําประเสริฐ, นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด, พิริยลักษณ ศิริศุภ
ลักษณ, 2555) สามารถสังเคราะหผลการวิจัยแลวนํามาพัฒนาแนวปฏิบัติสําหรับการไปทํางานตางประเทศ
ของพยาบาลไทย โดยสรุปเปนเอกสารหนาเดียวที่เขาใจงาย เพื่อเผยแพรแกพยาบาลไทยที่สนใจจะไปทํางาน
ในตางประเทศ
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แนวปฏิบัติสําหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการนําประมวลหลักปฏิบัติองคการอนามัยโลก
วาดวยการสรรหาพยาบาลไทยไปทํางานตางประเทศ
ระยะประเมินตนเอง ศึกษาขอมูล และตัดสินใจ
-

-

วิเคราะหตนเอง เปาหมาย และแรงจูงใจในการไปทํางาน
ตางประเทศใหชัดเจน (ความพรอม, ประสบการณที่มีอยู,
งบประมาณที่มีอยู)
ศึกษาขอมูล/ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศ
ที่จะไปทํางาน
ตัดสินใจเลือกประเทศที่สนใจไปทํางาน
ตัดสินใจเลือกชองทางของการสมัครไปทํางาน

- การเตรียมความพรอมดานภาษา
• ภาษาอังกฤษ : IELTS, TOEFL, MELAB, OET
• ภาษาที่สาม : Norsk, Swedish

-

การเงิน

-

วัฒนธรรม ความเปนอยู

-

การตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีน

- Website ของ Nursing board ประเทศตางๆ
- สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
- สมาคม/ชมรมของพยาบาลไทย/คนไทยในตางประเทศ
(website, facebook)
- บริษัท/ผูจัดหางาน/โรงเรียนสอนภาษา/โรงเรียนเตรียม NCLEX
- กรมการจัดหางาน, สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ

การขอขึ้นทะเบียน Nursing License

ระยะเตรียมความพรอม

การเตรียมความพรอมอื่นๆ

เครือขายแหลงใหความชวยเหลือขอมูล

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

กลุมประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด

การสอบ

ขอวีซาเขาประเทศ

สหราชอาณาจักร และกลุมยุโรป

• สหรัฐอเมริกา: NCLEX, CGFNS
• แคนาดา : CRNE
(สอบขณะอยูที่เมืองไทย/เมืองนอก)

(นักเรียน/ นักทองเที่ยว/ คูหมั้น/ คูสมรส/
การจางงาน)

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่กําหนด
• สหราชอาณาจักร : ONP

ขอวีซาเขาประเทศ
(นักเรียน/ นักทองเที่ยว/ คูหมั้น/คูสมรส/
การจางงาน)

ระยะไดทํางานพยาบาลในตางประเทศ
- ตรวจสอบสัญญาการจางงาน การสอนงาน คาตอบแทน และ
สวัสดิการที่ไดรับ
- สมัครเขาเปนสมาชิกของ nurse union
- ศึกษาและเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะสม
- ศึกษาระบบการใหความชวยเหลือภายในและภายนอก
ที่ทํางาน
- ศึกษากฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ การจางงาน
กฎหมายภาษี กฎหมายสวัสดิการตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ศึกษาประมวลหลักปฏิบัติองคการอนามัยโลกวาดวย
การสรรหาบุคลากรดานสุขภาพเขาทํางานระหวางประเทศ

• ออสเตรเลีย : Conversion program
• นิวซีแลนด : CAP
• นอรเวย : ระบบการพยาบาล

การสมัครงานพยาบาล
• ดวยตนเอง
• ผานเพื่อน/คนรูจัก
• ผานเอเจนซี่
การคุมครองพยาบาลไทยที่เดินทางไปทํางานในตางประเทศ
• สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ : รับคําแนะนําและ
ขอควรระวังและการติดตามดูแลสวัสดิภาพของสมาชิก
• กรมการจัดหางาน : รายงานตัวกอนออกเดินทางไปทํางาน
• สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศหรือสถานทูตไทยใน
ประเทศทีไ่ ปทํางาน
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2. ขอเสนอแนะในการนําผลการสังเคราะหงานวิจัยไปใชประโยชน
1. ผลการสังเคราะหงานวิจัยสวนของขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย สามารถนําไปใชประโยชนได
อยางเดนชัดในกรณีของการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากผลการสังเคราะหงานวิจัยจะพบวางานวิจัย
มีจํานวนนอย 13 เรื่องในชวงเวลา 3 ปการศึกษาและประเด็นการวิจัยหลากหลายมากและไมสอดคลองกับ
องคความรูที่วิทยาลัยตองการ คือ องคความรูดานการเรียนการสอน การสงเสริมสุขภาวะชุมชนเมือง และ
การพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน ดังนั้นฝายวิจัยฯ จึงควรเรงหาวิธกี ารใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้นและทําวิจัยใน
ประเด็นที่สอดคลองกับองคความรูที่วิทยาลัยตองการ
2. ผลการสังเคราะหงานวิจัยในประเด็นการเรียนการสอน 2 เรื่อง ไดขอสรุปวา การสะทอนคิด
เปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับนําไปใชสอนนักศึกษาเพื่อใหเกิดทักษะที่ตองการได วิทยาลัยฯ จึงควร
ทําวิจัยเรื่องเทคนิคการสะทอนคิดในรายวิชาอื่นตอๆ ไป เพื่อยืนยันวาเทคนิคนี้สามารถใชประโยชนในการ
พัฒนานักศึกษาไดหลากหลาย
3. ผลการสังเคราะหงานวิจัยในประเด็นของวิจัยพัฒนาองคกร ไดขอสรุปวากระบวนการจิตต
ปญญาศึกษา เปนกระบวนการที่มีประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลและทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของความคิดและการปฏิสัมพันธตอผูอื่น จึงควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชใหตอเนื่อง และขยายผล
สูนักศึกษาตอไป
4. ผลการสังเคราะหงานวิจัยประเด็นการจางงานพยาบาล จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
ประสบการณและกระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย สามารถสังเคราะหเปนแนวปฏิบัติ
สําหรับการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย เพื่อเผยแพรแกพยาบาลที่สนใจจะไปทํางานใน
ตางประเทศ
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ภาคผนวก
บทคัดยองานวิจัย
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ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
คําสําคัญ

ผลของการใชโปรแกรมภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด
อภิญญา เพียรพิจารณ
ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล
ภูมิปญญาไทย มารดาหลังคลอด
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของโปรแกรมภูมิปญญาไทยในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมภูมิปญญาไทยและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพระหวางมารดาหลัง
คลอดที่ไดรับโปรแกรมภูมิปญญาไทยกับมารดาหลังคลอดที่ไมไดรับโปรแกรมภูมิปญญาไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมมารดาหลังคลอดปกติที่ไมมีภาวะแทรกซอนใดๆ และเขา
มาใชบริการ ณ หองนวดแผนไทย ศูนยอนุรักษภูมิปญญาไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
จํานวน 60 ราย แบงออกเปน 2 กลุม โดยวิธีการสุมอยางงาย จับฉลากมารดาหลังคลอดเขากลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกลุมละ 30 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมภูมิปญญาไทย ซึ่งประกอบไปดวยการทําการ
บริหารแบบไทย ทาฤาษีดัดตน การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดื่มน้ําสมุนไพร การ
อาบน้ําสมุนไพร และการใชผาพันรอบทอง เปนเวลา 3 สัปดาห ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการดูแลมารดาหลังคลอดจากแพทยและพยาบาลจากสถานพยาบาลภาครัฐ เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามภาวะสุขภาพดานรางกาย ซึ่ง
ประกอบดวย น้ําหนักตัว ปริมาณน้ํานม ขนาดรอบเอว และระดับยอดมดลูก และแบบสอบถามดานจิตใจ
ไดแก ภาวะซึมเศราในมารดาหลังคลอด ซึ่งผูวิจัยนํามาจากแบบวัดภาวะซึมเศราของแพทยหญิงอุทุมพร
ตรังคสมบัติ โดยนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใชกับมารดาหลังคลอดที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 20 ราย ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบวัดเทากับ .79 ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเปนจํานวน รอยละ และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรทั้ง 2 กลุม โดยการวิเคราะหคาสถิติที (t-test) และไคส
แคว (Chi-square test)
ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. กลุมทดลองมีน้ําหนักตัว ขนาดรอบเอว ระดับยอดมดลูก และภาวะซึมเศราหลังการทดลองนอย
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีปริมาณน้ํานมมากกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว ขนาดรอบเอว ระดับยอดมดลูก และภาวะซึมเศราหลังการทดลองนอย
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีปริมาณน้ํานมมากกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว ขนาดรอบเอว ระดับยอดมดลูก ภาวะ
ซึมเศราหลังการคลอด และมีปริมาณน้ํานมไมแตกตางกัน
4. หลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว ขนาดรอบเอว ระดับยอดมดลูก ภาวะ
ซึมเศราหลังการคลอด และมีปริมาณน้ํานมไมแตกตางกัน
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ชื่อเรื่อง

ผูวิจัย
คําสําคัญ

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิค
การ พยาบาลกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ
อภิญญา เพียรพิจารณ และ ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล
การจัดการเรียนการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล สมรรถนะการปฏิบัติ
นักศึกษาพยาบาล
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จํานวน 98 ราย ที่ไดรับการจัด
กาเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรูการจัดการเรียนการสอนวิชา
หลักการและเทคนิคการพยาบาลซึ่งประกอบดวย ดานการจัดการเรียนการสอน ดานผูสอน ดาน
หองปฏิบัติการพยาบาล และแบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล ซึ่งผาน
การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .82 .75 .84 และ .85 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
รอยละ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษาสวนใหญมีการับรูดานการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก จํานวน 97 ราย คิดเปนรอยละ 98.95 รองลงมาคือ มีการรับรูดานการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับปานกลางจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.02
2. ดานผูสอน พบวา นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูดานผูสอนอยูในระดับมาก จํานวน 95 ราย คิด
เปนรอยละ 96.94 รองลงมาคือ มีการรับรูดานผูสอนอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ
3.06
3. ดานปฏิบัติการ พบวานักศึกษาสวนใหญมีการับรูดานหองปฏิบัติการอยูในระดับมาก จํานวน 76
ราย คิดเปนรอยละ 77.55 รองลงมาคือ มีการรับรูดานหองปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 22
ราย คิดเปนรอยละ 22.45
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4. ดานสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลทั้ง 20 ทักษะ สวนใหญพบวา
นักศึกษามีสมรรถนะอยูในระดับมากในทุกๆ ดาน รองลงมาอยูในระดับปานกลาง
5. ดานความสัมพันธระหวางการรับรูดานการจัดการเรียนการสอนกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล พบวา การรับรูดานการจัดกาเรียนการสอนมีความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลใน 2 ทักษะ แตไมมีความสัมพันธกับ 18 ทักษะ
6. ดานความสัมพันธระหวางการรับรูดานผูสอนกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล พบวา การรับรูดานผูสอนมีความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
ใน 3 ทักษะ แตไมมีความสัมพันธกับ 17 ทักษะ
7. ดานความสัมพันธระหวางการรับรูดานหองปฏิบัติการพยาบาลกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการ
และเทคนิคการพยาบาล พบวา การรับรูดานหองปฏิบัติการพยาบาลไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะการ
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลทั้ง 20 ทักษะ
8. ดานความสัมพันธระหวางการรับรูดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกับสมรรถนะการปฏิบัติ
หลักการและเทคนิคการพยาบาลทั้ง 20 ทักษะ พบวาการรับรูดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมไมมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะการปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลโดยรวม
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ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
คําสําคัญ

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนตอนตน โดยการมีสวนรวมของโรงเรียน
อาภาพร เผาวัฒนา
พิมพรัตน ธรรมรักษา
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุนตอนตน
บทคัดยอ

การวิจัยแบบมีสวนรวมของพอแม/ผูปกครอง และ โรงเรียนในปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน ในโรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ในระยะที่ 1 การวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อศึกษาปจจัยในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนตอนตน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา เปนวัยรุนอายุระหวาง 12-14 ป ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,

