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บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศใน
โรงพยาบาลตติยภูมิ ปีพ.ศ. 2555 โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดและการ
บอกต่อของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงพยาบาล จำนวน 3
คน ด้านการบริหารการพยาบาล จำนวน 4 คน ด้านการศึกษาพยาบาล จำนวน 4 คน
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 6 คน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพ จำนวน 3
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ ส่วนรอบที่ 2 และ 3 เป็น
แบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ปี
พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ (1)
โครงสร้างองค์การ ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (2) การดำเนินงาน ที่มีการ
วางแผนกลยุทธ์ และกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน (3) บรรยากาศองค์การที่
อบอุ่น และมีความเอื้ออาทรต่อกัน และ (4) การสนับสนุนขององค์การที่เน้นคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร
2. ลักษณะการจัดการในฝ่ายการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้านย่อย ได้แก่ (1)
การจัดการทั่วไปที่ให้อิสระในการทำงานแก่บุคลากรมากขึ้น (2) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทั้งด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในงาน
(3) การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน และ (4) การจัดการงบประมาณและบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าองค์การภายนอก
3. ลักษณะการบริการพยาบาล ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ (1) รูปแบบการ
ดูแลผู้ใช้บริการที่หลากหลายและ (2) คุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. คุณลักษณะของบุคลากร ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ได้แก่ (1) สมรรถนะทั่วไป
และ (2) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งผู้นำองค์การและผู้ปฏิบัติการพยาบาล
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรงพยาบาลเป็ น องค์ ก ารทางสุ ข ภาพที่ มี
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ หรือพันธกิจเกีย่ วกับการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน ทัง้ การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาล และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ในระดับตติยภูมิหลายแห่งมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ ค วาม
เป็นเลิศในด้านต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพ
เข้ามามีบทบาทในวงการสุขภาพมากขึน้ มีการประเมิน
คุณภาพบริการโดยองค์การและสถาบันหลายแห่งทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการกำหนดเกณฑ์ในการมอบ
รางวัลเพื่อแสดงว่าองค์การเหล่านั้นผ่านการรับรอง
คุณภาพความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แม้วา่ ในประเทศ
ไทยจะมีการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในระดับ
ประเทศ คือ มาตรฐาน HA แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อ
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการเพื่อดึงดูดใจ
ให้มาใช้บริการ เทียบเท่ากับมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล เช่น Joint Commission International
Accreditation หรือ Magnet ซึ่งแสดงถึงความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ ทีส่ ามารถแข่งขันกับองค์การ
สุขภาพอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตติยภูมิซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ของระบบบริการสุขภาพและมีบคุ ลากร
จำนวนมากที่สุดในโรงพยาบาล ประมาณร้อยละ 70
ของบุคลากรสุขภาพทั้งหมด และร้อยละ 90 ของ
การให้บริการในโรงพยาบาลเป็นบริการทีจ่ ดั ให้โดยพยาบาล
หรือมีพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วม1 ฝ่ายการพยาบาล
มีหน้าทีด่ ำเนินการบริหารงานภายในฝ่ายให้สำเร็จตาม
เป้าหมาย คือ การให้บริการการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
2
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
ทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศ จากความก้าวหน้าทางการแพทย์
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว ประกอบกับ
จรรยาบรรณพยาบาล ฉบับปีพ.ศ.2546 ข้อที่ 5

