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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาคตัดขวางมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการปฏิบัติงานของ
พยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
และวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน และคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล กับการปฏิบัติงานของพยาบาล
ผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด กลุมตัวอยางเปนพยาบาลผาตัด จํานวน 205 คน 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด แบบสอบถามความสามารถในการทํางาน แบบสอบถามคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล และ
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัดซึ่ง
แบบสอบถามทั้งหมดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม 
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โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด เทากับ 0.71 แบบสอบถามความสามารถในการทํางาน เทากับ 0.80 
แบบสอบถามคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล เทากับ 0.95 และแบบสอบถามการปฏิบัติงานของพยาบาล
ผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด เทากับ 0.99 เก็บขอมูลระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหถดถอย 
ไบนารีโลจิสติก ผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัดโดยรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 67.8 โดยมาตรฐานที่พยาบาลผาตัดปฏิบัติอยูในระดับดี
มากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 8 การพิทักษสิทธิผูปวย และนอยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 การสรางเสริมสุขภาพ 
พยาบาลผาตัดมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด อยูในระดับดี รอยละ 79.5 
ความสามารถในการทํางาน อยูในระดับดี รอยละ 68.3 คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล อยูในระดับดี 
รอยละ 95.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด ไดแก ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Adj. OR = 3.80; 95% CI 1.93 - 7.50) 
และคานิยมในวิชาชีพระดับดี (Adj. OR = 1.09; 95% CI 1.01 - 1.18) จากผลการวิจัยน้ี ควรสงเสริมให
พยาบาลผาตัดทุกคนมีสวนรวมและใหความสําคัญหรือมีบทบาทในการปฏิบัติงานในดานการสรางเสริม
สุขภาพ การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ และการดูแลตอเนื่องแกผูปวยที่มารับการผาตัดมากขึ้น การ
ธํารงรักษาพยาบาลผาตัดที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดตั้งแต 6 ปขึ้นไป รวมถึงสงเสริมใหพยาบาลผาตัดเกิด
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานพยาบาลผาตัดไดคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ : มาตรฐานการพยาบาล พยาบาลผาตัด คานิยมในวชิาชีพการพยาบาล ความสามารถในการทํางาน 

Abstract 

 This research was a cross-sectional study. The purpose was to assess performance 
of perioperative nurses in relation to the standard of perioperative nursing in one 
university hospital. The study analyzed the associations between personal characteristics, 
knowledge on the standard of perioperative nursing, work ability, professional nursing 
values and performance of perioperative nurses in relation to the standard of 
perioperative nursing. The samples were 2 0 5  perioperative nurses. Data were collected 
using questionnaires of personal characteristics, knowledge on the standard of 
perioperative nursing, work ability, professional nursing values and performance of 
perioperative nurses in relation to the standard of perioperative nursing. All questionnaires 
were tested for content validity and reliability using Cronbach’s Alpha Coefficient. 
Reliability of knowledge on the standard of perioperative nursing was at 0.71, work ability 
reliability was at 0.80, reliability of professional nursing values was at 0.95 and performance 
of perioperative nurses in relation to the standard of perioperative nursing was at 0.99. 
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Questionnaires were gathered from 25th November 2016 to 25th December 2016, and data 
were analyzed using descriptive statistics and binary logistic regression analysis. The 
research results found that 67.8%  of perioperative nurses had standard of perioperative 
nursing overall at a good level. Among nursing performance of perioperative care which 
could perform at the highest level is the 8th standard, patient’s rights protection. And the 
least is the 5th standard of health promotion. 79.5% of the sample had knowledge on the 
standard of perioperative nursing at a good level; 68.3% of the sample had work ability at 
a good level and a good level of professional nursing values at 95.1%. The factors associated 
with performance of perioperative nurses in relation to the standard of perioperative 
nursing in one university hospital consisted of work experience in operation room at least 
6 years and over (Adj. OR = 3.80; 95% CI 1.93 - 7.50) and professional nursing value at a 
good level (Adj. OR = 1.09; 95% CI 1.01 - 1.18). From this research, all perioperative nurses 
should be encouraged to participate and give importance or play a role in health 
promotion to provide information and health knowledge and continuing care for patients 
who undergo more surgery, and sustain the career of perioperative nurses who have been 
working in the operating room from 6  years and up, including promoting good 
professional values in order to improve the quality of perioperative nursing in accordance 
with standard. 

Keywords : nursing standard, perioperative nurses, professional nursing values, work ability 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ของปญหา 

 การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดเปน
การใหบริการเฉพาะดานแกผูที่เขามารับบริการ
ภายในโรงพยาบาลโดยครอบคลุมตั้งแตระยะกอน
ผาตัด ระหวางผาตัดและระยะหลังผาตัดจนกระทั่ง 
ออกจากหนวยบริการ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐาน 
ของการบริการจึงเปนส่ิงสําคัญเพื่อความปลอดภัย
ของผูรับบริการ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ซ่ึงกําหนดสิทธิของประชาชนและหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับประสิทธิภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในมาตรา 55 วารัฐตองพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแตป ค.ศ. 1975 ไดมีการกําหนดใหหนวยงาน
ตรวจสอบมาตรฐานวิชาชพี  (Professional Standard  
Review Organization : PSRO) เพื่อการควบคุม
คุณภาพ มีองคกรเอกชนรวมทําหนาที ่ร ับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (The Joint Commission 
on the Accreditation of Health Care 
Organization : JCAHO) ส ง ผ ล ใ ห ฝ า ย ก า ร
พยาบาลทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานการ
พยาบาลในทุกระดับเพื่อพรอมรับการตรวจสอบ 
โดยสมาคมพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
American Nurse Association : ANA) ได กํ าห นด
มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหการ
ปฏิบัติการพยาบาลเปนไปในแนวทางเดียวกันและ
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สมาคมพยาบาลหองผาตัดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
( Association of peri Operative Registered 
Nurses : AORN) ไดสรางมาตรฐานการพยาบาล
ผาตัดและใช เปนแนวทางในการปฏิ บัติการ
พยาบาล ซึ่งองคการเหลานี้ตางมีจุดประสงคใน
การสรางมาตรฐานเพื่ อใช เปนเกณฑควบคุม
คุณภาพ2 ในประเทศไทยสภาการพยาบาลได
กําหนดมาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภทั้งที่ เปนบริการในชุมชนและใน
สถานบริการดานการสาธารณสุขเพื่อใหหนวยงาน
นําไปใชในการสรางมาตรฐานที่ เฉพาะเจาะจง
สําหรับแตละหนวยงานซึ่งจะนําไปสูการบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพตอไป สํานักการพยาบาล 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการ
กําหนดมาตรฐานการพยาบาลขึ้นเพื่อใหบุคลากร
พยาบาลไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
มีคุณภาพอีกทั้งยังใชเปนเกณฑประเมินคุณภาพ
การพยาบาลโดยมาตรฐานเนนที่การปฏิบัติการ
พยาบาลเนื่องจากเชื่อวาเปนแนวทางที่ทําใหเกิด
คุณ ภาพ สูงสุดแก ผู รับบริการ ดั งนั้ น เพื่ อ ให
บุคลากรพยาบาลได ใหการพยาบาลอยางมี
คุณภาพ จึงไดมีการกําหนดมาตรฐานการพยาบาล
ในโรงพยาบาลและสนับสนุนการนํามาตรฐานสู
การปฏิบัติ3 กลาวไดวาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลผาตัดตองใชความรูความสามารถเชิง
วิชาชีพในการทํางานเพื่อให ผูปวยไดรับความ
ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามชีวิต ซึ่งเปาหมาย
ของการพยาบาลผูปวยผาตัด คือ การชวยให
บุคคลหรือกลุมบุคคลในการสงเสริมการฟนฟูหรือ
การรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด พยาบาลผาตัดจึงเปน
หนึ่งในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญในการดูแล 
ชวยเหลือใหผูปวยและญาติผูปวยมีความเขาใจ 
รวมถึงความรูในการดูแลชวยเหลือผูปวย 
 ในปจจุบันผูปวยโรคเรื้อรังมีสถิติสูงขึ้น 
ระบบการบริการทางสุขภาพไดมีการปรับเปล่ียน