2,

และ 3 และ พอแม/

ผูปกครองที่มีบุตรวัยรุนอายุระหวาง 12-14 ป กลุมละ 240 คน (รวมเปน 480 คน) ระยะที่ 2 การมีสวนรวมใน
การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคนหาทุนทางสังคมของโรงเรียน พอแม/ผูปกครอง
การคน หาศักยภาพนั กเรี ย น การเสริมสรางศักยภาพนักเรีย นแกนนํา และ การทดลองปฏิบัติการของ
นักเรียนแกนนําในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ การประเมินผล วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ การสกัดประเด็น และ การเปรียบเทียบความแตกตาง (Paired t-test)
ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบวา อายุ ลักษณะการพักอาศัย ความเพียงพอรายได การสูบบุหรี่และ
การดื่มสุรา การสื่อสารเรื่องเพศ การรับรูความสามารถในการสื่อสารเรื่องเพศ ปจจัยเหลานี้สามารถทํานาย
พฤติกรรมทางเพศของนั กเรี ย นได 52.3% ปจ จัย ที่มีความสัมพัน ธกับ การสื่อสารเรื่องเพศของพอแม/
ผูปกครองประกอบดวย ความรูและความสะดวกใจในการสื่อสารเรื่องเพศ ปจจัยเหลานี้สามารถทํานายการ
สื่อสารเรื่องเพศของพอแม/ผูปกครองได 68.9% ในระยะที่ 2 การคนหาทุนทางสังคมของกลุมตางๆ ได
ขอมูลที่เปนภาพสะทอนเฉพาะบทบาท ไดแก โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบาย การตั้งกฎระเบียบตางๆ
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดโอกาสในการเขาถึงบุหรี่ สุรา และ ความเสี่ยงทางเพศ สวนครูเปนผูให
ความรู เป น แบบอย า งที่ ดี ให คํา ปรึ ก ษา พ อแม/ ผูป กครอง เน น ในการเปด โอกาสในการพูด คุย เป น
แบบอยางที่ดี ใชเวลาวางในการจัดกิจกรรมรวมกัน และ นักเรียนควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ที่มีความ
เสี่ยง หลังจากนั้นจึงใชทุนทางสังคมที่มีอยูในการพัฒนาศักยภาพครู โดยปรับทัศนคติในการสื่อสารเรื่องเพศ
และ หาแนวทางในการลดโอกาสเขาถึงพฤติกรรมเสี่ยง หลังเขารวมกิจกรรมครูมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอการ
สอนเพศศึกษา การรับรูสมรรถนะแหงตนในการสอนเพศศึกษา และ การสอนเพศศึกษา สูงกวากอนเขา
รวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.001) สวนนักเรียนไดใชการอบรมแกนนํานักเรียน เพื่อการ
กระตุนจิตสํานึกเกี่ยวกับความเสี่ยง พัฒนาทักษะที่จําเปนในการถายทอดขอมูลสูเพื่อนนักเรียน หลังเขา
27

รวมกิจกรรมแกนนํานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเรื่องเพศสูงกวากอนเขารวมการพัฒนาศักยภาพอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=.001) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value=.001) ภายหลังที่ไดมีการดําเนินโครงการในโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมที่
นําไปสูการมีเพศสัมพันธลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=.001)
การวิจัยแบบมีสวนรวมของพอแม/ผูปกครอง โรงเรียน และนักเรียน ถือเปนกลวิธีที่มีประสิทธิผล
ในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ความรวมมือที่เกิดขึ้นจึงเปนความเชื่อมโยงของบริบทที่
ตอบสนองตอความตองการของวัยรุนอยางแทจริง
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ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย

คําสําคัญ

การเสริมสรางความสุขในการทํางานเพื่อสงเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของอาจารยใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
กลีบแกว จันทรหงส
ปรัศนี สมิธ
การเสริมสรางความสุขในการทํางาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
บทคัดยอ

การธํารงรักษาอาจารยพยาบาลใหคงอยูในองคกรเปนเรื่องที่ผูบริหารควรใหความสําคัญอยางมาก
การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสุขในการทํางานเพื่อ
สงเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ จํานวน 30 ราย มีขั้นตอนดําเนินงานคือ 1) ศึกษาปญหาสถานการณและกําหนดเปาหมาย
2) วางแผนและจัดกระบวนการจิตตปญญาศึกษา และ 3) ประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามกอนและ
หลังเขารวมกระบวนการ และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบที (paired t-test)
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. สถานการณของอาจารยพยาบาลมีภาระงานที่มาก ทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารลดลง ความ
เชื่อถือไววางใจนอย ความสุขในการทํางานนอย ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรลดลง และการลาออกมากขึ้น
2. หลังกิจกรรมการพัฒนาพบวาอาจารยพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
โดยรวมและความเชื่อถือไววางใจตอเพื่อนรวมงาน หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตความสุขดานสิ่งแวดลอมและสวัสดิการยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
3. ผลการสนทนากลุมอาจารยพยาบาลสะทอนใหเห็นวากระบวนการจิตตปญญาทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทํา โดยรับฟงผูอื่นโดยไมตัดสินมากขึ้น เขาใจและยอมรับผูรวมงาน/สิ่งที่
เกิดขึ้นในองคกรมากขึ้น มีสัมพันธภาพและความรูสึกที่ดีตอผูรวมงาน มีปฏิสัมพันธ/แสดงออกตอผูอื่นไป
ในทางที่ดีขึ้น มีการดูแลความรูสึกของตนเองมากขึ้นและมีความสุข
โดยสรุป กระบวนการจิตตปญญาศึกษาชวยสงเสริมสัมพันธภาพ มีการยอมรับและมีปฏิสัมพันธที่
เหมาะสมกับเพื่อนรวมงาน กอใหเกิดความสุขและความยึดมั่นผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันผูบริหารควรใหความสําคัญกับการดูแลสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานและสวัสดิการที่
เพียงพอ เพื่อเพิ่มความสุขในการทํางาน อันจะนําไปสูความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมากขึ้น
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ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการสะทอนคิดตอสมรรถนะ
การสงเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
เกสร สุวิทยะศิริ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสะทอนคิด การสงเสริมการเลิกบุหรี่
บทคัดยอ