ทีก่ ล่าวว่า “พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุง่ ความเป็นเลิศ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยมีความรู้ในการกระทำ และ
สามารถอธิบายเหตุผลได้ในทุกกรณี พัฒนาความรู้
และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง รักษาสมรรถภาพ
ในการทำงาน ประเมินผลงานและประกอบวิชาชีพ
ทุกด้านด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้” ดังนัน้
ฝ่ายการพยาบาล จึงต้องกำหนดทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
หาแนวทางการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยการผลักดันปรับเปลี่ยนการ
จัดการภายในฝ่ายให้ทนั สมัย เหมาะสม รวดเร็ว ก้าวทัน
ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล และวงการ
แพทย์ ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร ด้าน
การบริการพยาบาล ด้านวิชาการพยาบาล และด้าน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำพาไป
สูก่ ารพัฒนาระบบบริการพยาบาลสูร่ ะดับความเป็นเลิศ
ซึ่งปัจจุบันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์
การบริการพยาบาลในระหว่างปีพ.ศ. 2551-2555 ของ
สำนักการพยาบาล3 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ลักษณะของฝ่ายการพยาบาล ทีเ่ ป็นเลิศในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีฝ่ า่ ยการพยาบาล
โรงพยาบาลตติ ย ภู มิ น ำไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาลักษณะของฝ่ายการพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปี พ.ศ. 2555

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะฝ่ายการ
พยาบาลทีเ่ ป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร
โรงพยาบาล กลุม่ บริหารการพยาบาล กลุม่ การศึกษา
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พยาบาล กลุ่มปฏิบัติการพยาบาล และกลุ่มผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)
ด้วยการสัมภาษณ์ในรอบแรกและตอบแบบสอบถาม
ที่ได้จากการสัมภาษณ์อกี 2 รอบ เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 – 22 สิงหาคม 2551

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(descriptive research) ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR)
โดยการรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นฉันทามติของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดร่วมกับการ
บอกต่อ (snowball) ของผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีเข้าร่วม
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้ ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล จำนวน 3 คน ด้านการบริหารการ
พยาบาล ซึง่ เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำนวน 4 คน
ด้านการศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลที่
สอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาล จำนวน 4 คน ด้านปฏิบัติการพยาบาล ซึ่ง
เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการพยาบาล ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 6 คน และ
ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสำนักการพยาบาล
แห่งละ 1คน รวม 3 คน รวมผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ดังนี้
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		 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง เป็น
คำถามปลายเปิด (open ended questions) ประกอบ
ด้วยคำถาม 2 ข้อ คือ (1) ลักษณะฝ่ายการพยาบาล
ที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ในปีพ.ศ. 2555
ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และ (2) ลักษณะดังกล่าว
มีรายละเอียดย่อย อะไรบ้าง
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม นำข้อมูลทีร่ วบรวม
ได้จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์
เนือ้ หา (content analysis) จัดหมวดหมูใ่ นแต่ละด้าน
แล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ (สำคัญมากที่สุด – สำคัญ
น้อยทีส่ ดุ ) และมีขอ้ คำถามปลายเปิดเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างอิสระ
		 ชุดที่ 3 แบบสอบถาม นำข้อมูลทีร่ วบรวม
ได้ในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (median)
และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range)
เพื่อหาแนวโน้มคำตอบที่เป็นฉันทามติ หลังจาก
ปรับปรุงแบบสอบถามจากรอบที่ 2 ตามคำแนะนำ
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ผู้ วิ จั ย ส่ ง แบบสอบถามให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ เดิมยืนยันคำตอบหรือเปลีย่ นแปลงคำ
ตอบของตน เพื่อวิเคราะห์คำตอบที่เป็นฉันทามติ
แล้วสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป

ขั้นตอนดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทั้งที่
เป็นตำรา วารสาร เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่
เกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการคุณภาพ
การพยาบาลและความเป็นเลิศขององค์การธุรกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
มาเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นสำหรับใช้ประกอบการ
กำหนดรายด้าน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552

