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Abstract 
The objectives of this study  is to investigate registered nurses perspectives toward 

the practice of patient rights at Chulabhorn Hospital, and to assess the association between 
personal characteristics of registered nurses, their perceptions regarding organizational 
atmosphere, professional legal knowledge and the patient’s rights compliance . One hundred 
forty (140) registered nurses were selected as study sample ¬ working at in-patient 
department, out-patient department and special departments. All were administered with 
questionnaire to elicit information on patient rights compliance ¬. Data was collected in June 
2019 and were analyzed by using descriptive statistics consisting of percentage, means. Chi-
square was used to analyze the correlation between patients’characteristics and patients’ right 
compliance. Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient was employed to analyze the 
relationship between the perception of organizational atmosphere, professional legal 
knowledge and patients’ rights compliance. The reliability value of perceived work 
atmosphere and patients’ right compliance were 0.827 and 0.806 respectively.   

The results indicated that the practice of patient’s rights was at a medium level. On 
the association of personal characteristics of professional nurses, results have shown that there 
was an association of experience in working with patient’s rights compliance (p = 0.021), and 
there were no association of age, department of work, education level and specialized training 
of registered nurses, with patient’s right compliance. The association of organizational 
atmosphere perception and patient’s rights compliance was at a low level with statistical 
significant (r = 0.268, p = 0.001). The association of professional legal knowledge, and patients’ 
right knowledge, with patients’ right compliance was at a low level.  

This study highlights patient’s right compliance should be encouraged. Transforming 
of policy to practice should be carried out through proper monitoring and scientifically 
evaluation approaches.. Guidelines in patient’s right compliance should be established. 
Seminar and workshop on patient’s right compliance should be conducted to promote the 
appropriate practice, that could led to organization culture for patient’s right compliance 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ

สวนบุคคล การรับรูบรรยากาศองคการ และความรูทางกฎหมายวิชาชีพและสิทธิผูปวยตอการปฏิบัติ

ตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง พยาบาล

วิชาชีพในกลุมงานการพยาบาลผูปวยใน ผูปวยนอก และ กลุมการพยาบาลในลักษณะพิเศษ จํานวน 

140 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน มิ.ย. 2562 ทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติแบบไค-

สแควร และแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา  (1)  การปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬา

ภรณโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  (�̅�=2.945)  (2)  ในคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ

พบวามีความสัมพันธระหวาง ประสบการณในการทํางานกับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย  (p=0. 021)  

และไมพบความสัมพันธของ อายุ หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และการฝกอบรมเฉพาะทาง 

ของพยาบาลวิชาชีพ กับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย (2) ความสัมพันธของการรับรูบรรยากาศองคการ กับ

การปฏิบัติตามสิทธิผูปวยอยูในระดับต่ํา (r = 0.268) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 001 และ (3) 

พบความสัมพันธของความรูในกฎหมายวิชาชีพ และความรูในสิทธิผูปวย ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย

ของพยาบาลในระดับต่ํา  

จากผลการวิจัยควรมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย มีการนํานโยบายลงสูการ

ปฏิบัติ โดยการกํากับ ควบคุม ดูแลผูปฏิบัติงานอยางใกลชิด มีการสรางแนวทางในการปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวย และจัดใหมีการอบรมใหความรู เพ่ือเสริมสรางใหมีการปฏิบัติที่ถูกตอง เพ่ือนําไปสูวัฒนธรรม

องคการเก่ียวกับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 
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บทนํา  (Introduction)  

การรู และรักษาสิทธิของตนเปนสิ่งสําคัญในปจจุบันจะพบไดวาประชาชนมีการ

แสดงออกในการรักษาสิทธิของตนในดานตาง ๆ ดวยการรองเรียน หรือสื่อสารออกมาเพ่ือใหผูมี

อํานาจ หรือภาครัฐไดดําเนินการแกไขปญหาที่ประสบอยู ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนการ

กระทําไดตามสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ในดานการรับรู หรือแสดงความคิดเห็น และจากสิทธิ

ของประชาชนไทย ถูกกําหนดไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ประกาศไวเมื่อป พ.ศ. 