การแพรระบาดของบุหรี่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบ และกระทบตอเศรษฐานะของบุคคล
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในวงกวาง ซึ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรดานสุขภาพใหมีศักยภาพในการควบคุมบุหรี่เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน การศึกษาครั้งนี้
เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการสะทอนคิดในการบูรณาการเนื้อหาการสงเสริมการเลิกบุหรี่กับวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ จํานวน 32 คน ในปการศึกษา 2554 ที่ฝกปฏิบัติงานในหนวยฝากครรภและหองคลอด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ใชกระบวนการสะทอนคิด เพื่อสงเสริมการเลิกบุหรี่ คูมือปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการเลิกบุหรี่
แบบบันทึกประสบการณการเรียนรู แบบประเมินความรู ทัศนคติ และทักษะในการสงเสริมการเลิกบุหรี่
ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งมีคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรูเทากับ 0.86 แบบประเมิน
ทัศนคติและทักษะในการสงเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล มีคาสัมประสิทธิ์แอบฟาครอนบาค
เทากับ 0.83 และ 0.87 ตามลําดับ เก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2555 โดยใหนักศึกษา
ประเมินตนเอง รวมกับการทํา Focus group วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน paired t-test และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองความรูและทักษะในการสงเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษา
พยาบาล สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทัศนคติในการสงเสริมการเลิก
บุหรี่กอนและหลังการพยาบาลไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหา
การสงเสริมการเลิกบุหรี่ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ 1 สงเสริมใหนักศึกษา
ไดเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการสงเสริมการเลิกบุหรี่ไปสูการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริงและ
การใชกระบวนการสะทอนคิด ในการเรียนการสอนมีผลทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการคิดทบทวนสิ่งที่ได
ทํา และไดแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูกับเพื่อนคนอื่นๆ จึงเกิดความรู ความเขาใจมากขึ้น รวมทั้ง
มีความมั่นใจจนกอใหเกิดทักษะในการปฏิบัติ
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ผลของจิตตปญญาศึกษาตอการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร
พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ
สุภาพร วรรณสันทัด
จันทรเพ็ญ นิลวัชรมณี
จิตตปญญาศึกษา, การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาบุคลากร
บทคัดยอ

วิจัยเรื่องมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในที่ไดจากกระบวนการจิตต
ปญญาศึกษาและการนํากระบวนการจิตตปญญาไปใชในการดํารงชีวิตและการพัฒนางานตามการรับรูของ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยใชวิธีการสนทนากลุมบุคลากรที่เขารวมโครงการ
อบรมเรื่อง “จิตตปญญาศึกษากับการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง” และยินดีเขารวม
สนทนากลุม จํานวน 3 กลุมๆ ละ 8-9 คน ใชแนวคําถามกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) 2
ขอ ถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตนหลังอบรมจิตตปญญาศึกษาและการนําจิตตปญญา
ศึกษาไปใชในชีวิตสวนตัวและการงาน การอบรมจิตตปญญาศึกษาแบงเปน 3 รุนๆ ละประมาณ 45 คน
อบรมนาน 4 วัน กิจกรรมวันที่ 1 เนนการสะทอนคิดเกี่ยวกับตนเอง วันที่ 2 เนนการรูจักตนเอง ผูรวมงาน
และองคกร วันที่ 3 เนนการพิจารณาความจริงผานการสื่อสารดวยสุนทรียสนทนาและการทํางานรวมกัน
วันที่ 4 เนนการรวมมือกันสรางพันธกิจองคกร ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมไดนํามาถอดเทปแบบคําตอ
คําและใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อจําแนกประเด็น (theme) ผลการวิจัยพบวา:
1. การเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจากกระบวนการจิตตปญญาตามการรับรูของผูเขารับการอบรม
จําแนกได 6 ประเด็น: 1) รับฟงผูอื่นโดยไมตัดสินมากขึ้น 2) เขาใจและยอมรับผูรวมงาน/สิ่งที่เกิดขึ้นใน
องคกรมากขึ้น 3) เกิดสัมพันธภาพและความรูสึกที่ดีตอผูรวมงาน 4) การมีปฏิสัมพันธ/แสดงออกตอผูอื่น
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 5) เกิดความสมดุลในตนเอง และ 6) มีความสุข
2. ผูเขาอบรมนํากระบวนการจิตตปญญาไปใชในการดํารงชีวิตและพัฒนางาน โดยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว โดยมีการรับฟงมาก
ขึ้นและพูดจาดีขึ้น และ 2) การปรับเปลี่ยนตัวเองในการทํางาน โดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสพูด
และอาจารยรับฟงมากขึ้น
กระบวนการจิตตปญญาศึกษาเปนกิจกรรมที่สามารถทําใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูจาก
ภายในซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการมีปฏิสัมพันธกับผูคนรอบขางและการทํางาน กระบวนการ
จิตตปญญาศึกษาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับใชพัฒนาบุคลากรได
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การศึกษาประสบการณและกระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย
(Experience and Process of International job Pursuit of Thai Nurses)
ผศ.นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ
นันทกา สวัสดิพานิช
สุภาพร วรรณสันทัด
พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ
ประสบการณทํางานในตางประเทศ กระบวนการไปทํางานในตางประเทศ พยาบาลไทย
บทคัดยอ

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) เรื่อง “การศึกษาประสบการณและ
กระบวนการไปทํางานในตางประเทศของพยาบาลไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของ
พยาบาลไทยที่ไปทํางานตางประเทศ

2) กระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย 3)