เกศรา อัญชันบุตร และอารีย์วรรณ อ่วมตานี

จากวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาจากการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ เอกสารทีน่ ำมาศึกษาและวิเคราะห์
ประกอบด้วย แนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ4 และ
ลักษณะองค์การทางธุรกิจที่เป็นเลิศของศูนย์เพิ่ม
คุณภาพและผลผลิตแห่งสหรัฐอเมริกา5 แนวคิดการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ6 และแนวคิดรางวัล Magnet7
ส่วนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามวิธีการของ
EDFR ผู้วิจัยใช้คำถามกว้างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยไม่ใช้
คำถามนำ คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ (1) ลักษณะฝ่ายการ
พยาบาลทีเ่ ป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ ในปี พ.ศ.
2555 ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และ (2) ลักษณะ
ดังกล่าวมีรายละเอียดย่อย อะไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 1 ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ฝ่ า ยการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ปี
พ.ศ. 2555 เมื่อผู้วิจัยได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว
ผู้วิจัยดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้วธิ กี ารแนะนำตัวทางโทรศัพท์ ชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยแบบ EDFR เพื่อขอความร่วมมือ
ในการทำวิ จั ย และจั ด ส่ ง โครงการวิ จั ย และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญล่วงหน้า หลัง
จากนั้นนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการให้
สัมภาษณ์ตามความสะดวกของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
ขณะสั ม ภาษณ์ มี ก ารบั น ทึ ก เทปและจดบั น ทึ ก การ
สัมภาษณ์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เฉลีย่ คนละ
ประมาณ 45 นาที ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำ
มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการจัด
หมวดหมูเ่ ป็นหมวดหมูใ่ หญ่และหมวดหมูย่ อ่ ย ซึง่ อิง
การกำหนดหมวดหมู่จากข้อมูลที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมในขั้นตอนที่ 1 เป็นหลัก แล้วนำมาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดหมู่ใหญ่
12 ด้าน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 131 ข้อ ได้แก่
หมวดที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของฝ่ายการพยาบาล
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างฝ่ายการ
พยาบาล (6 ข้อ) 2) การดำเนินงานของฝ่ายการ
พยาบาล (6 ข้อ) 3) บรรยากาศของฝ่ายการ
พยาบาล (5 ข้อ) และ 4) การสนับสนุนขององค์การ
(4 ข้อ) รวมจำนวนข้อคำถาม 21 ข้อ
หมวดที่ 2 ลั ก ษณะการจั ด การในฝ่ า ยการ
พยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดการ
ทัว่ ไป (9 ข้อ) 2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (15 ข้อ)
3) การจัดการความรู้ (14 ข้อ) และ 4) การจัด
งบประมาณและบริหารวัสดุอุปกรณ์ (6 ข้อ) รวม
จำนวนข้อคำถาม 44 ข้อ
หมวดที่ 3 ลั ก ษณะการบริ ก ารพยาบาล
ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 1) รูปแบบการดูแลผู้ใช้
บริการ (9 ข้อ) และ 2) คุณภาพบริการและการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (14 ข้อ) รวม
จำนวนข้อคำถาม 23 ข้อ
หมวดที่ 4 คุณลักษณะของบุคลากร ประกอบ
ด้วย 2 ด้าน ดังนี้ 1) คุณลักษณะทั่วไป (14 ข้อ)
และ 2) คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำสูงสุด (20 ข้อ)
และพยาบาลประจำการ (9 ข้อ) รวมจำนวนข้อ
คำถาม 43 ข้อ
ขั้ น ตอนที่ 3 ส่ ง แบบสอบถามกลั บ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมแสดงความคิดเห็นแต่ละข้อของ
ลั ก ษณะความเป็ น เลิ ศ ของฝ่ า ยการพยาบาลว่ า มี
ระดับความสำคัญมากหรือน้อยเพียงใด การรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 นี้ โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้ประมาณค่าแนวโน้ม
ความน่าจะเป็นของฝ่ายการพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศแต่ละด้าน
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หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 20 คนแล้ว นำมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น
ว่าข้อคำถามทั้ง 131 ข้อมีความสำคัญมากถึงมาก
ทีส่ ดุ ในการเป็นลักษณะของฝ่ายการพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ
(พิจารณาจากค่า IR ไม่เกิน 1.5)
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามที่มีการเพิ่ม
ตำแหน่งของค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน
และตำแหน่งทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
แล้ ว ส่ ง กลั บ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเดิม ได้นำคำตอบ
ของตนเองที่ให้ไว้ในแบบสอบถามรอบที่ 2 มา
พิจารณาอีกครั้งว่าจะยังคงยืนยันความคิดเห็นเดิม
หรือเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น ให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ ผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่ ซึง่ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลในรอบที่ 3 ข้อมูลที่ส่งกลับจากผู้เชี่ยวชาญ
ผูว้ จิ ยั นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั
ระหว่าง ควอไทล์อีกครั้งหนึ่ง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากแบบสอบถามรอบที่ 3 มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลในแบบสอบถามรอบที่ 2 มีการเปลีย่ นแปลง
ฉันทามติเป็นส่วนน้อย คือร้อยละ 11.76 ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำผลมาสรุปงานวิจัยได้ ตาม
เกณฑ์ของ Linestone and Turoff8 ที่ระบุว่าการ
เปลีย่ นแปลงความคิดเห็นน้อยกว่าร้อยละ 15 สามารถ
ยุตกิ ารสอบถามครัง้ ถัดไปได้ รวมระยะเวลาเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 รอบ เป็นเวลา
122 วัน การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยยึด
เกณฑ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อความ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ซึ่งมีค่ามัธยฐานอยู่ใน
ช่วง 3.2-4.7 และค่าพิสยั ระหว่าง ควอไทล์ ไม่เกิน 1.5
สรุปเป็นผลการวิจยั ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะฝ่ายการพยาบาล
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในโรงพยาบาลตติ ย ภู มิ ปี พ .ศ.2555
ประกอบด้วย 4 หมวดใหญ่ 12 ด้าน ดังตารางที่ 1-4