ใหสอดคลองกับการรักษาโรคในภาวะสุขภาพ
ปจจุบันรวมถึงอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น หาก
พยาบาลขาดความรูความสามารถหรือมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทตามมาตรฐานการ
พยาบาลผาตัดไมมากพอ ยอมสงผลตอการรักษา
ผูป วยโดยตรง4 จากสถิติ ของสํานั กประกัน 
Maginnis and Associates พยาบาลผาตัด จํานวน 
4,800 คน ในสหรัฐอเมริกาเลือกทําประกัน
คุมครองความเส่ียงเพื่อเปนตัวแทนรับผิดชอบ
ชดเชยเงินเมื่อถูกฟองรองจากผูรับบริการ โดย
พบวา พยาบาลผาตัดเกือบรอยละ 1 ของผูทํา
ประกันไวถูกฟองรองคดีเกี่ยวกับส่ิงแปลกปลอม
ตกคางในรางกายผูปวยขณะทําการผาตัด เกิดแผล
ไฟไหมจากเครื่องจี้ไฟฟา คดีเกิดการบาดเจ็บ
เสนประสาท คดีผาตัดเขาผิดขาง คดีบาดเจ็บจาก
การจัดทาสําหรับผาตัด5 จากเหตุการณเหลานี้
สงผลใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนไดซ่ึงมีผลให
ผูป วยอาจจะจําเปนตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น ผูปวยตองสูญเสียคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล รวมไปถึงโรงพยาบาลตอง
สู ญ เสี ย ค า ใช จ า ย ม าก ขึ้ น  เกิ ด ผ ล เสี ย ต อ
โรงพยาบาลตามมา เชน เกิดการฟองรอง เกิดขอ
รอ งเรียน  เกิ ดการจ ายค าชด เชยจากความ
ผิดพลาด เส่ือมเสียชื่อเสียงโรงพยาบาลหรือแมแต
บางกรณีอาจเกิดผลเสียตอพยาบาลเองจากการ
ปฏิบัติไมไดมาตรฐาน เชน พยาบาลโดนของมีคม 
ติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหล่ังผูปวย ดังนั้นทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการจึงมีความเส่ียงที่จะไดรับ
อันตรายสูงหากไมปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแล 
จากรายงานประจําป พ.ศ. 2556 ของสภาการ
พยาบาล เรื่องการดําเนินงานดานจริยธรรมและ
คดีความซ่ึงสวนใหญจะไดรับการรองเรียนการ
ประพฤติ ผิดจริยธรรมตามขอบั งคับสภาการ
พยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อาทิ 
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การประกอบวิชาชีพไมไดมาตรฐานของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความส้ินเปลืองของผูปวยหรือ
ผู ใชบริการ6 เมื่อพิจารณาจากสถิติ เรื่องการ
รองเรียนเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทยที่มี
แนวโนมมากขึ้น สะทอนถึงปญหาดานคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูใหบริการจึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความเปนมาตรฐานทั้งใน
ดานวิชาการและดานการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ในการทํางานเปนความพรอมของบุคคลตอ
ความสามารถในการทํางานของตนเองในปจจุบัน
และอนาคต ตามแนวคิดที่เกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํ างานของ Ilmarinen7,8 ยั งพบวา ความ 
สามารถในการทํางานมีการเปล่ียนแปลงตลอด
ชีวิตการทํ างาน  โดยมีป จจัยที่ เกี่ ยวของกับ
ความสามารถในการทํางานหลายปจจัย นั่นคือ 
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส รายได 2) ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก ภาวะ
สุขภาพ ความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย 
ดัชนีมวลกายและพฤติกรรมสุขภาพ 3) ปจจัยดาน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ ไดแก การศึกษา ประสบการณ
การทํางานและทักษะความชํานาญ และ 4) ปจจัย
ดานคุณคาและทัศนคติในการทํางาน เหลานี้มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
 คานิยมถือเปนคุณลักษณะของบุคคลที่มี
สวนประกอบของอารมณและความรูสึกผสมกันอยู
ภายในจิตใจของแตละบุคคล โดยคานิยมจะมี
อิทธิพลตอการชี้นําพฤติกรรมของบุคคลเปน
คุณลักษณะที่ควบคุมความคิดการตัดสินใจกระทํา
หรือไมกระทําการใดๆ9 คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
คือ ความรูสึกที่ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ มีตอวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะ
มีอิทธิพลตอการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
โดยที่ ค านิ ยมในวิชาชีพการพยาบาลนั้ นจะ
แสดงออกทางพฤติกรรม ความรูสึก ความรูและ