2560 ที่ประกาศไววา “สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนชาวไทยจะ ไดรับความคุมครองทาง

กฎหมายที่เทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติไมวาจะมีความแตกตางกันในดานถ่ินกําเนิด เชื้อ

ชาติ ภาษา เพศ อายุ หรือความพิการ สภาพรางกาย  หรือสุขภาพ” ทําใหมีการกระทําที่เปนการ

ปกปองและคุมครองสิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560)  

สิทธิผูปวย ถือเปนสิทธิที่ประชาชนทุกคนตองรู และรับทราบ เพื่อเปนการรักษา

สิทธิของตน เมื่อเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ไมวาจะเปนประชาชนที่เขารับการ

บริการ เปนผูปวยหรือผูดูแล รวมถึงผูบริหาร หรือบุคลากรผูใหบริการภายในโรงพยาบาลตอง

รับรูและรับทราบถึงสิทธิดังกลาว เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง ไมละเมิดในสิทธิของผูปวย ในประเทศ

ไทยไดมีการตื่นตัวที่จะปกปอง และรักษาสิทธิผูปวย ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 โดยการประกาศสิทธิ

ผูปวยเปนครั้งแรกและ ประกาศสิทธิผูปวยและขอพึงปฏิบัติของผูปวย  (สิทธิผูปวย, 2558)  เปน

ฉบับปรับปรุงอีกครั้ง ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง การตื่นตัวที่จะรักษาสิทธิใหแกผูปวย

ของกลุมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแกผูปวย มีความตองการใหประชาชนพึงรูและทราบถึงสิทธิของ

ตน รวมถึงเจาหนาที่บุคลากรในโรงพยาบาลตองรูและสามารถปฏิบัติงาน โดยไมละเมิด และ

สามารถปกปอง รักษาสิทธิใหแกผูปวยได และเพื่อเปนการสนองตอนโยบายของสหสาขาวิชาชีพ

ที่ไดรวมกันประกาศสิทธิผูปวยแลว ยังเปนการสนองตอนโยบายของสถาบันรับรองคุณภาพของ

สถานพยาบาล (สรพ.)  โรงพยาบาลทุกแหงในประเทศไทย จึงมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

รักษาสิทธิผูปวย และกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว (สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล, 2561)  

โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปนหนวยงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาวิจัย และสถาบันการแพทยในกํากับ

ของรัฐบาล มีเปาหมายใหบริการทางการแพทยที่เปนเลิศดวยมาตรฐานสากล โดยมีเปาหมาย

ใหบริการบนหลักความเสมอภาคใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยเริ่มเปดใหบริการผูปวย 

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนการเปดใหบริการผูปวยเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง ตอมาจึงมีการขยาย
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ขอบเขตการใหบริการผูปวยทั่วไปขึ้นในป พ.ศ. 2561 จากการขยายการบริการดังกลาว ทําให

ตองมีการเพิ่มจํานวนผูใหบริการเพื่อรองรับผูปวยที่จะเขามารบัการรักษาพยาบาลมากข้ึน ในทุก

สาขาวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานตองมีพรอมซึ่งความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน กับ

ผูปวยทั้งในกลุมโรคมะเร็งที่เปนกลุมโรคเร้ือรังและตองเขารับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

จนถึงวาระสุดทายของชีวิต และในกลุมโรคทั่วไปที่ตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเปนมาตรฐาน พยาบาล เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล ที่มีสัดสวนมาก

ที่สุดเมื่อเทียบกับบุคลากรผูใหบริการในโรงพยาบาลทั้งหมด และปฏิบัติงานการพยาบาลกับ

ผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากการปฏิบัติงานการพยาบาลที่มีแนวปฏิบัติที่ยึดถือเปน