ตารางที่ 1 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล
1. ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล                                รายละเอียด
1.1 โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล
		
		
		
1.2 การดำเนินงานของฝ่าย
การพยาบาล
		
		

เป็นแบบแนวราบหรือเป็นแบบ matrix
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
มีผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลแต่ละแผนก
มีการระบุขอบเขตหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งชัดเจน
กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจสอดคล้องกับโรงพยาบาล 	
ออกแบบ/ปรั บ ระบบงานให้ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับชัดเจน
กำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคลากรทุกระดับ
มีการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล (ต่อ)
1. ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล                                รายละเอียด
1.3 บรรยากาศองค์การ
			
			
			
			
1.4 การสนับสนุนขององค์การ
			
			
			
			

สร้างบรรยากาศให้ทกุ คนมีความอบอุน่ และเอือ้ อาทรต่อกัน
สื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึง
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
มีบรรยากาศของการแข่งขันในเชิงบวก
เน้นให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
มีสวัสดิการในการดูแลสุขภาพของบุคลากรและกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์ fitness
จัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
มีศูนย์ computer เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการทำงาน

ตารางที่ 2 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 2 ลักษณะการจัดการในฝ่ายการพยาบาล
2. ลักษณะการจัดการในฝ่ายพยาบาล                                      รายละเอียด
2.1 การจัดการทั่วไป
			
			
			
			
			
2.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
			
			
			
			
			
			

มีการมอบหมายงานชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานบริหาร
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน
มีการกำหนด/ระบุชัดเจนว่าจะเป็นเลิศทางด้านใด
เน้นการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
ทำงานประสานกับบุคลากร/องค์การอืน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งชัดเจน
สรรหา/คัดเลือก คนมีความสามารถทางการพยาบาล มาร่วมงาน
มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนตามบันไดอาชีพ
มีแผนสร้างนักวิชาการ/นักวิจยั และสร้างคนใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
มีระบบพยาบาลพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
มีการธำรงรักษาบุคลากรทีเ่ ป็นคนดี คนเก่งให้อยูใ่ นองค์การ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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ตารางที่ 2 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 2 ลักษณะการจัดการในฝ่ายการพยาบาล (ต่อ)
2. ลักษณะการจัดการในฝ่ายพยาบาล                                      รายละเอียด
2.3 การจัดการความรู้
			
			
			
			
			
2.4 การจัดการงบประมาณ์
		 และบริหารวัสดุ อุปกรณ์
			
			
			