การแสดงออกทางการกระทํ า10 เพื่ อความ
ปลอดภัยของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ ทําให
เกิดความเชื่อถือ ไววางใจ ตลอดจนเพื่อความ
เจริญกาวหนาของวิชาชีพการพยาบาล ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการปฏิบัติงานของ
พยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูป วยผ าตัด  ตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย ปรับปรุงครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 25503 
และหาความสัมพันธระหวาง ลักษณะสวนบุคคล 
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน คานิยม
ในวิชาชีพกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด ทั้งนี้ผลจากการศึกษา
นี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานพยาบาล
บริการผูปวยผาตัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการและ
นํามาซ่ึงประโยชนตอผูรับบริการรวมถึงองคกร
ตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคการวจิัย 
 1. ประเมินการปฏิบัติงานของพยาบาล
ผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวย
ผาตัดและวัดระดับความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการ
ทํางาน คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาล
ผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
 2. หาความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะ
สวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน 
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล กับการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูป วยผ าตัด  ใน โรงพยาบาลสังกั ด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
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สมาคมพยาบาลหองผาตัดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
( Association of peri Operative Registered 
Nurses : AORN) ไดสรางมาตรฐานการพยาบาล
ผาตัดและใช เปนแนวทางในการปฏิ บัติการ
พยาบาล ซึ่งองคการเหลานี้ตางมีจุดประสงคใน
การสรางมาตรฐานเพื่ อใช เปนเกณฑควบคุม
คุณภาพ2 ในประเทศไทยสภาการพยาบาลได
กําหนดมาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและ
การผดุงครรภทั้งที่ เปนบริการในชุมชนและใน
สถานบริการดานการสาธารณสุขเพื่อใหหนวยงาน
นําไปใชในการสรางมาตรฐานที่ เฉพาะเจาะจง
สําหรับแตละหนวยงานซ่ึงจะนําไปสูการบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพตอไป สํานักการพยาบาล 
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการ
กําหนดมาตรฐานการพยาบาลขึ้นเพื่อใหบุคลากร
พยาบาลไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
มีคุณภาพอีกทั้งยังใชเปนเกณฑประเมินคุณภาพ
การพยาบาลโดยมาตรฐานเนนที่การปฏิบัติการ
พยาบาลเนื่องจากเชื่อวาเปนแนวทางที่ทําใหเกิด
คุณ ภาพ สูงสุดแก ผู รับบริการ ดั งนั้ น เพื่ อ ให
บุคลากรพยาบาลได ใหการพยาบาลอยางมี
คุณภาพ จึงไดมีการกําหนดมาตรฐานการพยาบาล
ในโรงพยาบาลและสนับสนุนการนํามาตรฐานสู
การปฏิบัติ3 กลาวไดวาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลผาตัดตองใชความรูความสามารถเชิง
วิชาชีพในการทํางานเพื่อให ผูปวยไดรับความ
ปลอดภัยจากอันตรายที่คุกคามชีวิต ซึ่งเปาหมาย
ของการพยาบาลผูปวยผาตัด คือ การชวยให
บุคคลหรือกลุมบุคคลในการสงเสริมการฟนฟูหรือ
การรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด พยาบาลผาตัดจึงเปน
หนึ่งในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญในการดูแล 
ชวยเหลือใหผูปวยและญาติผูปวยมีความเขาใจ 
รวมถึงความรูในการดูแลชวยเหลือผูปวย 
 ในปจจุบันผูปวยโรคเรื้อรังมีสถิติสูงขึ้น 
ระบบการบริการทางสุขภาพไดมีการปรับเปล่ียน

ใหสอดคลองกับการรักษาโรคในภาวะสุขภาพ
ปจจุบันรวมถึงอาการแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น หาก
พยาบาลขาดความรูความสามารถหรือมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทตามมาตรฐานการ
พยาบาลผาตัดไมมากพอ ยอมสงผลตอการรักษา
ผูป วยโดยตรง4 จากสถิติ ของสํานั กประกัน 
Maginnis and Associates พยาบาลผาตัด จํานวน 
4,800 คน ในสหรัฐอเมริกาเลือกทําประกัน
คุมครองความเส่ียงเพื่อเปนตัวแทนรับผิดชอบ
ชดเชยเงินเมื่อถูกฟองรองจากผูรับบริการ โดย
พบวา พยาบาลผาตัดเกือบรอยละ 1 ของผูทํา
ประกันไวถูกฟองรองคดีเกี่ยวกับส่ิงแปลกปลอม
ตกคางในรางกายผูปวยขณะทําการผาตัด เกิดแผล
ไฟไหมจากเครื่องจี้ไฟฟา คดีเกิดการบาดเจ็บ
เสนประสาท คดีผาตัดเขาผิดขาง คดีบาดเจ็บจาก
การจัดทาสําหรับผาตัด5 จากเหตุการณเหลานี้
สงผลใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนไดซ่ึงมีผลให
ผูป วยอาจจะจําเปนตองนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น ผูปวยตองสูญเสียคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล รวมไปถึงโรงพยาบาลตอง
สู ญ เสี ย ค า ใช จ า ย ม าก ขึ้ น  เกิ ด ผ ล เสี ย ต อ
โรงพยาบาลตามมา เชน เกิดการฟองรอง เกิดขอ
รอ งเรียน  เกิ ดการจ ายค าชด เชยจากความ
ผิดพลาด เส่ือมเสียชื่อเสียงโรงพยาบาลหรือแมแต
บางกรณีอาจเกิดผลเสียตอพยาบาลเองจากการ
ปฏิบัติไมไดมาตรฐาน เชน พยาบาลโดนของมีคม 
ติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัดหล่ังผูปวย ดังนั้นทั้งผู
ใหบริการและผูรับบริการจึงมีความเส่ียงที่จะไดรับ
อันตรายสูงหากไมปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแล 
จากรายงานประจําป พ.ศ. 2556 ของสภาการ
พยาบาล เรื่องการดําเนินงานดานจริยธรรมและ
คดีความซึ่งสวนใหญจะไดรับการรองเรียนการ
ประพฤติ ผิดจริยธรรมตามขอบั งคับสภาการ
พยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 อาทิ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางาน 
ในห องผ าต ัด  สถานภาพสมรส  และรายได
โดยประมาณตอเดือน มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 2. ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน
และคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ
กั บการป ฏิ บั ติ งานของพ ยาบาลผ าตั ดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัย โดยการ 
ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ พยาบาล
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดในโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเต็มเวลาอยางนอย 
6 เดือน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) 

ของกลุมตัวอยาง ไดแก 1) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัต ิ
งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัดในหองผาตัด 
เต็มเวลาอยางนอย 6 เดือน 2) สมัครใจเขารวม
โครงการวิจัยหลังไดรับการบอกกลาวอยางเต็มใจ
และลงนามในใบยินยอมเขารวมโครงการวจิัย และ
มีเกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการผูปวยผาตัดใน
หองผาตัดที่อยูระหวางลาพักรอน ลาปวย ลาคลอด 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 

ความสามารถในการทํางาน 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประสบการณการทํางานใน
หองผาตัด 
- สถานภาพสมรส 
- รายไดโดยประมาณตอเดือน 

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัด
ตามมาตรฐาน 

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
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และลาศึกษาดูงานในชวงการเก็บขอมูล ไดจํานวน
กลุมตัวอยางทั้งหมด 205 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 
 ส ว น ที่  1  ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล  เป น
แบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดในโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ ง ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานใน
หองผาตัด สถานภาพสมรส รายไดโดยประมาณ
ตอเดือน จํานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเองเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด สํานักการพยาบาล กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 
25503 ลักษณะคําตอบเปนแบบตอบใชและไมใช 
จํานวน 20 ขอ คะแนนรวม 20 คะแนน โดยมี
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน 
ตอบผิด ให  0 คะแนน นําคะแนนรายขอมา
รวมกันเปนคะแนนรวม โดยมีการแปลผลคะแนน 
ออกเปน 3 ระดับ11 คือ ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 
โดยใชรอยละของคาคะแนน คือ ชวงรอยละ 80 
ขึ้นไป รอยละ 60 – 79 และต่ํากวารอยละ 60 ลงมา 
ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 ความสามารถในการทํางาน 
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยแปลและปรับจากแบบ
ประเมินความสามารถในการทํางานตามตัวชี้วัด
ความสามารถในการทํางาน (Work Ability Index : 
WAI) ซึ ่งพ ัฒนาโดยสถาบันอาชีวอนามัยแหง
ประเทศฟนแลนด7,8,12,13 มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
จํานวนทั้งหมด 10 ขอ เมื่อนําคะแนนรวมทั้งหมด
ตั้ งแตตั วชี้ วัดที่  1 - 7 มารวมกัน การแปลผล