มาตรฐานแลว สิ่งสําคัญตองปฏิบัติไปพรอมกันคือ การปกปองและรักษาสิทธิใหแกผูปวย 

โดยเฉพาะผูปวยที่อยูในระยะที่ไมสามารถปกปองรักษาสิทธิของตนได พยาบาลจึงถูกคาดหวังให

มีความรู ความสามารถในปฏิบัติการพยาบาลควบคูไปกับการปกปองและรักษาสิทธิใหกับผูปวย

ไปพรอม ๆกันงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู และการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย

ของพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงความสัมพันธของปจจัยคุณลักษณะของพยาบาล และบรรยากาศ

ภายในองคการที่มีผลตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย  (Objectives)  

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

จุฬาภรณ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูบรรยากาศองคการ 

และความรูทางกฎหมายในวิชาชีพพยาบาล กับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  (Methods)  

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research)  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูบรรยากาศองคการ และความรูทาง

กฎหมายวิชาชีพและสิทธิผูปวยตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล

จุฬาภรณ ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง พยาบาลวิชาชีพในกลุมงานการพยาบาลผูปวยใน ผูปวย

นอก และ กลุมการพยาบาลในลักษณะพิเศษในชวงเดือนมิถุนายน 2561 จากพยาบาลทั้งหมด 
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243 คน คํานวณกลุมตัวอยางจากโปรแกรมสําเร็จรูป  (Wayne W. D., 1995)  ไดจํานวน กลุม

ตัวอยาง 137 คน และเพิ่มจํานวนอีกรอยละ 20 เพื่อเปนการปองกันการสูญหาย ไดแบบสอบถาม

ที่สมบูรณกลับคืนมา 140 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85 ของแบบสอบถามที่แจก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  (Research Instrument)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน คือสวนที่ 1 เปน

ขอคําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล สวนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับการรับรูบรรยากาศ

องคการ สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูดานกฎหมายวิชาชีพ และสิทธิผูปวย และสวนที่ 4 

เปนขอคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ มี

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Validity)  เพื่อใหมีความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัดและ

ความถูกตองชัดเจนของภาษา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบและให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกอนนําไปทดลองใช  (Try out) กับกลุมตัวอยางพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ จํานวน 30 คนสถิติที่ ใชวิ เคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

(Reliability)  คือ สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค  (Cronbach’s Coefficient of Alpha) 

เมื่อทดสอบกับกลุมตัวอยางแลวไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดการรับรูบรรยากาศองคการ 

และเคร่ืองมือวัดการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ เทากับ 0. 827 และ 0. 806 

ตามลําดับ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  (Data collection)  

กอนที่จะเริ่มทําการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําเสนอโครงการวิจัยตอ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้ง 2 แหง คือ คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการฯของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อพิจารณารับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ไดเอกสารรับรองโครงการวิจัย  (Certificate of Approval : COA)  

รหัสโครงการ MUPH 2019-060 และเอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขที่ 003/2562 ตอจากนั้น

จึงไดดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือขอความ

รวมมือในการการเก็บขอมูลงานวิจัยในโรงพยาบาล 

เมื่อไดรับการอนุมัติใหเก็บขอมูลภายในโรงพยาบาลเรียบรอยแลว จึงดําเนินการลง

เก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยสถิติสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐานในการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ใชสถิติการ

ทดสอบแบบไค-สแควร  (chi-square)   และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรู

บรรยากาศองคการ ความรูทางกฎหมายวิชาชีพและสิทธิผูปวยตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย ใช

สถิติการทดสอบความสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation)  

ผลการวิจัย  (Results)  

 จากกลุมตัวอยางจํานวน 140 คน พบวา รอยละ 97. 9 เปนเพศหญิง และอยู

ในชวงอายุ 20-29 ป มากที่สุด คือ 90 คน  (รอยละ 64.3, Mean = 29. 13, S. D.  = 5.062)  มี

