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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้
เอชไอวี ของพยาบาลวชิาชพี ส านักอนามัย กรุงเทพหมานคร 
Factors related to Ability to Provide Counseling for HIV Blood Testing of Registered 
Nurses, Health Department, Bangkok Metropolitan  

นิตยา  อินทร์ศรี1, ยวุนชุ สตัยสมบรูณ์2, สรุชาต ิณ หนองคาย2, วิริณธ์ิ กิตตพิิชยั3 
Nittaya  Insri1, Youwanuch Sattayasomboon2, Surachart Na Nongkhai2, Wirin Kittipichai3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยภาคตัดขวางนีม้ีวัตถปุระสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับความสามารถในการให้การ

ปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ ส านักอนามัย กรุงเทพหมานคร กลุม่ตัวอย่างเป็น

พยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับอบรมการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวีและปฏิบัติงานในศูนย์บริการ

สาธารณสขุ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 254 คน สุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม

แบบให้ตอบด้วยตนเอง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

อธิบายตวัแปร และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ใช้สถิติสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพตัวอย่าง ร้อยละ 49.2 มีความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

เลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวีในระดบัปานกลาง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

เลือดหาการติดเชือ้เอชไอวีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะในตน ความพึงพอใจในงาน และ

ระยะเวลาที่ปฏิบติังานให้การปรึกษา (r = 0.688, r =0.450, r =0.231, p=<0.001 ตามล าดบั)  

ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารส านักอนามัยควรมีนโยบายพัฒนาความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืด

หาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มความรู้ ทกัษะ เพิ่มการรับรู้สมรรถนะในตน และ

สง่เสริมความพงึพอใจในงาน  

ค าส าคัญ: ความสามารถ/ การให้การปรึกษา/ เอชไอวี/ เอดส์/ พยาบาล 

Abstract 
This cross – sectional descriptive study aimed to assess factors related with the ability to provide 

counselling for HIV blood testing (CHBT) of registered nurses, health department, Bangkok Metropolitan 

and. A total of 254 registered nurses who received training in counselling and work at public health 

service centers were recruited. The data were collected using a self-administered questionnaire during 

January to February 2018. The descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The 
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findings revealed that 49.2% of subjects had a moderate level of the ability to provide counseling for HIV 

blood testing. Three factors related to the ability to provide counseling for HIV blood testing were 

perceived self-efficacy, job satisfaction and the working time (r = 0.688, 0.450, 0.231, respectively).   

 The study suggests that administrators of health department should develop policies to improve 

HIV counseling ability with increased knowledges, skills, and perceived self-efficacy. And should also 

promote the job satisfaction.  

Keyword : Ability / Counseling / HIV / AIDS / Nurse 

 
บทน า 

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ปัญหาสาธารณสขุที่ส าคัญระดับโลก แม้ว่ามาตรการการด าเนินงานที่ผ่านมา จะ

ท าให้ลดจ านวนผู้ ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชือ้เอชไอวีลงได้ ปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่าการยุติปัญหาการติดเชือ้

เอชไอวียังไม่ส าเร็จ ปี พ.ศ.2560 มีผู้ ติดเชือ้เอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่สมัพันธ์กับโรค

เอดส์ 9.4 แสนคน และมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่ 1.8 ล้านคน (UNAIDS, 2018 cited in AVERT, 2018) ในประเทศไทย ใน 

พ.ศ. 2558 โรคเอดส์เป็นสาเหตกุารตายล าดับที่ 10 ของคนไทย พ.ศ. 2559 มีผู้ ติดเชือ้เอชไอวี 450,000 คน เป็นผู้ ติด

เชือ้รายใหม่ 6,400 คน การควบคุมไม่ให้มีผู้ ติดเชือ้รายใหม่ ยังไม่สามารถท าได้ส าเร็จ เนื่องจากการระบาดของโรค

เอดส์ เกิดจากคนที่ไม่ทราบว่าตนเองมีเชือ้เอชไอวีในเลอืด จึงเป็นผู้แพร่เชือ้แก่ผู้อื่น อีกทัง้การไม่ได้รับยาต้านไวรัสใน

ระยะแรกๆที่ได้รับเชือ้ จึงไม่สามารถกดและควบคุมไวรัสในร่างกาย ให้อยู่ในระดับที่หยุดการแพร่เชือ้ไปยังผู้อื่นได้ 

การรณรงค์เพื่อลดการกระจายเชือ้โรคเอดส์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ติดเชือ้เอชไอวี รัฐบาล  ได้จัดงบประมาณ