ประสบการณการทํางานในตางประเทศของพยาบาลไทย และ 4) กระบวนการสรรหาพยาบาลไทยไป
ทํางานตางประเทศของตัวแทนผูสรรหา (recruiter) เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 9 เดือน การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก
พยาบาลที่มีประสบการณในการทํางานในตางประเทศจํานวน 14 ราย สนทนากลุมพยาบาลที่สนใจจะไป
ทํางานตางประเทศจํานวน 14 ราย และสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 2 ราย และสัมภาษณตัวแทนผูสรรหา
พยาบาลไทยไปทํางานตางประเทศจํานวน 5 ราย การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามอิเล็คโทรนิคส
(online questionnaire) ในพยาบาลที่กําลังทํางานในตางประเทศ มีผูตอบแบบสอบถาม 63 ราย ขอมูล
เชิ งปริ ม าณวิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติเ ชิ ง บรรยาย ส ว นขอ มูล เชิ งคุ ณภาพวิเ คราะหใ ชก ารวิเ คราะหเ นื้อ หา
(content analysis) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. คุ ณลั ก ษณะของพยาบาลไทยที่ไปทํางานตา งประเทศ พบวา กลุมตั ว อยา งสว นใหญ มีอายุ
ระหวาง 41-60 ป และสําเร็ จพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยภาครั ฐ
กอนไปทํางานตางประเทศเคยทํางานในสถานบริการของสภากาชาดไทย ภาคเอกชน และสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และทํางานในกรุงเทพมหานคร มีประสบการณทํางาน 1-10 ป มีความเชี่ยวชาญสาขาการ
พยาบาลอายุ ก รรมและผู ป ว ยวิ ก ฤตและฉุ ก เฉิ น ส ว นใหญ ใ ช ร ะยะเวลาในการเตรี ย มตั ว ไปทํ า งาน
ตางประเทศเฉลี่ย 22.3 เดือน สวนใหญสมัครงานดวยตนเอง ประมาณรอยละ 8 ใชบริการตัวแทนผูสรรหา
เดินทางเขาประเทศดวยวีซาจางงาน ทองเที่ยว และนักเรียน ตามลําดับ ประเทศที่ไปทํางานกันมากที่สุดคือ
สหรั ฐอเมริกา สวนใหญทํางานในสถานบริการของเอกชน ในตําแหนงพยาบาลวิช าชีพ เหตุผ ลที่ทําให
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ตัดสิน ใจไปทํางานตางประเทศ 3 อันดับ แรก คือ ตองการประสบการณ คาตอบแทนที่มากขึ้น และ
ตองการพัฒนาตนเองและศึกษาตอ
2. กระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลไทย จากขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
พบวา ประมาณ 2 ใน 3 ของพยาบาลสมัครไปทํางานดวยตนเองและใชวิธีการหลายอยางรวมกันทั้งศึกษา
ขอมูลดวยตนเอง สอบถามจากเพื่อนหรือคนที่รูจัก ผานการเตรียมความพรอมดานภาษาดวยตนเองและ
โรงเรียนสอนภาษา พยาบาลเดินทางไปทํางานดวยวีซาหลายประเภททั้งวีซาจางงาน นักทองเที่ยว นักเรียน
คูหมั้น/แตงงาน มีการใชระยะเวลาในการเตรียมความพรอมดานภาษา การสมัครสอบ/ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการพยาบาล ประมาณ 1-2 ป มีขั้นตอนการสมัครงานที่ซับซอนและความ
ยุงยากของการเตรียมเอกสารตางๆ อาจตองเริ่มตนทํางานที่ต่ํากวาคุณวุฒิเดิม รวมทั้งเสียคาใชจายคอนขาง
สูงอยางต่ําประมาณสองแสนบาท นอกจากนี้มีพยาบาลจํานวนนอยที่ไดรายงานตัวตอกรมการจัดหางาน
กอนออกเดินทางไปทํางานตางประเทศ โดยรวมกระบวนการไปทํางานตางประเทศของพยาบาลเปนไป
อยางยากลําบาก ไมงายเหมือนในอดีตที่ผานมา
3. ประสบการณการทํางานในตางประเทศของพยาบาลไทย จากขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
พบว า

พยาบาลส ว นใหญ ร ะบุ ว า ได รั บ การจ า งงานอย า งเป น ธรรมและได รั บ ค า ตอบแทนคุ ม ค า

มีระบบการปฐมนิเทศงานและสอนงานจากพี่เลี้ยง มีโอกาสในความกาวหนาในวิชาชีพและการศึกษาตอ
มีสภาพการทํางานและการจัดเวรที่ความยืดหยุน เนนการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลและคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูรับบริการเปนอันดับแรก นอกจากนี้ภาษาถูกระบุวาเปนปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตของพยาบาลมากที่สุด มีพยาบาลสวนนอยที่ประสบปญหาการเหยียดสีผิวและ
การปฏิบัติที่ไมใหความเคารพในศักดิ์ศรี
4. กระบวนการสรรหาพยาบาลไทยไปทํางานตางประเทศของตัวแทนผูสรรหา (recruiter) พบวา
บริษัทหรือตัวแทนผูสรรหา (recruiter) ไมไดดําเนินธุรกิจสรรหาพยาบาลไทยเพื่อไปทํางานตางประเทศที่
ชัดเจนและไมไดจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน เปนลักษณะที่หนวยงานติดตอ
ใหตัวแทนผูสรรหาดําเนินการสรรหา โดยหนวยงานใหตําแหนงการจางงาน ซึ่งตัวแทนผูสรรหาจะเปน
ผู ดํ า เนิ น การและหน วยงานอาจเป นผู สั มภาษณ และคัดเลือ กพยาบาลเอง ใช การโฆษณาผา นแผ น พั บ
จดหมายประชาสัมพันธ และเว็บไซต มีการใหขอมูลการเตรียมตัวและคาใชจายอยางคราวๆ ซึ่งสวนใหญ
เปนขอมูลเชิงบวก แตขาดรายละเอียดของขั้นตอนการเตรียมความพรอมและคาใชจายในการดําเนินการ
สัญญาการจางงานหรือขอตกลงที่ชัดเจน รวมทั้งไมมีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เปนมาตรฐานสากล
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ผลการวิจัยดังกลาวควรนํามาเปนแนวทางในการวางแผนธํารงรักษาบุคลากรทางการพยาบาลไวใน
ระบบสุขภาพโดยพิจารณาระบบการจางงานและคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม การจัดระบบการ
ทํางานใหมีความยืดหยุนและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี รวมทั้งควรหามาตรการควบคุมบริษัทหรือตัวแทน
ผูสรรหา (recruiter) ระบบติดตามดูแลชวยเหลือพยาบาลไทยที่ใชบริการที่ชัดเจนตอไป
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ชื่อเรื่อง

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
และตัวชี้วัดสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผูวิจัย

จินตนา บัวทองจันทร (พย.ม.)
อุบล สุทธิเนียม (พย.ม.)
เสมอจันทร ธีระวัฒนสกุล(วท.ม.)