ประสบการณในการทํางานอยูในชวง 1-7 ป  (1-2 ป รอยละ 28.6, 3-4 ป รอยละ 20.0, 5-7 ป 

รอยละ 26.4)  เปนพยาบาลประจําอยูกลุมงานการพยาบาลผูปวยใน รอยละ 38. 6 กลุมงาน

พยาบาลหองตรวจและฉุกเฉิน รอยละ 32.9  และกลุมงานในลักษณะอื่น ๆ รอยละ 28.6 จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 127 คน  (รอยละ 90. 7) ปริญญาโท จํานวน 13 คน (รอย

ละ 9.3)  และไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม จํานวน 87 คน  (รอยละ 62. 1)  

การรับรูตอบรรยากาศองคการโดยรวมของกลุมตัวอยาง อยูในระดับสูง  (�̅�= 

3.819, S.D.  =0.407)   ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย  (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. )  และระดับการรับรูของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณโดยรวมและจําแนกเปนรายดาน  (N=140 คน)  

ระดับการรับรูบรรยากาศองคการ Mean S. D.  ระดับ 

การรับรูดานโครงสรางองคการ 

การรับรูในลักษณะของงาน 

การรับรูตอลักษณะการบริหาร 

การรับรูตอสัมพันธภาพภายในหนวยงาน 

การรับรูดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

4. 135 

4. 112 

3. 491 

4. 071 

3. 183 

0. 519 

0. 465 

0. 732 

0. 643 

0. 786 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

ปานกลาง 

การรับรูโดยรวม 3. 819 0. 407 สูง 

 

ระดับความรูเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ และเก่ียวกับสิทธิผูปวยของกลุมตัวอยาง 

อยูในระดับสูง  (�̅�= 6. 95 และ 10. 48 ตามลําดับ)  การปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของของกลุม
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ตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง จํานวน 73 คน  (รอยละ 52. 1) และระดับสูง จํานวน 67 คน  

(รอยละ 47. 9) โดยไมพบการปฏิบัติที่อยูในระดับต่ําดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับของการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ  

(N=140 คน)  

ระดับของการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 

ของพยาบาลวิชาชีพ 

จํานวน/คน รอยละ 

ปานกลาง  (2. 01 – 3. 00)  73 52. 1 

สูง  (3. 01 – 4. 00)  67 47. 9 

รวม 140 100 

  

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ตอการปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ พบวา ประสบการณในการทํางานมี

ความสัมพันธตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย  (p= 0.021)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ

นัยสําคัญ <0.05 สวนอายุ หนวยงานที่ปฏิบัติงานระดับการศึกษา และการฝกอบรมเพิ่มเติม ไม

มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย ของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ   (N=140)  
 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

การปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 

ปานกลาง สูง 𝒙𝟐 
 (df)  

p- value 

จํานวน 

 (รอยละ)  

จํานวน 

 (รอยละ)  

อายุ 

20-29 ป 

30-39 ป 

40-49 ป 

 

 

52 (57. 78)  

15  (39. 47)  

6  (50. 00)  

 

 

38  (42. 22)  

23  (60. 53)  

6  (50. 00)  

 

 

3. 611 

 (2)  

 

 

 

0. 164 
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ลักษณะสวนบุคคล 

การปฏิบัติตามสิทธิผูปวย 

ปานกลาง สูง 𝒙𝟐 
 (df)  

p- value 

จํานวน 

 (รอยละ)  

จํานวน 

 (รอยละ)  

ประสบการณการทํางาน 

Novice  (1-2ป)  

Advance beginner  (3-4ป)  

Competent  (5-7ป)  

Perficient  (8-10ป)  

Expert  (10 ปข้ึนไป)  

หนวยงานที่ปฏิบัติงาน 

    กลุมงานหอผูปวยใน 

    กลุมงานหองตรวจและ 

    ฉุกเฉิน 

    กลุมงานในลักษณะอ่ืน ๆ 

 

ระดับการศึกษา 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

 

การฝกอบรมเพิ่มเติม 

    เคยฝก 

    ไมเคยฝก 

 