แก้ปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้านการรักษาและการวิจัย ผลการวิจัยท าให้มีความหวงัที่เชื่อมัน่ว่าจะหยดุยัง้โรค

เอดส์ได้ เป้าหมายเพื่อยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 คือ ร้อยละ 95 ของผู้ ติดเชือ้เอชไอวี ต้องทราบ

สถานะการติดเชือ้ของตนเอง ร้อยละ 95 ของผู้ ติดเชือ้เอชไอวี ต้องได้รับยาต้านไวรัส และร้อยละ 95 ของผู้ที่ได้รับยา

ต้านไวรัสต้องสามารถควบคุมจ านวนเชือ้ไวรัสเอชไอวีในร่างกายให้ได้ (กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพันธ์, 2559) จึงจ าเป็นต้องเร่ิมจากขัน้แรก คือ การตรวจเลือดการเชือ้เอชไอวี แต่ผลการวิจัยในกลุ่ม

ประชากรเฉพาะในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 751 ราย ได้แก่ พนักงานบริการหญิง กลุม่ชายที่มีเพศสมัพันธ์กับ

ชาย และผู้ ใช้สารเสพติดชนิดฉีด พบว่า การเข้าถึงบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้เอชไอวีในกลุ่มประชากร  เฉพาะทุก

กลุม่ที่ศกึษา ยงัต า่กว่าเป้าหมายของประเทศที่ตัง้ไว้ เป้าหมายการเข้าถงึบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้เอชไอวี ในกลุ่ม

ประชากรเฉพาะ ร้อยละ 90 งานวิจัยนีย้ัง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้และไม่ใช้บริการตรวจเลอืดเพื่อ

หาเชือ้เอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา ในทุกกลุ่ม ได้แก่ การมีคนชักชวนไปตรวจเลือด และได้รับข้อมูลการตรวจเลอืด ใน

กลุ่มพนักงานบริการหญิง มีปัจจัยส าคัญ คือ การประเมินว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้เอชไอวี ส่วนปัจจัย

ส าคัญในกลุ่มชายที่มีเพศสมัพันธ์กบัชาย คือ การรับรู้สิทธิประโยชน์ และมีอายุตัง้แต่ 24 ปีขึน้ไป (บังอร เทพเทียน, 

สพุตัรา ศรีวณิชชากร, กญัญา อภิพรชยักลุ, พกัตร์วิมล ศภุลกัษณศกึษากร, และภูษิต ประคองสาย, 2015) 

ในกรุงเทพมหานคร มีปัญหาผู้ ติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ จากการคาดประมาณ แบบจ าลองการระบาดของโรค

เอดส์ (AIDS Epidemic Model) พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ ติดเชือ้เอชไอวีที่ยังมีชีวิต 78,608 คน มีผู้ ติดเชือ้เอชไอวี

รายใหม่ 2,291 คน สงูกว่าจังหวัดอื่น คือคิดเป็น ร้อยละ 37.6 ของผู้ ติดเชือ้รายใหม่ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
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มีหน่วยงานด้านสาธารณสขุ ดแูลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ ด้านการยุติปัญหาเอดส์ ซึ่งในมาตรการเพิ่ม

การเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตัง้แต่ระยะแรกที่ติดเชือ้สามารถกด และควบคุมไวรัสได้ส าเร็จ มีการส่งเสริม

การรู้สภาพการติดเชือ้เอชไอวีทัง้ด้วยตนเอง มีการตรวจเลือดหาเชือ้เอชไอวีทัง้ในและนอกสถานบริการ บนพืน้ฐาน

ความพร้อมและความสมัครใจ และก าหนดให้บุคลากรสาธารณสขุทุกวิชาชีพมีหน้าที่ให้บริการให้การปรึกษาเพื่อการ

ตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีด้วย การให้การปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสขุจึงเป็นหน้าที่ที่มีความส าคญั ผลการวิจัย

ใน ป ระ เท ศ ไท ย  (Nateniyom S, Jittimanee SX, Viriyakitjar D, Jittimanee S, Keophaithool S & Varma JK., 

2008) และต่างประเทศ (Topp SM, Chipukuma JM, Chiko MM, Wamulume CS, Bolton-Moore C, Reid SE., 

2011) พบว่า การให้การปรึกษาและตรวจเลือดหาเชือ้เอชไอวี โดยบคุลากรสาธารณสขุ มีประสิทธิผลดี สามารถท าให้