			

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้
มีการสร้างความรู้ด้านวิชาการ/ด้านบริการ
มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิชาการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติงาน
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาในการฝึกปฏิบัติ
นำความรู้จากองค์การภายนอกมาพัฒนาบุคลากร
จัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
วางแผนงบประมาณที่คำนึงถึงต้นทุน และคุณภาพ
ใช้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงานของบุคลากร
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนเพียงพอพร้อมใช้
สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ใช้จ่ายได้

ตารางที่ 3 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 3 ลักษณะการบริการพยาบาล
3. ลักษณะการบริการพยาบาล                                             รายละเอียด
3.1 รูปแบบการดูแลผู้ใช้บริการ
ให้การดูแลที่หลากหลายให้เหมาะสมกับโรคและปัญหา
				 ของผู้ป่วย
			
มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาดูแลผู้ใช้บริการ
			
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
			
ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ป่วย และหลักสิทธิมนุษยชน
3.2 คุณภาพการบริการและการพัฒนา ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
		 คุณภาพทางการพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			
พัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
			
ให้บริการในเชิงรุกร่วมกับทีมสหสาขา
			
กำหนดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ชัดเจนสอดคล้องกับ				
				 พันธกิจของฝ่ายฯ
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ตารางที่ 4 ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ หมวดที่ 4 คุณลักษณะของบุคลากร
4 คุณลักษณะของบุคลากร			

รายละเอียด

4.1 สมรรถนะทั่วไป
มีความรู้เชิงวิชาชีพ
			
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
			
มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้สารสนเทศได้อย่างมี					
				 ประสิทธิภาพ
			
มีภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ดี
			
มีภาวะผู้นำ
4.2 สมรรถนะเฉพาะ	
		 4.2.1 ผู้นำองค์การพยาบาล
รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การเป็นอย่างดี
			
มีความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการตลาด
			
มีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล
			
กระตุน้ บุคลากรให้ปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์ทกี่ ำหนดไว้
			
สร้างเครือข่ายเชิงวิชาชีพ และมีสว่ นร่วมในการบริหารโรงพยาบาล
		 4.2.2 ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
มีความรูค้ วามสามารถด้านบริหารจัดการ ต้นทุน และความเสีย่ ง
			
ตัดสินใจได้ดี มีวิจารณญาณ
			
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้
			
สามารถทำงานวิจัยได้
			
เป็นผู้นำทางวิชาการและรู้จักใช้สารสนเทศ
		

การอภิปรายผล
1. ลักษณะทั่วไปของฝ่ายการพยาบาล
		 ลักษณะทัว่ ไปของฝ่ายการพยาบาล ประกอบ
ด้วย โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล การดำเนินงานของ
องค์การ บรรยากาศขององค์การ และการสนับสนุน
ขององค์การ ดังนี้
		 1.1 โครงสร้ า งฝ่ า ยการพยาบาล
จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของฝ่ายการพยาบาล
ที่เป็นเลิศควรมีโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีการ

ระบุ ข อบเขตหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะตำแหน่ ง ให้ ชั ด เจน
มีการจำแนกความรับผิดชอบและหน้าทีข่ องบุคลากร
พยาบาลระดับต่างๆ และมีการทบทวนทุกปี ผลการวิจยั
นี้สอดคล้องกับที่ Magular9 กล่าวว่า องค์การต้องมี
การกำหนดขอบเขตหน้าที่การทำงาน โครงสร้างและ
เป้าหมายของตนเอง ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมของสังคม
โดยส่วนรวม และแนวคิดการประเมินคุณภาพการ
พยาบาลทีเ่ ป็นเลิศของ JCAHO (The Joint Commission
on Accreditation of Healthcare Organization) และ
แนวคิดองค์การที่เป็นเลิศของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ4 ที่กล่าวว่า องค์การที่เป็นเลิศควรมีความ
คล่องตัวสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว และมีโครงสร้าง
ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้
		 1.2 การดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล
จากผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานของฝ่ายการ
พยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ ควรจะต้องมีการกำหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และภารกิจที่สอดคล้องกับโรงพยาบาล และ
สามารถปรับเปลีย่ นงานได้ตามสภาพ กำหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรแต่ละระดับชัดเจน มีแผนและ
ปฏิบตั ติ ามแผนอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย
การทำงานของบุคลากรทุกระดับ มีการสือ่ สารภายใน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง ผลการศึกษานี้ สอดคล้อง
กับที่ดนัย เทียนพุฒ และคณะ10 กล่าวว่า การสื่อสาร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก ารมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การ
ดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งนี้ต้องมีการติดต่อสื่อสาร
ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยบุคลากรต้องการสือ่ สาร
ความรู้สึก ความคิดและข้อมูลให้ผู้นำระดับสูงรับรู้
ส่วนผู้นำระดับสูงก็ประสงค์จะให้บุคลากรตระหนัก
ถึงแนวทางหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์การต้องการ11
นอกจากนี้ สิริภัทร์ วงศ์ธีรุตม์12 กล่าวว่า การจัดการ
ดำเนินงานขององค์การ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และพร้อมที่
จะปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจ
เกิดขึน้ และองค์การต้องมีความพร้อม ในการพัฒนา
ระบบการดำเนินงานใหม่ขึ้นในองค์การ
		 1.3 บรรยากาศองค์การ จากผลการ
วิจัยพบว่า ลักษณะของฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ
ควรมีบรรยากาศองค์การที่อบอุ่น และเอื้ออาทรต่อ
กัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศุภนิจ ธรรมวงศ์13 ที่พบว่าการที่
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พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ให้การยอมรับ
ซึง่ กันและกัน มีบรรยากาศอบอุน่ ในการทำงานก่อให้
เกิดความพึงพอใจในงาน ยึดมัน่ และรักในองค์การ
ทำให้คงอยู่ในองค์การสูง นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
พบว่า การมีโอกาสติดต่อสังสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ยังจะเป็นการช่วยสร้าง
ความผูกพัน สามัคคีและร่วมมือในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จอีกด้วย การแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์
เป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาในการทำงาน ทั้ง
ด้านรูปแบบวิธีการทำงาน กระบวนการ ทำให้ได้
ผลผลิตของงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และควรทำให้เกิด
ขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่ยอมรับได้ ขณะ
เดียวกันการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นการสร้างศรัทธา
ความไว้วางใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน12
		 1.4   การสนับสนุนขององค์การ จาก
ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนขององค์การของฝ่าย
การพยาบาลที่เป็นเลิศ ควรมีการจัดสวัสดิการเรื่อง
การดูแลสุขภาพ และการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
ทำงาน ให้ความสำคัญกับคนซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ ำคัญ
และมีคณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ในองค์การ ผลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับงานวิจัยของสุพัตรา มะปรางหวาน14 ที่ศึกษา
อนาคตภาพองค์การพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
พบว่ า องค์ ก ารพยาบาลควรมี ก ารบริ ห ารความ
ปลอดภัยของบุคลากร โดยการประกันความเสี่ยงให้
กับบุคลากรทางการพยาบาลในขณะปฏิบัติงานด้วย
2. ลักษณะการจัดการในฝ่ายการพยาบาล 	
		 ลักษณะการบริหารจัดการภายในฝ่ายการ
พยาบาล ประกอบด้วย การจัดการทัว่ ไป การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ และการจัดการ
งบประมาณ และบริหารวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้	
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		 2.1 การจัดการทั่วไป จากผลการวิจัย
พบว่ า การจั ด การทั่ ว ไปของฝ่ า ยการพยาบาลที่
เป็นเลิศ ควรมีการบริหารสัง่ การภายในฝ่ายการพยาบาล
อย่างมีอิสระ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
มีการสร้างเครือข่าย และทำงานประสานกับองค์การ
อื่นที่อยู่ภายนอกและภายในองค์การ มีการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างทีมสหสาขา โดยแต่ละสาขาวิชาชีพ
ให้การยอมรับสมรรถนะของกันและกัน7
		 2.2 การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ ควรมีการกำหนด
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงาน และมี
จำนวนบุคลากรทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน
มีแผนการพัฒนาบุคลาการที่ชัดเจน มีการติดตาม
วัดและประเมินผลงานเป็นระยะๆ และจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินสำหรับ
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ (magnet hospital) ซึ่ง
Urden and Monach7 กล่าวว่าโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
ต้องมีอัตรากำลังของพยาบาลวิชาชีพเหมาะสมกับ
ภาระงาน จัดทำตารางงานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
ชีวติ ประจำวันของพยาบาลปฏิบตั กิ าร และสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ
ของ JCAHO ว่า ฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศ ต้องมี
การวางแผนการให้การศึกษาต่อเนื่องให้แก่บุคลากร
พยาบาลทุกระดับ มีการวางแผนโปรแกรมการฝึกอบรม
และพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน15
		 2.3 การจัดการความรู้ จากผลการ
วิจัยพบว่า การจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาลที่
เป็นเลิศ ควรมีการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู16้ โดยมีการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะมี
การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น มาตรฐานเปรียบเทียบ
(benchmarking) การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (best