19  (47. 50)  

13  (46. 43)  

27  (72. 98)  

3  (23. 08)  

11  (50. 00)  

 

   25  (54. 35)  

24  (44. 44)  

24  (60. 00)  

 

 

68  (53. 54)  

5  (38. 46)  

 

 

47  (54. 02)  

26  (49. 06)  

 

 

21  (52. 5)  

15  (53. 57)  

10  (27. 02)  

10  (76. 92)  

11  (50. 00)  

 

21  (45. 65)  

30  (55. 56)  

16  (40. 00)  

 

 

59  (46. 46)  

8  (61. 54)  

 

 

40  (45. 98)  

27  (50. 94)  

 

11. 587 

 (4)  

 

 

 

 

2. 362 

 (2)  

 

 

 

1. 075 

 (1)  

 

 

0. 326 

 (1)  

 

0. 021* 

 

 

 

 

 

0. 307 

 

 

 

 

0. 300 

 

 

 

0. 568 

*นัยสําคัญท่ีระดับ P<0. 05 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ กับการปฏิบัติ

ตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ ดวยสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน

พบวา การรับรูในบรรยากาศองคการ มีความสัมพันธในระดับต่ํา กับปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณ  (r =0.268, p< 0.001)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดัง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ ระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย

ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ  (N=140 คน)  

 

การรับรูบรรยากาศองคการ 

การปฏิบัติตามสิทธิของพยาบาลวิชาชีพ 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

 ( p – 

value)  

ระดับ 

การรับรูดานโครงสรางองคการ 0. 213** 0. 012 ต่ํา 

การรับรูตอลักษณะของงาน 0. 203** 0. 016 ต่ํา 

การรับรูตอลักษณะการบริหาร 0. 258** 0. 002 ต่ํา 

การรับรูตอสัมพันธภาพภายในหนวยงาน 0. 171** 0. 043 ต่ํา 

การรับรูดานคาตอบแทน และสวัสดิการ 0. 052 0. 546 ต่ํา 

รวม 0. 268* 0. 001 ตํ่า 

* นัยสําคัญที่ระดับ p<0. 001 / **นัยสาํคัญท่ีระดับ p<0. 05 

  

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูทางกฎหมายวิชาชีพและสิทธิ

ผูปวย กับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ ดวยสถิติ

สหสัมพันธแบบเพียรสันพบวา  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ มีความสัมพันธในระดับต่ํา สวน

ความรูเก่ียวกับสิทธิผูปวย มีความสัมพันธทางลบ ในระดับต่ํากับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ ระหวางความรูเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ และความรูเกี่ยวกับสิทธิ 

           ผูปวย ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ 

                                                                                                         (N=140)  
 

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ 

การปฏิบัติตามสิทธิของพยาบาลวิชาชีพ 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
 p – value ระดับ 

ความรูเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ 0. 081 0. 340 ตํ่า 

ความรูเก่ียวกับสิทธิผูปวย -0. 093 0. 275 ตํ่า 

*นัยสําคัญท่ีระดับ p<0. 05 
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การอภิปรายผล  (Discussion)  

จากผลการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ ทําให พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูบรรยากาศองคการอยูในระดับสูง มี

ความรูเรื่องกฎหมายวิชาชีพและสิทธิผูปวยอยูในระดับสูง พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวยในโรงพยาบาลจุฬาภรณอยูในระดับสูง และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแตละ

ดาน พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ ไดแก ประสบการณในการทํางาน 

ปจจัยในดานการรับรูบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธ ไดแก การรบัรูดานโครงสรางองคการ 

การรับรูตอลักษณะของงาน และการรับรูตอสัมพันธภาพภายในหนวยงาน ปจจัยในดานความรู

ทางกฎหมายวิชาชีพ และความรูดานสิทธิผูปวยของพยาบาล มีความสัมพันธตอการปฏิบัติตาม

สิทธิของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาภรณซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  

คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 140 คน พบวา รอยละ 97. 9 

เปนเพศหญิง และอยูในชวงอายุ 20-29 ป มากที่สุด คือ 90 คน  (รอยละ 64.3, Mean = 29.13, 

S.D.  = 5.062)  มีประสบการณในการทํางานอยูในชวง 1-7 ป  (1-2 ป รอยละ 28.6, 3-4 ป รอย

ละ 20. 0, 5-7 ป รอยละ 26. 4)  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 127 คน  (รอยละ 90. 