คะแนนอยูระหวาง 7 - 49 คะแนน โดยแบงระดับ
ความสามารถในการทํางานออกเปน 4 ระดับ คือ 
ดีมาก ดี ปานกลาง และตองปรับปรุง มีคาคะแนน
ระหวาง 44 - 49, 37 - 43, 28 - 36 และ 7 - 27 
คะแนนตามลําดับ 
 สวนที่ 4 คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางตามแนวคิดของ 
Wallack, Goodale & Smith14 ซึ่งไดสรางเครื่องมือ
แบบใชวัดคานิยมการทํางาน (The Survey of Work 
Value : SWV) โดยแบ งคานิยมในการทํางาน
ออกเปน 2 ดาน ไดแก คานิยมที่มาจากภายใน 
และ คานิยมในการทํางานที่มาจากส่ิงแวดลอม
ภายนอก มีจํานวนทั้งหมด 10 ขอ โดยใหผูตอบ
เลือก 5 ระดับ คือ เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวย
นอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็น
ดวยมากที่สุด โดยใหคะแนนจาก 1 - 5 ตามลําดับ
ตาม การแปลผลคะแนนใชรอยละของคะแนน
แบงเปน 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 
โดยใชคะแนนที่อยูในชวงรอยละ 80 ขึ้นไป รอยละ 
60 - 79 และต่ํากวารอยละ 60 ตามลําดับ 
 สวนที่ 5 การปฏิบัติงานของพยาบาล
ตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
โดยคําถามเปนไปตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด สํานักงานพยาบาล กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงครั้งที่  2 
พ.ศ. 25503 เนื้อหาครอบคลุมทั้ ง 9 มาตรฐาน 
จํานวนทั้ งหมด 91 ขอ ลักษณะคะแนนของ
คําตอบเปนมาตรประมาณคา 3 ระดับ แบงเปน 3 
ตัวเลือก โดยใหคะแนนแตละขอตามการปฏิบัติ
จริง คือ ไมเคยปฏิบัติเลย = 0 คะแนน ปฏิบัติ
บางครั้ง = 0 คะแนน และปฏิบัติทุกครั้ง = 1 
คะแนน การแปลผลคะแนน ใชรอยละของคะแนน
แบงเปน 2 ระดับ คือ ดีและปรับปรุง โดยใช
คะแนนที่อยูในชวงรอยละ 80 ขึ้นไปและต่ํากวา
รอยละ 80 ตามลําดับ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางาน 
ในห องผ าต ัด  สถานภาพสมรส  และรายได
โดยประมาณตอเดือน มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 2. ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน
และคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล มีความสัมพันธ
กั บการป ฏิบั ติ งานของพ ยาบาลผ าตั ดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัย โดยการ 
ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ พยาบาล
วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดในโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเต็มเวลาอยางนอย 
6 เดือน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) 

ของกลุมตัวอยาง ไดแก 1) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัต ิ
งานบริการพยาบาลผูปวยผาตัดในหองผาตัด 
เต็มเวลาอยางนอย 6 เดือน 2) สมัครใจเขารวม
โครงการวิจัยหลังไดรับการบอกกลาวอยางเต็มใจ
และลงนามในใบยินยอมเขารวมโครงการวจิัย และ
มีเกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบริการผูปวยผาตัดใน
หองผาตัดที่อยูระหวางลาพักรอน ลาปวย ลาคลอด 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 

ความสามารถในการทํางาน 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประสบการณการทํางานใน
หองผาตัด 
- สถานภาพสมรส 
- รายไดโดยประมาณตอเดือน 

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัด
ตามมาตรฐาน 

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบความ เที่ ย งตรงของ
เครื่องมือ (Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและการประเมิน การประยุกตใช
สถิติทางระบาดวิทยา และการพยาบาลผูปวย
ผาตัดเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
ความถูกตองเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน
และความถูกตองของการวัด จากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไขเพื่อใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) 
นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะห 
หาความเที ่ยง โดยใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได
คาความเที่ยงแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด เทากับ 0.71 
แบบสอบถามความสามารถในการทํางาน เทากับ 
0.80 แบบสอบถามคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
เทากับ 0.95 และแบบสอบถามการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดเทากับ 0.99 

การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ได รับ ก ารรับ รอ ง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิ ดล 
เอกสารรับรองเลขที่  MURA 2016/416 วันที่
รับรอง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดการรับรอง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลหลังจาก
การวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ จากนั้นผูวิจัยได
ติดตองานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝาย
การพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตเขา
เก็บขอมูลจากพยาบาล โดยมีหนังสือยินดีอนุมัติ
ใหเขาเก็บขอมูลได 
 2. ผูวิจัยประสานงานกับฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเพื่อสงแบบสอบถามใหแกพยาบาล
ผาตัดที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 205 ชุด 
โดยชุดเอกสารแตละชุดประกอบดวย เอกสาร
ชี้แจงโครงการ เอกสารแสดงความยินยอมและ
แบบสอบถาม โดยหัวหนางานการพยาบาลผาตัด 
สงแบบสอบถามใหหัวหนาหองผาตัดที่เกี่ยวของ
เพื่อใหพยาบาลผาตัดที่ยินยอมเขารวมงานวิจัย
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นหัวหนาหองผาตัดสง
แบบสอบถามคืนงานการพยาบาลผาตัดและฝาย
การพยาบาล ผูวิจัยติดตามรับแบบสอบถามตอบ
กลับคืนจากฝายการพยาบาล ซ่ึงใชเวลาในการ
เก็บขอมูล 1 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการตอบ
กลับมาตรวจสอบความสมบูรณและนํามาวิเคราะห 
ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล โด ย ใช โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียดดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ
การทํางานในหองผาตัด สถานภาพสมรส รายได
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โดยประมาณตอเดือน ความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถใน
การทํางาน คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล และ
การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐาน
การบริการผูปวยผาตัด โดยใชสถิติการแจกแจง
ความถี่ เปนจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย คาต่ําสุด 
คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคามัธยฐาน 
 2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถใน
การทํางาน คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยใชสถิติการวิเคราะห
ถดถอยไบนารีโลจิสติก (Binary Logistic Regression 
Analysis) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหที่ระดับ p < .05 