คําสําคัญ

การจัดการตนเอง ความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ตัวชี้วัดสุขภาพ
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาแบบ One group pretest-posttest design โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมการจัดการตนเองตอความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
และตัวชี้วัดสุขภาพ ไดแก น้ําหนักดัชนีมวลกาย เสนรอบวงเอว ระดับน้ําตาลในเลือด และระดับไขมันใน
เลือดของบุคลากรสายสนับสนุน กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพที่เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อ
ดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และตัวชี้วัดสุขภาพกอนการทดลอง 2 ครั้งในสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 12
กลุมตัวอยางไดรับโปรแกรมการจัดการตนเองดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด เปนเวลา 8 สัปดาห หลังจากนั้นเก็บขอมูลหลังการทดลอง 2 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห และ 5
สั ป ดาห การวิ เ คราะห ข อมู ล ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา และวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบวั ด ซ้ํ า โดยใช ส ถิ ติ
Repeated measure one-way ANOVA
ผลการวิจัย พบวา
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกอนการทดลองในสัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 12 และหลังการทดลอง 1 สัปดาหและ 5 สัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)
มีคาเฉลี่ยตัวชี้วัดสุขภาพทางรางกาย ไดแก น้ําหนักดัชนีมวลกาย และเสนรอบวงเอวหลังการทดลอง 1
สัปดาห และ 5 สัปดาหลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) และมีคาเฉลี่ยตัวชี้วัด
สุขภาพทางชีวเคมี ไดแก น้ําตาลในเลือด โคเลสเตอรอลรวม และ LDL หลังการทดลอง 1 สัปดาห และ 5
สัปดาหลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01)
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ชื่อเรื่อง
ผูวิจัย
คําสําคัญ

ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใตของไทย
มณฑา เกงการพานิช ธราดล เกงการพานิช กรกนก ลัธธนันท ศรัณญา เบญจกุล และ
หทัยชนก พรรคเจริญ
บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี ผูสูบบุหรี่ ภาคใตของไทย
บทคัดยอ

การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีเปนปญหาสําคัญตอการควบคุมดูแลยาสูบของประเทศไทย การวิจัย
สํารวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีและปจจัยทํานาย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีของผูสูบบุหรี่ปจจุบันในภาคใตของไทย พื้นที่เปาหมาย 8 จังหวัดของ
ภาคใตที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูง ไดแก ปตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา ระนอง ภูเก็ต และ สุราษฎรธานี
โดยศึกษาในผูสูบบุหรี่ปจจุบันที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตเทศบาล/เขตเมือง เลือกตัวอยางแบบเปนระบบได
จํานวน 2,048 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและเก็บซองบุหรี่ ระหวางเดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน 2554 วิเคราะหความแตกตางของสัดสวนดวยคา 95% CI สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธและ
ทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดวยสถิติ Binary Logistic Regression
การศึกษาพบวา ผูสูบบุหรี่ปจจุบันในภาคใตสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีรอยละ 16 โดยพิจารณาจากซอง
บุหรี่ที่ไมติดอากรแสตมปไทย คุณลักษณะของผูที่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีเปนผูหญิงสูบมากกวาผูชายรอยละ
3 ชวงอายุระหวาง 18-24 ปสูบมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 95% พบวาผูสูบที่จบประถมศึกษาสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีมากกวากลุมระดับการศึกษาสูง กลุมคนจน
ที่สุดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีมากกวากลุมฐานะอื่นๆ และผูสูบของจังหวัดปตตานีสูบมากกวาทุกๆ จังหวัด
รองลงมาคือจังหวัดสตูล โดยรอยละ 76.9 ซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีครั้งลาสุดจากรานขายของชํา รองลงมาคือ
ตลาดมืด และพอคาเร จาการศึกษาพบ 7 ปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงภาษีของผูสูบบุหรี่ปจจุบันอายุ 18 ปขึ้นป ในภาคใต เรียงตามปจจัยที่มีอิทธิพลมากไปนอย เมื่อ
ควบคุมอิทธิพลของปจจัยอื่นๆ ดังนี้ คือ 1) การรับรูวาบุหรี่ที่ซื้อลาสูดเปนบุหรี่ไมเสียภาษี 2) จังหวัด 3)
การรับรูวาบุหรี่ที่จําหนายบริเวณรอบที่อยูอาศัยเปนบุหรี่ไมเสียภาษี 4) พยายามในการซื้อบุหรี่ราคาถูกกวา
ปกติใน 6 เดือนที่ผานมา 5) อาชีพ 6) สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ 7) กลุมอายุซึ่งทั้ง 7 ปจจัยสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใตไดรอยละ 40.8
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ดังนั้น หนวยงานที่มีหนาที่ตองรวมกันปราบปรามการลักลอบบุหรี่หนีภาษีอยางเครงครัด อีกทั้งควร
มีมาตรการอื่นควบคูไปดวย อาทิ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การขึ้นภาษีอยางตอเนื่อง การ
ปรับแกกฎหมายใหเพิ่มบทลงโทษการละเมิด การรณรงคใหความรูแกเยาวชน และพัฒนาระบบการเฝา
ระวังบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่ เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี
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ชื่อเรื่อง