7) ปริญญาโท จํานวน 13 คน  (รอยละ 9. 3)  และไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติม จํานวน 87 คน  

(รอยละ 62.1)  ไมพบความสัมพันธของอายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่ปฏิบัติงาน และการ

ฝกอบรมเพิ่มเติม แตพบความสัมพันธในระดับต่ําของประสบการณทํางาน ตอการปฏิบัติตาม

สิทธิผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ Asmaa Othman Abdho 

และคณะ  (2015) ที่ทําการศึกษาในประเทศอิยิปตพบวาประสบการณในการทํางานของพยาบาล

มีผลตอการรับรูตอสิทธิผูปวยของพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอธิบายไดวาพยาบาล เมื่อ

ไดมีระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นพยาบาลจะมีการสะสมประสบการณทั้งในดานการปฏิบัติ

พยาบาล การความคิดและการตัดสินใจแกไขปญหา รวมถึงการรบัรูและปฏิบัติตามสิทธิผูปวย ซึ่ง

จากการพิจารณาความสัมพันธที่มีในระดับต่ํา แสดงถึงวาการพัฒนาหรือการมีประสบการณใน

ดานสิทธิผูปวยที่จะเพิ่มมากขึ้น ไมไดเกิดจากปจจัยประสบการณแตเพียงสวนเดียว อาจเกิดจาก

ปจจัยสวนอื่นรวมดวย ซึ่งในการศึกษาของ Asmaa ยังพบวาระบบการฝกอบรมมีความสัมพันธ

ตอการรับรูเกี่ยวกับสิทธิผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p = 0.04)  ซึ่งแตกตางจากผล

การศึกษาที่วิเคราะหได อธิบายไดวา หลักสูตรการฝกอบรมในประเทศอิยิปต เปนการฝกอบรม

โดยเฉพาะดานในเรื่องสิทธิผูปวย สวนในประเทศไทย ยังไมพบหลักสูตรดังกลาว จึงทําใหผลการ
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วิเคราะหความสัมพันธไดแตกตางกัน ดังนั้นจึงไมสามารถนําผลการวิเคราะหดังกลาวมาทําการ

เปรียบเทียบกันได 

 ระดับการรับรูบรรยากาศองคการของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับสูง  (�̅� = 

3.819)  และรายดานพบวา ในดานของการรับรูตอโครงสรางองคการ การรับรูตอลักษณะของ

งาน และการรับรูตอสัมพันธภาพภายในหนวยงาน อยูในระดับสูง  (�̅�= 4.135 ,4.112  และ 4. 

071 ตามลําดับ) และพบความสัมพันธของระดับการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยูในระดับ

ต่ํา กับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาภรณอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ r=0.268  (p< 0. 001) ซึ่งผลงานวิจัยของมาสริน  ศุกลปกษและคณะ (2554) ที่ทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวางลักษณะของงานและบรรยากาศองคกรตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนั่งเกลาพบวาระดับการรับรูบรรยากาศองคการอยูในระดับสูง  

(�̅� =3.52 , SD = 0. 48)  และพบควาสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p <0.05, r = 0.385, 0.740 ตามลําดับ อธิบายไดวาการรับรูของ

ผูปฏิบัติงานทางการพยาบาลอยูในระดับสูงถึงแมวาจะมีความสัมพันธตอการปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวยในระดับต่ํา ทําใหเชื่อไดวา การวางนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามสิทธิผูปวยใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน นาจะมีผลทําใหการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาล

เพ่ิมมากขึ้นไดเชนกัน 

ระดับความรูดานกฎหมายวิชาชีพ และสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพ ใน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ โดยรวมอยูในระดับสูง  (�̅� =17.44 , SD = 1.33)  เม่ือจําแนกเปนราย

ดาน พบวาความรูดานกฎหมายวิชาชีพ อยูในระดับปานกลาง  (�̅�= 6.95) ความรูดานสิทธิผูปวย

อยูในระดับสูง  (�̅� = 10.48 )  สอดคลองกับงานวิจัยของธันยธร  ทองยอย  (2546)  และ

อมรรัตน  นคราวงศ (2554)  ที่พบวาการรับรูในการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยอยูในระดับสูง อธิบาย

ไดวา เนื่องจากในปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความสําคัญในการคุมครองและรักษาผลประโยชน

ของผูปวยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทุกโรงพยาบาลมีการรณรงคใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ

ในทุกสาขาวิชาชีพไดมีความรูและปฏิบัติตามในดานสิทธิผูปวย และขอพึงปฏิบัติของผูปวย ทํา

ใหความรูที่วัดไดอยูในระดับที่สูง สวนการศึกษาของ Nevin Utkualp และคณะ  (2016)  ที่

ทําการศึกษาในประเทศตุรกี เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนการระวังและการรับรูเก่ียวกับสิทธิผูปวย

ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบจํานวนพยาบาลที่ไดรับการอบรมเก่ียวกับสิทธิ

ผูปวย และการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยในดานการปกปองความเปนสวนตัว การเซ็นใบยินยอม และ
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การรักษาความลับของผูปวย มีจํานวนนอยทําใหตองมีการใหความรูและสงเสริมใหมีการปฏิบัติ

ตามสิทธิเพิ่มมากขึ้น และงานวิจัยคร้ังนี้ยังพบความสัมพันธในระดับต่ําของความรูในกฎหมาย

วิชาชีพ ตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย (r = 0.081) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธของความรูในสิทธิผูปวยตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย พบวามีความสัมพันธในแบบ

ผกผัน  (r =  -0.093)  และเมื่อพิจารณาจากความรูที่มีในระดับสูง และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มี

ระดับต่ํา จึงสามารถอธิบายไดวาไมพบความสัมพันธของความรูเก่ียวกับสิทธิผูปวยตอการปฏิบัติ

ตามสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ พิกุล  มีทรัพยทอง และคณะ  

(2557)  ที่ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการพิทักษสิทธิผูปวยที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกําแพงเพชร ที่พบวา การรับรูประโยชนของการ

พิทักษสิทธิผูปวยของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับสูง  และมีอิทธิพลทางบวกกับการพิทักษสิทธิ

ผูปวยของพยาบาลโดยรวม ในระดับปานกลาง  ( r = 0.445) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เนื่องจากการใชกรอบแนวคิดในการศึกษาที่แตกตางกัน และศึกษาในโรงพยาบาลที่มีสังกัด

แตกตางกัน จึงทําใหผลการศึกษาแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  (Recommendations)  

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบวาระดับการปฏิบัติตามสิทธิผูปวยของพยาบาล

วิชาชีพ ในโรงพยาบาลจุฬาภรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ควรมีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติ

ตามสิทธิผูปวยใหมากขึ้น ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย ไดแกประสบการณในการ

ทํางาน บรรยากาศองคการ และความรูเก่ียวกับสิทธิผูปวย ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหมี

บรรยากาศองคการที่เหมาะสมแกการปฏิบัติตามสิทธิผูปวย มีนโยบายเกี่ยวกับรักษาสิทธิผูปวย

อยางเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล และมีการสรางวัฒนธรรมองคการ เก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามสิทธิผูปวย และจัดใหมีระบบการเรียนการสอนเก่ียวกับการปกปอง และปฏิบัติตามสิทธิ

ผูปวยอยางเปนระบบ  
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