ผลการวิจัย 

 ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 93.7 โดยมีอายุระหวาง 22 - 29 ป 
รอยละ 60.5 อายุนอยที่สุด 22 ป อายุมากที่สุด 60 ป และอายุเฉล่ีย 31.29 ป สถานภาพโสด รอยละ 71.7 
รองลงมาสถานภาพสมรสคู รอยละ 26.8 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 82.4 มีประสบการณ
การทํางานในหองผาตัดนอยกวา 6 ป รอยละ 57.6 มีรายไดโดยประมาณตอเดือนอยูระหวาง 20,001 - 
30,000 บาท รอยละ 46.8 มีรายไดเฉล่ียรวมโดยประมาณตอเดือน 35,075.12 บาท 
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 9 มาตรฐาน พบวา กลุมตัวอยาง
รอยละ 67.8 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อ
พิจารณาในรายมาตรฐาน พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวย
ผาตัด มากที่สุดในมาตรฐานที่ 8 การพิทักษสิทธิผูปวย รอยละ 97.1 รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 การ
พยาบาลระยะหลังผาตัด รอยละ 96.1 และมาตรฐานที่ 2 การพยาบาลระยะผาตัด รอยละ 89.8 และพบวา
กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัดในระดับตองปรับปรุง มากที่สุด
ในมาตรฐานที่ 5 การสรางเสริมสุขภาพ รอยละ 58.0 รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 7 การใหขอมูลและความรู
ดานสุขภาพ รอยละ 59.0 และมาตรฐานที่ 4 การดูแลตอเนื่อง รอยละ 68.8 (ตารางที่ 1) 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด อยูในระดับดี 
รอยละ 79.5 และระดับปานกลาง รอยละ 20.5 มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล อยูในระดับดี รอยละ 
95.1 และระดับปานกลาง รอยละ 4.4 (ตารางที่ 2) และมีความสามารถในการทํางานอยูในระดับดี รอยละ 
68.3 (ตารางที่ 3) 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบความ เที่ ย งตรงของ
เครื่องมือ (Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและการประเมิน การประยุกตใช
สถิติทางระบาดวิทยา และการพยาบาลผูปวย
ผาตัดเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
ความถูกตองเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน
และความถูกตองของการวัด จากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไขเพื่อใหถูกตองและเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) 
นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะห 
หาความเที ่ยง โดยใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได
คาความเที่ยงแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด เทากับ 0.71 
แบบสอบถามความสามารถในการทํางาน เทากับ 
0.80 แบบสอบถามคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
เทากับ 0.95 และแบบสอบถามการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดเทากับ 0.99 

การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ได รับ ก ารรับ รอ ง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิ ดล 
เอกสารรับรองเลขที่  MURA 2016/416 วันที่
รับรอง 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดการรับรอง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลหลังจาก
การวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ จากนั้นผูวิจัยได
ติดตองานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝาย
การพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตเขา
เก็บขอมูลจากพยาบาล โดยมีหนังสือยินดีอนุมัติ
ใหเขาเก็บขอมูลได 
 2. ผูวิจัยประสานงานกับฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเพื่อสงแบบสอบถามใหแกพยาบาล
ผาตัดที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 205 ชุด 
โดยชุดเอกสารแตละชุดประกอบดวย เอกสาร
ชี้แจงโครงการ เอกสารแสดงความยินยอมและ
แบบสอบถาม โดยหัวหนางานการพยาบาลผาตัด 
สงแบบสอบถามใหหัวหนาหองผาตัดที่เกี่ยวของ
เพื่อใหพยาบาลผาตัดที่ยินยอมเขารวมงานวิจัย
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นหัวหนาหองผาตัดสง
แบบสอบถามคืนงานการพยาบาลผาตัดและฝาย
การพยาบาล ผูวิจัยติดตามรับแบบสอบถามตอบ
กลับคืนจากฝายการพยาบาล ซึ่งใชเวลาในการ
เก็บขอมูล 1 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับการตอบ
กลับมาตรวจสอบความสมบูรณและนํามาวิเคราะห 
ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล โด ย ใช โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป รายละเอียดดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ
การทํางานในหองผาตัด สถานภาพสมรส รายได
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดโดยรวมและรายดาน (n = 205) 

การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐาน 

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

อยูในระดับดี 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

อยูในระดับตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลระยะกอนผาตัด 155 75.6 50 24.4 

มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลระยะผาตัด 184 89.8 21 10.2 

มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลระยะหลังผาตัด 197 96.1 8 3.9 

มาตรฐานท่ี 4 การดูแลตอเนื่อง 141 68.8 64 31.2 

มาตรฐานท่ี 5 การสรางเสริมสุขภาพ 119 58.0 86 42.0 

มาตรฐานท่ี 6 การคุมครองสุขภาพ 173 84.4 32 15.6 

มาตรฐานท่ี 7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 121 59.0 84 41.0 

มาตรฐานท่ี 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 199 97.1 6 2.9 

มาตรฐานท่ี 9 การบันทึกทางการพยาบาล 178 86.8 27 13.2 

รวม 139 67.8 66 32.2 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด และ
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
โดยรวม (n = 205) 

ตัวแปร 

ระดับ 

ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล

ผูปวยผาตัด 

163 79.5 42 20.5 - - 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 195 95.1 9 4.4 1 0.5 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระดับความสามารถในการทํางานของพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งโดยรวม (n = 205) 

ตัวแปร 
ระดับ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความสามารถในการ

ทํางาน 

39 19.0 140 68.3 25 12.2 1 0.5 
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 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล และความสามารถในการทํางานกับการปฏิบัติงานของ
พยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล และความสามารถในการทํางาน กับการปฏิบัติงาน 
ของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
โดยใช Binary logistic regression ดวยวิธี Forward LR มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว คือ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานในหองผาตัด รายไดโดยประมาณตอเดือน ความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล และความสามารถในการ
ทํางาน ผลการปอนกลับ พบวา 
 ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอตัวแปรตามที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการตัวแปรแรก
คือ ประสบการณการทํางานในหองผาตัด มีคา Nagelkerke R Square เทากับ 0.106 
 ขั้นตอนที่ 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามที่ถูกคัดเลือกเขามาในสมการขั้นตอนที่ 2 คือ คานิยมใน
วิชาชีพการพยาบาล เมื่อรวมกับประสบการณการทํางานในหองผาตัด มีคา Nagelkerke R Square 
เทากับ 0.143 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัดในระดับปฏิบัติตามมาตรฐานไดเทากับหรือมากกวารอยละ 80 ได รอยละ 14.3 
ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน และคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล กับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัด 
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยใชวิธี Forward LR (n = 205 คน) 

ขั้นตอน ตัวแปร Nagelkerke R Square 
1 ประสบการณการทํางานในหองผาตัด 0.106 
2 ประสบการณการทํางานในหองผาตัด 

คานิยมในวิชาชพีการพยาบาล 
0.143 

 

 ผลการวิจัย พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดโดยประมาณตอเดือน 
ความรู เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด และความสามารถในการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด และ
ผลการวิจัย พบวา พยาบาลผาตัดที่มีประสบการณการทํางานในหองผาตัดตั้งแต 6 ปขึ้นไป จะมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัดดีเปน 3.80 เทา เมื่อเทียบกับพยาบาลผาตัดที่มี
ประสบการณการทํางานในหองผาตัดนอยกวา 6 ปลงไป (Adj. OR = 3.80; 95% CI 1.93 - 7.50) พยาบาล
ผาตัดที่มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาลระดับดี จะมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวย
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของระดับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดโดยรวมและรายดาน (n = 205) 

การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐาน 

การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

อยูในระดับดี 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

อยูในระดับตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มาตรฐานท่ี 1 การพยาบาลระยะกอนผาตัด 155 75.6 50 24.4 