ผูวิจัย
คําสําคัญ

การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สําเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
(A Competency Evaluation of Participants from the Emergency Nurse Training
Program at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok)
ปรียาวรรณ วิบูลยวงศ (Preeyawan Vibulwong)
ธนาภา ฤทธิวงษ (Tanapa Rittiwong)
การประเมินสมรรถนะ/การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive. Research).เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูสําเร็จ
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉินรุนที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูสําเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลฉุกเฉินรุนที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จํานวน 44 คน และผูบังคับบัญชาของ
ผูสําเร็จการอบรม จํานวน 44 คน เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะของผูสําเร็จ
การอบรมตามการรับรูของตนเอง และผูบังคับบัญชา ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานความรูทางวิชาการ
และคุณภาพการบริการ 2) ดานการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 3) ดานการคัดกรองและการ
ประเมินอาการในภาวะฉุกเฉิน 4) ดานการฟนคืนชีพขั้นสูง 5)ดานการวางแผนจําหนายและการสงตอ
ผูรับบริการ และ 6) ดานทัศนคติในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 50 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงทาง
เนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา คอนบารค พบวา
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูสําเร็จการอบรมตอสมรรถนะของตนเองและผูบังคับบัญชามีคาเทากับ
0.85 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (independent T-test)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผูสําเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน และผูบังคับบัญชา
มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูสําเร็จการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะทางการพยาบาลฉุกเฉินจําแนกราย
ดานทุกดานอยูในระดับดี
2. ระดับสมรรถนะของผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน
รุนที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการอบรมจําแนกรายขอ
พบวา ระดับสมรรถนะดีมาก คือ รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น (x=4.68 S.D.=.471) รองมาคือ
ตั้งใจและมั่นใจในการปฏิบัติงาน (x=4.59 S.D.=.497) สวนระดับสมรรถนะของผูสําเร็จการอบรมตามความ
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คิดเห็นของผูบังคับบัญชา จําแนกรายขอพบวา ระดับสมรรถนะดี ไดแก รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้น (x=4.48 S.D.=.590) รองมาคือ ตั้งใจและมั่นใจในการปฏิบัติงาน (x=4.39 S.D.=.618)
3. เปรียบเทียบสมรรถนะของผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ฉุกเฉินรุนที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ระหวางความคิดเห็นของผูสําเร็จการอบรมและ
ผูบังคับบัญชาระดับตน พบวา ผูสําเร็จการอบรมและผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นตอสมรรถนะดาน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความรูทางวิชาการและ
คุณภาพการบริการ ดานการปฏิบัติการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน ดานการคัดกรองและการประเมินอาการใน
ภาวะฉุกเฉิน ดานการฟนคืนชีพขั้นสูง และดานการวางแผนจําหนายและการสงตอผูรับบริการ แตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวา การประเมินสมรรถนะพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินควรประเมิน
เปนระยะๆ เพื่อนําไปพัฒนาพยาบาลใหคงรักษาสมรรถนะตามที่ตองการ และปรับปรุงในสมรรถนะที่ยัง
ดอย และควรมีการศึกษาติดตามสมรรถนะของผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลฉุกเฉินในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลและปฏิบัติพยาบาลในการดูแลผูปวยฉุกเฉินไดอยางถูกตองปลอดภัยและมีประสิทธิภาพลดภาวะ
เสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน
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ภาวะซึมเศราในผูปวยเบาหวานประเภท ๒: กรณีศึกษาผูมารับบริการคลินิกเบาหวานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตอําเภอเมือง สมุทรปราการ

ผูวิจัย
คําสําคัญ

สุนทรีภรณ ทองไสย และคณะ
ภาวะซึมเศรา ผูปวยเบาหวานประเภท ๒ คลินิกเบาหวาน
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะซึมเศราในผูปวยเบาหวานชนิด
ไมพึ่งอินซูลิน ที่มารับบริการในคลินิกผูปวยนอกเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาสาเหตุการเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินที่มี
ภาวะซึมเศรารุนแรง กลุมตัวอยางไดแก ผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินที่เขารับบริการรักษาในคลินิก
ผูปวยนอกเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 209 คน
เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ศึกษาระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการซึมเศราในผูปวยเบาหวาน โดยใชแบบประเมินของ CES-D
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 และแบบคําถามสาเหตุการเกิดภาวะซึมเศรา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ความถี่ รอยละ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผูปวยเบาหวานสวนใหญ รอยละ 66 มีภาวะซึมเศราในระดับเล็กนอย
2. เมื่อพิจารณาความรูสึกดานบวกของแบบวัดภาวะซึมเศราพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญ รอยละ
44.4 ไมรูสึกวาตัวเองมีความสุข รอยละ 41 ไมคิดวาตัวเองมีความดีที่เทียมคนอื่น รอยละ 38 ไมรูสึกวาชีวิต
นี้สนุกสนาน และรอยละ 29 ไมมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
สําหรับความรูสึกในดานลบของแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุด รอยละ 12 มี
ความรูสึกหงุดหงิดงายบอยครั้ง รอยละ 8 รูสึกนอนไมหลับและหดหูใจบอยครั้ง
3. สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศราสวนใหญรอยละ 50 เกิดจากสัมพันธภาพไมราบรื่นภายในครอบครัว
รอยละ 49 เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวย รอยละ 35 เกิดจากภาระงานมาก และรอยละ 14.7 มี
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก
ผลการวิจัยที่ไดนําไปใชประโยชนในการกําหนดแนวทางการดูแลดานสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศราของผูปวยเบาหวาน
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The Long-Term Impact of Education on Diabetes for Older People: A
Systematic Review

ผูวิจัย
คําสําคัญ

Soontareeporn Thongsai
Malinee Youjaiyen
systematic review, diabetes education, diabetes, older people
บทคัดยอ

Background: Although enthusiasm is growing for diabetic education programs for older
people, data regarding their effectiveness and their long-term impact on self-management
were neglected.
Purpose: To systematically review diabetes mellitus education that has long-term effects
on the self-management of older diabetic people.
Data Source: The authors searched multiple sources dated through September 2012,
including the Cochrane Library, MEDLINE, PsycINFO, Nursing and Allied Health databases,
and the bibliographies of 50 previous reviews.
Methods and Data Extraction: Electronic databases were searched for controlled studies
in English, published from 1987 – 2012, assessing the effects of long-term education for
older people. Reviewers extracted study data using a structured abstraction form.
Aggregated information about the effects of long-term education programs on older
people with diabetes was used for making adjustments in the review.
Results: The pooled estimate of the long-term effects of education was a 0.5 percentage
point reduction (95% confidence interval), modest but significant improvement. The
evidence also supports that long-term education is beneficial for improving diabetic
patient self-care management in terms of glycemic control.
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การพัฒนาและประเมินมาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถานของ
ไทย
(The Development and Evaluation of Health Service’s Standard for Female Inmates in Thai
Correctional Institution)