ผู้ รับบริการที่ไม่ทราบสถานะการติดเชือ้เอชไอวี ตัดสินใจเข้ารับการตรวจเลือดหาเชือ้เอชไอวี และท าให้ผู้ ติดเชือ้เข้าสู่

ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส นอกจากนี ้ในระบบบริการสาธารณสขุของไทย ยงัมีการปรับบริการ ให้บริการตรวจ

เลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครัง้ และสนบัสนนุให้การตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี เป็นหนึง่ในการตรวจ

สขุภาพทั่วไป มีการให้บริการในทุกกลุ่มอาย ุทุกกลุ่มประชากร (สเุมธ องค์วรรณดี, ชีวนันท์ เลิศพิริยสวุัฒน์, รังสิมา 

โล่เลขา และเอกจิตรา สขุกุล, 2557) แต่ยังพบอัตราการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ เนื่องจากการเข้าถึงบริการปรึกษา 

และตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ในประชากรกลุ่มต่างๆ ยังมีน้อย ดงันัน้ความสามารถของผู้ ให้การปรึกษาเพื่อ

ตรวจเลือดหาเชือ้เอชไอวีจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญต่อสุขภาพประชาชน พยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นผู้

ให้บริการดแูลสขุภาพประชาชนที่มีจ านวนมาก และมีการพบกบัประชาชนที่มารับบริการทัง้ในศนูย์บริการสาธารณสขุ 

และการบริการในชุมชน ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้

เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง น าไปใช้

เพื่อการวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินระดับความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาล

วิชาชีพ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบคุคล ความรู้ ความพึงพอใจในงาน และการรับรู้สมรรถนะใน

ตนกับความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

โครงการวิจัยนีผ่้านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารรับรองเลขที่  MUPH 2016-128 และคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคนกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารรับรองเลขที่ U031h/60  

การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวางนี ้กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ ผ่านการอบรมการให้การ

ปรึกษาและปฏิบติังานในศนูย์บริการสาธารณสขุ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ขนาดตวัอย่างค านวณจากสตูรแบบ
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ทราบประชากรแน่นอน (Cochran WJ., 1997) ได้ตัวอย่าง 254 คน เพิ่มตัวอย่าง ร้อยละ 30 เพื่อป้องกันแบบสอบ- 

ถามตอบกลบัไม่ครบถ้วน จงึก าหนดขนาดตัวอย่าง 340 คน สุม่ตวัอย่างอย่างง่าย จากศนูย์บริการสาธารณสขุจ านวน 

68 แห่งๆละ 5 คน เก็บข้อมลูระหว่างเดือนมกราคม ถงึ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัยคือแบบสอบถาม ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี ้ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ การฝึกอบรมการให้การปรึกษา  และ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในการให้การปรึกษา เป็นแบบปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ สว่นที่ 2 ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์และ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโรคเอดส์ ให้เลือกค าตอบที่ถกูที่สดุ1 ค าตอบจาก 3 ตวัเลอืก (ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ) จ านวน 9 ข้อ (มี

ค่าความเชื่อมั่น KR-21 = 0.72) ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านทกัษะและกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติด

เชือ้เอชไอวี ให้เลอืก 1 ค าตอบ จาก 3 ตวัเลอืก (ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ) จ านวน 11 ข้อ (มีค่าความเชื่อมัน่ KR-21 = 0.71) 

สว่นที่ 4 ความพึงพอใจในงาน มีค าตอบเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั  คือ “เห็นด้วยอย่างย่ิง” “เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” 

“ไม่เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง” จ านวน 15 ข้อ (มีค่าความเชื่อมั่น (α) = 0.76) ส่วนที่ 5 การรับรู้สมรรถนะในตน

ด้านการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  คือ “เห็นด้วย

อย่างย่ิง” “เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “ไม่เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง” จ านวน 14 ข้อ (มีค่าความเชื่อมัน่ = 0.81) สว่นที่ 

6  ความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี จ านวน 15 ข้อ ประเมินความสามารถ

ปฏิบัติ ค าตอบเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 5=ปฏิบัติได้ทุกครัง้ 4=ปฏิบัติได้บ่อยครัง้ 3=ปฏิบัติได้บางครัง้ 2= 

ปฏิบัติได้น้อย 1=ไม่สามารถปฏิบัติได้ (มีค่าความเชื่อมั่น = 0.95) โดยคะแนนรวมในแต่ละส่วน (ส่วนที่ 2 – 6) จะ

น ามาแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดบัสงู (ร้อยละ 80 – 100)  ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60 – 79) และ ระดบัต า่ (ร้อยละ < 

60) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสมัพันธ์ด้วย

สถิติสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  

 

ผลและวจิารณ์ 
 ผลการวิจยั จากกลุม่ตวัอย่างพยาบาล 254 คน พบว่า มีอาย ุ25 – 60 ปี เป็นกลุม่อายุ 41-50 ปี และ 51-60 

ปี ร้อยละ 70.1 เคยผ่านการอบรมฯ ระหว่าง 1 – 6 ครัง้ ซึ่งส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมในหลกัสตูร การให้การปรึกษา

รายบคุคลขัน้พืน้ฐาน โดยมากกว่าร้อยละ 80 มีประสบการณ์ให้การปรึกษา และประมาณร้อยละ 40 มีประสบการณ์

ให้การปรึกษามากกว่า 5 ปี (ตารางที่ 1)  

 ความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวีโดยรวมพบว่า พยาบาลวิชาชีพ

ตวัอย่าง เกือบร้อยละ 50 มีความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี อยู่ในระดับปาน

กลาง มีความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์และปัจจยัที่เก่ียวข้อง และความรู้ด้านทกัษะและกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

เลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี ในระดับต า่ (ร้อยละ 55.5 และ 76.0) มีความพงึพอใจในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อย

ละ 66.5) และมีการรับรู้สมรรถนะในตนด้านการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี  อยู่ในระดบัปาน

กลาง (ร้อยละ 55.9) (ตารางที่ 2) 

 เมื่อหาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติด

เชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า การับรู้สมรรถนะในตนฯ ความพงึพอใจในงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้
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การปรึกษา มีความสมัพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับความสามารถในการให้การปรึกษาฯ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ r = 0.688, 0.450, 0.231 ตามล าดบั (ตารางที่ 3) 

 การวิจัยนี ้ศึกษาความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาล

วิชาชีพ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

เลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวีด้วยตนเอง การที่ระดบัความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอช

ไอวี อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี เป็นงานที่ต้อง

อาศยัประสบการณ์ในการปฏิบติังาน อีกทัง้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการให้

การปรึกษาฯ ซึ่งจากข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.1 มีประสบการณ์ในการให้การปรึกษา น้อยกว่า 3 ปี และ

ร้อยละ 1.6 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จากแนวคิดของ แมคคอร์มิค และไลแกน (McCormick EJ. & 

Ligen DR., 1985) ประสบการณ์เป็นตัวแปรด้านบุคคลที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของบุคคล ความรู้อยู่ในระดับต า่อาจเนื่องมาจาก ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโรคเอดส์ เป็นข้อ

ค าถามที่เป็นปัจจุบัน หากกลุ่มตัวอย่างเคยผ่านการอบรมการให้การปรึกษามานานแล้ว และไม่ได้รับการอบรมเพื่อ

ทบทวนความรู้ใหม่ๆและทกัษะในการให้การปรึกษา อาจท าให้ตอบค าถามในสว่นนีไ้ม่ได้ อีกทัง้จากข้อค าถามปัญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาระงานและผู้ รับบริการมาก ท าให้การให้การปรึกษาเพื่อตรวจ

เลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวีเป็นไปด้วยความรีบเร่ง ไม่ครบตามกระบวนการ ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามในสว่นนีไ้ด้ 

ความพงึพอใจในงานมีความสมัพันธ์กบัความสามารถในการให้การปรึกษาฯ อาจเนื่องมาจาก ความพงึพอใจในงาน

ประกอบด้วยปัจจยัหลายด้าน ทัง้ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจนุที่สนับสนนุให้เกิดความพึงพอใจในงาน ตามทฤษฎีของ 

เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg อ้างใน Borkowski N, 2005) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ตัง้

สถาพรและคณะ (2555) พบว่าความพึงพอใจในการท างานต า่ ส่งผลให้ความสามารถในการท างานไม่ดี  การรับรู้

สมรรถนะในตนมีความสมัพันธ์กับความสามารถในการให้การปรึกษาฯ ตามแนวคิดทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura 

A., 1997) เชื่อว่าความสามารถของแต่ละบุคคลไม่ตายตัว ขึน้อยู่กับการรับรู้สมรรถนะในตนในสถานการณ์นัน้ๆ เมื่อ

มีการรับรู้ว่ามีความสามารถก็จะแสดงออกถึงความสามารถที่มีนัน้ออกมา ซึ่งการรับรู้สมรรถนะในตนด้านการให้การ

ปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี เป็นตวัแปรอิสระที่มีความสมัพันธ์กบัความสามารถในการให้การปรึกษา

เพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวีมากที่สดุ  

 

สรุป 
ความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 49.2 อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้การ

ปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะ

ในตน  ความพึงพอใจในงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้การปรึกษา ดังนัน้ผู้บริหารส านักอนามัย ควรมีนโยบาย

พฒันาความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ ในศูนย์บริการ

สาธารณสขุ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมความรู้ ฝึกทกัษะในการให้การปรึกษาเพื่อ

ตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี เสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะในตน และหามาตรการสร้างความพงึพอใจในงาน  
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ค าขอบคุณ  
ผู้ วิจัยขอขอบคุณ ผู้ ที่ มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัยนี  ้ขอบคุณ พยาบาลในศูน ย์บริการสาธารณ สุข 

กรุงเทพมหานคร ที่อนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการเก็บข้อมูลที่ช่วยให้การวิจัยส าเร็จลลุ่วง 
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ตารางที่ 1 ปัจจยัสว่นบคุคลของพยาบาล กลุม่ตวัอย่าง (n = 254)  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี)   

     ≤ 30 18 7.1 

     31 – 40 58 22.8 

     41 – 50 87 34.3 

     ≥ 51 91 35.8 

     Median = 47, Q1 = 39, Q3 = 53, Min = 25, Max = 60   

จ านวนที่อบรม (ครัง้)   

     ≤ 2 210 82.7 

     3 – 4  26 10.2 

     ≥ 5 4 1.6 

     ไม่ตอบ 14 5.5 

     Median = 1, Q1 = 1, Q3 = 2, Min = 1, Max = 6   

ระยะเวลาที่ปฏิบติังานในการให้การปรึกษาฯ  (ปี)   

     ไม่เคย 4 1.6 

     ≤ 3 79 31.1 

     3.01 - 5 29 11.4 

     ≥ 5.01 96 37.8 

     ไม่ตอบ 46 18.1 

     Median = 5, Q1 = 2, Q3 = 10, Min = 0, Max = 30   
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ตารางที่ 2 ระดบัความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี ความรู้ ความพงึพอใจใน

งานและการรับรู้สมรรถนะในตนด้านการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี (n = 254)    

   ปัจจยั / ระดบัคะแนน จ านวน ร้อยละ  

ความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี   

สงู (64 - 75 คะแนน) 47 18.5 

ปานกลาง (52 – 63 คะแนน)  125 49.2 

ต ่า (15 – 51 คะแนน)  82 32.3 

     Mean = 55.69, SD = 9.59, Min = 16, Max = 75   

      ปานกลาง (5 - 6 คะแนน) 98 38.6 

      ต ่า (0 - 4 คะแนน) 141 55.5 

      Mean = 4.08, S.D. = 1.63, Min = 0, Max = 8   

ความรู้ด้านทักษะและกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี  

สงู (9 - 11 คะแนน) 10 3.9 

ปานกลาง (7 - 8 คะแนน) 51 20.1 

ต ่า (0 - 6 คะแนน) 193 76 

     Mean = 5.29, S.D. = 1.73, Min = 0, Max = 10   

ความพงึพอใจในงาน   

สงู (64 - 75 คะแนน)  9 3.5 

ปานกลาง (52 – 63 คะแนน)  169 66.5 

ต ่า (15 – 51 คะแนน)  76 29.9 

     Mean = 54.43, SD = 4.91, Min = 40, Max = 74   

การรับรู้สมรรถนะในตนด้านการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี 

สงู (59 - 70 คะแนน) 25 9.8 

ปานกลาง (47 – 58 คะแนน)  142 55.9 

ต ่า (14 – 46 คะแนน)  87 34.3 

     Mean = 49.56, SD = 7.14, Min = 33, Max = 70   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดบับัณฑิตศกึษาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 48   S319 

ร่วมกบัการประชมุวิชาการบัณฑิตศกึษาระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 9 

ตารางที่ 3 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r) ระหว่างตวัแปรอิสระ กบัความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อ

ตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอวี (n = 254) 

 ปัจจยั r  p-value 

อาย ุ 0.122 0.052 

ระยะเวลาที่ปฏิบติังานให้การปรึกษา 0.231  <0.001 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์และปัจจัยที่เก่ียวข้อง 0.115  0.066 

ความรู้ด้านทักษะและกระบวนการให้การปรึกษาฯ 0.106  0.091 

ความพงึพอใจในงาน 0.450 <0.001 

การรับรู้สมรรถนะในตนด้านการให้การปรึกษาฯ 0.688 <0.001 