มาตรฐานท่ี 2 การพยาบาลระยะผาตัด 184 89.8 21 10.2 

มาตรฐานท่ี 3 การพยาบาลระยะหลังผาตัด 197 96.1 8 3.9 

มาตรฐานท่ี 4 การดูแลตอเนื่อง 141 68.8 64 31.2 

มาตรฐานท่ี 5 การสรางเสริมสุขภาพ 119 58.0 86 42.0 

มาตรฐานท่ี 6 การคุมครองสุขภาพ 173 84.4 32 15.6 

มาตรฐานท่ี 7 การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ 121 59.0 84 41.0 

มาตรฐานท่ี 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 199 97.1 6 2.9 

มาตรฐานท่ี 9 การบันทึกทางการพยาบาล 178 86.8 27 13.2 

รวม 139 67.8 66 32.2 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด และ
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
โดยรวม (n = 205) 

ตัวแปร 

ระดับ 

ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาล

ผูปวยผาตัด 

163 79.5 42 20.5 - - 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 195 95.1 9 4.4 1 0.5 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระดับความสามารถในการทํางานของพยาบาลผาตัดในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งโดยรวม (n = 205) 

ตัวแปร 
ระดับ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ตองปรับปรุง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความสามารถในการ

ทํางาน 

39 19.0 140 68.3 25 12.2 1 0.5 
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ผาตัดดีเปน 1.09 เทา เมื่อเทียบกับพยาบาลผาตัดที่มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาลในระดับปานกลางหรือ
ตองปรับปรุง (Adj. OR = 1.09; 95% CI 1.01 - 1.18) รายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง (n = 205 คน) 

ตัวแปร Crude OR Adjusted OR 95% CI p-value 

ประสบการณ การทํางานในหอง

ผาตัด (ป) 

    

     < 6 1 1   

     ≥ 6 3.65 3.80 1.93 - 7.50 <0.001 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล     

     ปานกลาง/ตองปรับปรุง 1 1   

     ด ี 1.08 1.09 1.01 - 1.18 0.016 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ใน
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง จากผล
การศึกษาพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัดของพยาบาลผาตัด 
โดยรวมอยูในระดับดี (รอยละ 67.8) อภิปรายได
วา การปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดเปน ส่ิงที่พยาบาลผาตัด
จําเปนตองปฏิบัติ เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวย 
ไดอยางมี คุณภาพ รวมไปถึงอาจเปน เพราะ
โรงพยาบาลแห งน้ี ได รับการรับรองคุณภาพ 
Hospital Accreditations (HA) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่ อง ส งผลให
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของ
ผูรับบริการที่มีตอการพยาบาล อีกทั้งมีสภาการ
พยาบาล15 ที่กําหนดมาตรฐานหลักของการ
บริก ารพ ยาบาลและการผดุ งครรภ เพื่ อ ให

หน วยงาน นํ าไป ใช ในการสรางมาตรฐานที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละหนวยงานซึ่งจะนําไปสู
การใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมไปถึงยังมี
ชมรมพยาบาลหองผาตัดแหงประเทศไทย ที่ได
จัดทํามาตรฐานการพยาบาลปริศัลยกรรมขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับพยาบาลทั่ว
ประเทศ โดยครอบคลุมถึงมาตรฐานเชิงกระบวนการ
และมาตรฐานเชิงผลลัพธ16 และการพยาบาล
ผูปวยผาตัดยังเปนหนึ่งในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงทําใหพบวา
พยาบาลผาตัดสวนใหญปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
 เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน พบวา 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัดของพยาบาลผาตัดอยู ในระดับดี 
มากที่สุดในมาตรฐานที่ 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 
(รอยละ 97.1) รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 การ
พยาบาลระยะหลังผาตัด และมาตรฐานที่ 2 การ
พยาบาลระยะผาตัด (รอยละ 96.1 และรอยละ 
89.8 ตามลําดับ) อภิปรายไดวา ในการใหการ
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พยาบาลนั้นพยาบาลปฏิบัติงานโดยเคารพใน
ศักดิ์ศรีและพิทักษสิทธิของผูปวยมากที่สุดโดยยึด
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3,10,15,16 
และเนนการปฏิบัติงานในระยะผาตัดและหลัง
ผาตัด เพื่ อให ผูที่ เข ามารับบริการผาตัดของ
โรงพยาบาลไดรับการบริการที่ปลอดภัย และจาก
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัดของพยาบาล
ผ าตั ดอยู ในระดับควรปรับปรุงมากที่ สุด ใน
มาตรฐานที่  5 การสรางเสริมสุขภาพ (รอยละ 
58.0) มาตรฐานที่ 7 การใหขอมูลและความรูดาน
สุขภาพ และมาตรฐานที่ 4 การดูแลตอเนื่อง (รอยละ 
59.0 และรอยละ 68.8 ตามลําดับ) อภิปรายไดวา 
อาจเนื่องพยาบาลผาตัดสวนใหญมีอายุระหวาง 
22 - 29 ป  (รอยละ 60 .5 ) และส วน ใหญ มี
ประสบการณ การทํ างานในหองผาตัดในอยู
ระหวาง 6 เดือนถึง 5 ป (รอยละ 57.6) ซึ่งบทบาท
ในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพ การใหขอมูล
และความรูดานสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลตอเนื่อง
น้ันตามเกณฑการประเมินสมรรถนะของพยาบาล
ผาตัดน้ันพยาบาลผาตัดที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือ
สามารถทําไดจะตองมีประสบการณการทํางานใน
หองผาตัด 5 - 10 ป หรือที่อยูในระดับผูปฏิบัติ
ห รือ ผู ชํ าน าญ การ 16 ซึ่ งพ ยาบาลผ าตั ดที่ มี
ประสบการณการทํางานในหองผาตัดนอยจะยัง
ไม ไดรับมอบหมายใหหมุนเวียนมาทําหนาที่
ดังกลาว จึงทําใหพบวาการปฏิบัติงานในการสราง
เสริมสุขภาพ การใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ
และการดูแลตอเนื่องแกผูปวยของพยาบาลผาตัด
อยูในระดับควรปรับปรุง 
 2. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ 
สวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด ความสามารถในการทํางาน 
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล กับการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการ

พยาบาล ผู ป วยผ าตั ด ใน โรงพยาบาล สั งกั ด
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
 คุณลักษณะสวนบุคคล 
 พบวา ประสบการณการทํางานในหอง
ผาตัดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ งานของ
พยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
และพบวาพยาบาลผาตัดที่มีประสบการณการ
ทํางานในหองผาตัดตั้งแต 6 ปขึ้นไป จะมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานดี เปน 3.80 เทา เมื่อ
เทียบกับพยาบาลผาตัดที่มีประสบการณการ
ทํางานนอยกวา 6 ป ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
อภิปรายไดวา ประสบการณการทํางานที่มากกวา
สามารถสงเสริมใหการปฏิบัติงานของพยาบาล
ผาตัดซึ่งตองใชทั้งความรูและทักษะความชํานาญ
พิเศษเพื่อใหสามารถดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและชวยใหการผาตัดหรือหัตถการนั้น
สําเร็จลุลวง5,9 ตามมาตรฐานไดมากกวา รวมไปถึง
ประสบการณการทํางานในหองผาตัดที่มีมากจะ
ช วย ให ป ฏิ บั ติ งาน ได ถู กต อ งและมี คุณ ภาพ 
สอดคลองกับแนวคิดของ Ilmarinen และคณะ7 
ที่กลาววาความรูและทักษะของบุคคลมีผลตอการ
ปฏิบัติงานโดยตองมีส่ิงเหลานี้ที่พรอมจะสงผลให
งานประสบความสําเร็จ และรวมถึงจะตองมีการ
เรียนรูอยูตลอดชีวิต และทั้งนี้การเรียนรูส่ิงใหมๆ 
การสะสมประสบการณ การเชื่อมโยงความรูใหมๆ
กับความรูที่มีอยูเดิม จะชวยใหเขาใจการเรียนรูส่ิง
ใหมๆ ไดดีและรวดเร็วขึ้น  สอดคลองกับผล
การศึกษาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ งานพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
โรงพยาบาลศิริราชของ ตรีสุคนธ วิริยโกศล17 ที่
พบวา ประสบการณ มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ วีกุญญา ลือเล่ือง และ วิภาพร วรหาญ4 ศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตาม
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ผาตัดดีเปน 1.09 เทา เมื่อเทียบกับพยาบาลผาตัดที่มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาลในระดับปานกลางหรือ
ตองปรับปรุง (Adj. OR = 1.09; 95% CI 1.01 - 1.18) รายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัด ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง (n = 205 คน) 

ตัวแปร Crude OR Adjusted OR 95% CI p-value 

ประสบการณ การทํางานในหอง

ผาตัด (ป) 

    

     < 6 1 1   

     ≥ 6 3.65 3.80 1.93 - 7.50 <0.001 

คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล     

     ปานกลาง/ตองปรับปรุง 1 1   

     ด ี 1.08 1.09 1.01 - 1.18 0.016 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. การปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด ใน
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จากผล
การศึกษาพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัดของพยาบาลผาตัด 
โดยรวมอยูในระดับดี (รอยละ 67.8) อภิปรายได
วา การปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดเปน ส่ิงที่พยาบาลผาตัด
จําเปนตองปฏิบัติ เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวย 
ไดอยางมี คุณภาพ รวมไปถึงอาจเปน เพราะ
โรงพยาบาลแห งน้ี ได รับการรับรองคุณภาพ 
Hospital Accreditations (HA) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่ อง ส งผลให
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของ
ผูรับบริการที่มีตอการพยาบาล อีกทั้งมีสภาการ
พยาบาล15 ที่กําหนดมาตรฐานหลักของการ
บริก ารพ ยาบาลและการผดุ งครรภ เพื่ อ ให

หน วยงาน นํ าไป ใช ในการสรางมาตรฐานที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละหนวยงานซึ่งจะนําไปสู
การใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมไปถึงยังมี
ชมรมพยาบาลหองผาตัดแหงประเทศไทย ที่ได
จัดทํามาตรฐานการพยาบาลปริศัลยกรรมขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับพยาบาลทั่ว
ประเทศ โดยครอบคลุมถึงมาตรฐานเชิงกระบวนการ
และมาตรฐานเชิงผลลัพธ16 และการพยาบาล
ผูปวยผาตัดยังเปนหนึ่งในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงทําใหพบวา
พยาบาลผาตัดสวนใหญปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
 เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน พบวา 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูปวยผาตัดของพยาบาลผาตัดอยู ในระดับดี 
มากที่สุดในมาตรฐานที่ 8 การพิทักษสิทธิผูปวย 
(รอยละ 97.1) รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 การ
พยาบาลระยะหลังผาตัด และมาตรฐานที่ 2 การ
พยาบาลระยะผาตัด (รอยละ 96.1 และรอยละ 
89.8 ตามลําดับ) อภิปรายไดวา ในการใหการ
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บทบาทของพยาบาลวิชาชีพหองผาตัด โรงพยาบาล
ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบวา ตัวแปรที่
รวมพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาท คือ 
ประสบการณการทํางาน เชนเดียวกับ รุจิรางค 
วรรณธนาทัศน18 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
พบวา ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
 ความรู เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน อภิปรายไดวา อาจเนื่องจากความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด
เปนความรูที่พยาบาลผาตัดทุกคนมีอยูแลวใน
ระดับที่ สามารถปฏิบัติ งานเพื่ อ ให เกิดความ
ปลอดภัยแก ผูรับบริการทุกคน ดังที่  Bloom, 
Englehart, Furst, Hill & Krathwohl11 ไดกลาวถึง
ความรูในระดับของการนําไปใชวาเปนความสามารถ
ในการนําความรู ความจําและความเขาใจไปใชใน
ก ารแก ป ญ ห าที่ เกิ ด ขึ้ น อ ย า ง ได ผ ล  โด ย ที่
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร นํ า ไป ใช น้ี  ห ม ายถึ ง 
ความสามารถในการนําไปใชแกปญหาซึ่งเปนส่ิงที่
เกิดขึ้นใหมเพื่อแกสถานการณใหสําเร็จ แสดงวา
ไมวาจะเปนพยาบาลผาตัดที่มีความรูในระดับดี 
(รอยละ 79.5) หรือในระดับปานกลาง (รอยละ 
20.5) ก็จะมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัดซึ่งเปนส่ิงที่พยาบาล
ผาตัดทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ 

ความสามารถในการทํางาน 
 ความสามารถในการทํางานไมมีความ 
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัดซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน อภิปรายไดวา จากผลการวิจัย
พบวา พยาบาลผาตัดสวนใหญมีความสามารถใน
การทํางานอยูในระดับดี (รอยละ 68.3) สอดคลอง
กับการศึกษาของ ทัศนีย วงศเกษมศักดิ์19 ที่พบวา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งความสามารถใน
การทํางานนั้นหมายถึง ความพรอมทั้งดานรางกาย 
และจิตใจในการทํางานของพยาบาลผาตัดเพื่อให
งานที่ป ฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค 7,12 แสดงวา
ความสามารถในการทํางานของพยาบาลผาตัดไม
วาจะอยูในระดับดีมาก ดี ปานกลาง หรือควร
ปรับปรุงก็มีการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะพยาบาลผาตัดมีการ
ปฏิบัติงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและที่
คอนขางแนนอนตามแบบแผนการผาตัด รวมถึง
พยาบาลผาตัดตองไดรับการฝกทักษะในการ
ปฏิบัติงานมาอยางดีเพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 
 คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
 ค านิ ย ม ใน วิ ช าชี พ ก ารพ ย าบ าล มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัด
ตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .016) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐาน และพบวา พยาบาลผาตัดที่มี
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลในระดับดี จะมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูป วยผ าตั ดดี  เป น  1.09 เท า  เมื่ อ เที ยบกั บ
พยาบาลผาตัดที่มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล
ระดับปานกลางและตองปรับปรุง สอดคลองกับ 
Horton, Tschudin & Forget20 ไดกลาวถึงเรื่อง
คานิยมของพยาบาลเนนในคานิยมองคการและ
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คานิยมวิชาชีพ โดยทบทวน 32 บทความ ที่ตีพิมพ
ในประเทศอังกฤษ ระหวางป ค.ศ. 2000 - 2006 
พบวา คานิยมมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามคานิยมสวนบุคคลและคานิยมวิชาชีพที่บุคคล
น้ันๆ มี อภิปรายไดวา พยาบาลผาตัดที่มีคานิยม
ในวิชาชีพที่ดีจะสงผลใหมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานไดดี เนื่องจากคานิยมในวิชาชีพการ
พยาบาลที่ดี มีอิทธิพลตอการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล โดยคานิยมจะแสดงออกทางพฤติกรรม 
ความรูสึก ความรู และการแสดงออกทางการกระทํา10  
ซ่ึงแนวคิดความสามารถในการทํางานของ  Ilmarinen 
และคณะ7,8,12 ไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบและ
โครงสรางของความสามารถในการทํางานในบาน
ชั้นที่ 3 ที่เปรียบเหมือนคานิยมวาเปนปจจัยดาน
ความสมดุลระหวางองคประกอบของมนุษย ถา
บุคคลมีคานิยมและทัศนคติที่ดี ยอมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานและสงผลใหเกิดความมุงมั่นสรางสรรค
งานที่ดีใหกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
เรื่องการปฏิบัติตามขอบังคับสภาการพยาบาลวา
ดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลตติยภูมิแหงหน่ึง ของ วราภรณ 
ทิพยสุมานันท21 พบวา คานิยมวิชาชีพการพยาบาล 
ระดับดีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามขอบังคับ
สภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแหง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  พ.ศ. 
2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิ
แหงหนึ่ง 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย 
ไปใช 