ผูวิจัย
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มาตรฐานการบริการพยาบาล ผูตองขังหญิง เรือนจํา/ทัณฑสถาน
บทคัดยอ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิงของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพฯ และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยแบง
การศึกษาเปน 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณการจัดบริการและความตองการดาน
สุขภาพของผูตองขังหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 11 แหง ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูตองขังหญิง หญิง
ตั้งครรภ หญิงแมลูกออนที่มีเด็กติดผูตองขัง รวม 107 คน รวมกับการสํารวจสถานพยาบาลและสัมภาษณ
เชิงลึกพยาบาลที่ปฏิบัติงานในเรือนจํา 16 คน ระยะที่ 2 การพัฒนา(ราง)มาตรฐานสถานพยาบาลแดน
หญิงโดยใชผลการวิจัยระยะที่ 1 และหลักขอกําหนดกรุงเทพฯ เปนฐานของการพัฒนา(ราง)มาตรฐานฯ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน: 1) มาตรฐานการบริหารจัดการสถานพยาบาล (มี 5 มาตรฐาน 24 เกณฑชี้วัด
คะแนนเต็ม 40) 2) มาตรฐานการจัดบริการพยาบาล (มี 8 มาตรฐาน 39 เกณฑชี้วัด คะแนนเต็ม 46) และ
มาตรฐานผลลัพธจากการจัดบริการ (มี 1 มาตรฐาน 17 เกณฑชี้วัด คะแนนเต็ม 24) และระยะที่ 3 การ
ทดลองใช(ราง)มาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 2 แหง เปนระยะเวลานาน 6
เดือนเพื่อพิจารณาความเปนไปได และการยอมรับไดของ(ราง)มาตรฐานในการพัฒนาการบริการพยาบาล
ภายหลังการทดลองใชไดมีการประเมินสถานพยาบาลตาม(ราง)มาตรฐานฯ ประเมินความคิดเห็นของผู
ใหบริการ ประกอบดวย พยาบาล ผูบริหาร และผูตองขังชวยเหลืองานสถานพยาบาลตอการใช(ราง)
มาตรฐานฯ และประเมินความคิดเห็นของผูตองขังหญิงตอการทดลองใช(ราง)มาตรฐานฯ ดวยการสนทนา
กลุม 6 กลุมในผูตองขังหญิงจํานวน 51 คน และประเมินความพึงพอใจของผูตองขังหญิงตอการจัดบริการ
ดานสุขภาพรวม 440 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา:
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1) สถานพยาบาลนํารองทั้ง 2 แหงมีคะแนนประเมินสถานพยาบาลตามกรอบ(ราง)มาตรฐานฯ 3
ดานเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองใช(ราง)มาตรฐานฯ จากระดับไมผานพัฒนาขึ้นเปนระดับผานเกณฑ
สถานพยาบาล
2) ความคิดเห็นตอการนํา(ราง)มาตรฐานฯ ไปทดลองใชตามการรับรูของผูใหบริการคือ พยาบาล
ผูบริหาร และผูตองขังชวยเหลืองานสถานพยาบาลพบวา พยาบาลมีความเห็นวาเกณฑชี้วัดทุกขอเปนสิ่งที่
เปนงานของพยาบาลและพยาบาลตองทําและคิดวาสามารถทําได (ราง)มาตรฐานฯ นี้มีประโยชนทั้งตอ
องคกร ผูตองขัง และตอพยาบาล ผูบริหารมีความคิดเห็นวา (ราง)มาตรฐานฯ นี้มีประโยชนสําหรับใชเปน
แนวทางในการทํางาน สวนผูตองขังชวยเหลืองานสถานพยาบาลมีความเห็นวา (ราง)มาตรฐานฯ นี้มี
ประโยชนทําใหทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การปองกันและควบคุมโรควัณโรค เทคนิคการฆาและ
ทําลายเชื้อ การจัดและแจกยาไดถูกตอง และอื่นๆ
3) ผูตองขังหญิงทั่วไปและผูตองขังหญิงที่เจ็บปวยรับรูสอดคลองกันวาเรือนจํา/ทัณฑสถานมีการ
ปรับปรุงอยางเห็นไดชัดของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การจัดหาอุปกรณการแพทยที่จําเปน การจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพกาย การคัดกรองโรคไมติดตอ เชน เบาหวาน ความดันโลหิต การคัดกรอง การปองกัน และ
ควบคุมการแพรกระจายของเชื้อวัณโรค และการดูแลใหผูตองขังที่เจ็บปวยเรื้อรังไดรับการรักษาและ
รับประทานยาอยางตอเนื่อง สวนผูตองขังหญิงตั้งครรภหรือหญิงแมลูกออนไดสะทอนวาการฝากครรภมี
คุณภาพดีขึ้น ไดรับสวัสดิการที่ตองการอยางเพียงพอ และเด็กติดผูตองขังไดรับการดูแลเรื่องการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ และวัคซีนอยางดี
สรุปวา(ราง)มาตรฐานฉบับนี้พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาสถานการณการจัดบริการและความตองการ
การจัดบริการดานสุขภาพของผูตองขังหญิงและสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพฯ
ขอมูลจากกลุมผูใหบริการยืนยันวา(ราง)มาตรฐานนี้มีความชัดเจนและสามารถนําไปใชเปนกรอบในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถานได และกลุมผูตองขังทั้ง 3 กลุมไดรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของการจัดบริการ จึงสรุปไดวา(ราง)มาตรฐานสถานพยาบาลฉบับนี้สามารถใชเปน
เครื่องมือในการนําขอกําหนดกรุงเทพไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ควรขยายผลการใชมาตรฐานนี้ใน
เรือนจําอื่นๆ และทําการประเมินผลการนํามาตรฐานไปใช
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