 1. ผูบริหารโรงพยาบาลหรือหัวหนางาน
การพยาบาลควรสงเสริมทักษะประสบการณการ
ทํางานในหองผาตัดใหกับพยาบาลผาตัด ไมวาจะ

เปนเปดโอกาสดานการปฏิบัติงานใหมากขึ้น 
สนับสนุนการศึกษาดูงานหรือฝกปฏิบัติงานในหอง
ผาตัดตางๆ เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสบการณ
การทํางาน 
 2. ผูบริหารโรงพยาบาลหรือหัวหนางาน
การพยาบาล ควรมีการสงเสริมคานิยมในวิชาชีพ
การพยาบาล เชน มีการจัดใหรางวัล ประกาศยกยอง 
หรือมอบค าตอบแทนกับพยาบาลผ าตั ดที่
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาลผาตัด เพื่อ
เปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 3. ฝายการพยาบาลหรือหัวหนางานการ
พยาบาลผาตัด ควรสงเสริมใหพยาบาลผาตัดทุก
คนมีสวนรวมและใหความสําคัญหรือมีบทบาทใน
การปฏิบัติงานในดานการสรางเสริมสุขภาพ การ
ใหขอมูลและความรูดานสุขภาพ และการดูแล
ตอเนื่องแกผูปวยที่มารับการผาตัดมากขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาใหพยาบาลปฏิบัติงานใหไดตาม
เกณฑทุกมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะในการทาํวิจัย 
คร้ังตอไป 

 1. ศึกษารูปแบบหรือโปรแกรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่จะชวยสงเสริมใหเกิดคานิยม
ในวิชาชีพการพยาบาล 
 2. ศึกษาปจจัยทํานายหรือปจจัยจูงใจที่มี
ผลตอการคงอยูในวิชาชีพของพยาบาลผาตัดใน
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
 3. ศึกษารูปแบบหรือโปรแกรมในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดในการสรางเสริม
สุ ข ภ าพ แก ผู ป ว ย ที่ ม า รั บ บ ริ ก ารผ าตั ด ใน
โรงพยาบาล 
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บทบาทของพยาบาลวิชาชีพหองผาตัด โรงพยาบาล
ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบวา ตัวแปรที่
รวมพยากรณการปฏิบัติงานตามบทบาท คือ 
ประสบการณการทํางาน เชนเดียวกับ รุจิรางค 
วรรณธนาทัศน18 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
พบวา ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัด 
 ความรู เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผูปวยผาตัดไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัด ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน อภิปรายไดวา อาจเนื่องจากความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด
เปนความรูที่พยาบาลผาตัดทุกคนมีอยูแลวใน
ระดับที่ สามารถปฏิบัติ งานเพื่ อ ให เกิดความ
ปลอดภัยแก ผูรับบริการทุกคน ดังที่  Bloom, 
Englehart, Furst, Hill & Krathwohl11 ไดกลาวถึง
ความรูในระดับของการนําไปใชวาเปนความสามารถ
ในการนําความรู ความจําและความเขาใจไปใชใน
ก ารแก ป ญ ห าที่ เกิ ด ขึ้ น อ ย า ง ได ผ ล  โด ย ที่
ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารนํ า ไป ใช นี้  ห ม ายถึ ง 
ความสามารถในการนําไปใชแกปญหาซึ่งเปนส่ิงที่
เกิดขึ้นใหมเพื่อแกสถานการณใหสําเร็จ แสดงวา
ไมวาจะเปนพยาบาลผาตัดที่มีความรูในระดับดี 
(รอยละ 79.5) หรือในระดับปานกลาง (รอยละ 
20.5) ก็จะมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริการพยาบาลผูปวยผาตัดซึ่งเปนส่ิงที่พยาบาล
ผาตัดทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ 

ความสามารถในการทํางาน 
 ความสามารถในการทํางานไมมีความ 
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัดตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัดซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน อภิปรายไดวา จากผลการวิจัย
พบวา พยาบาลผาตัดสวนใหญมีความสามารถใน
การทํางานอยูในระดับดี (รอยละ 68.3) สอดคลอง
กับการศึกษาของ ทัศนีย วงศเกษมศักดิ์19 ที่พบวา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งความสามารถใน
การทํางานน้ันหมายถึง ความพรอมทั้งดานรางกาย 
และจิตใจในการทํางานของพยาบาลผาตัดเพื่อให
งานที่ป ฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค 7,12 แสดงวา
ความสามารถในการทํางานของพยาบาลผาตัดไม
วาจะอยูในระดับดีมาก ดี ปานกลาง หรือควร
ปรับปรุงก็มีการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะพยาบาลผาตัดมีการ
ปฏิบัติงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและที่
คอนขางแนนอนตามแบบแผนการผาตัด รวมถึง
พยาบาลผาตัดตองไดรับการฝกทักษะในการ
ปฏิบัติงานมาอยางดีเพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 
 คานิยมในวิชาชีพการพยาบาล 
 ค านิ ย ม ใน วิ ช าชี พ ก ารพ ย าบ าล มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพยาบาลผาตัด
ตามมาตรฐานการบริการพยาบาลผูปวยผาตัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .016) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐาน และพบวา พยาบาลผาตัดที่มี
คานิยมในวิชาชีพการพยาบาลในระดับดี จะมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
ผูป วยผ าตั ดดี  เป น  1.09 เท า  เมื่ อ เที ยบกั บ
พยาบาลผาตัดที่มีคานิยมในวิชาชีพการพยาบาล
ระดับปานกลางและตองปรับปรุง สอดคลองกับ 
Horton, Tschudin & Forget20 ไดกลาวถึงเรื่อง
คานิยมของพยาบาลเนนในคานิยมองคการและ
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