practice) หรือ การปฏิบตั โิ ดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(evidenced based practice) เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพยาบาลที่ไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือมีการ
คิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทางด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
วิธีการทำงานแบบใหม่ๆ หรือการปฏิบัติการที่เป็น
เลิศอย่างต่อเนื่อง17
		 2.4 การจัดการงบประมาณ และบริหาร
วัสดุ อุปกรณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ฝ่ายการพยาบาล
ที่เป็นเลิศ ควรมีการจัดการงบประมาณ และบริหาร
พัสดุและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายค่า
ตอบแทนควรจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม
เหมาะกับภาระงาน สิง่ เหล่านีจ้ ะสามารถจูงใจบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คงอยู่ในงาน นอกจาก
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นค่าจ้างแล้ว ผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ ที่เพิ่มเติมให้บุคลากร เช่น การประกันสุขภาพ
การตรวจร่างกายประจำปี หรือผลประโยชน์ที่มีต่อ
ครอบครัว เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ตารางการทำงานที่
ยืดหยุ่นได้ ซึ่ง Schermerhorn18 กล่าวว่า การบริหาร
เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งแรง
จูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถคงอยู่และ
ปฏิบัติงานในองค์การต่อไป
3. ลักษณะการบริการพยาบาล
		 ลักษณะการบริการพยาบาล ประกอบด้วย
รูปแบบการดูแลผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริการ
และการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
		 3.1 รู ป แบบการดู แ ลผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดูแลผู้ใช้บริการซึ่ง
เป็นลักษณะหนึ่งของการบริการพยาบาลในฝ่ายการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ ควรเป็นการบริการพยาบาลโดย
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง19
มีรูปแบบการดูแลที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย20 เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และ
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ลักษณะฝ่ายการพยาบาลที่เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ
             			

ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ป่วยโดยหลักสิทธิมนุษยชน
		 3.2 คุณภาพการบริการและการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล จากผลการวิจัยพบว่า
ฝ่ายการพยาบาลมีการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้การพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนที่รับผิดชอบ พัฒนาและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง21 การบริการในเชิงรุกผสมผสานศาสตร์ตา่ งๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้บริการ นำงานวิจยั มาใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ในการปฏิบัติงาน หาจุดแข็ง/จุดเด่นของการบริการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศ เน้นผลลัพธ์ที่ตอบ
สนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทั้งด้านความพึง
พอใจ ความสุขสบาย และความปลอดภัย สอดคล้อง
กับเพ็ญศรี ชำนาญวิทย์20 ที่พบว่า การศึกษาความ
ต้องการ และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บริการ ถือว่าเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั คุณภาพบริการพยาบาล
ที่เป็นเลิศ
4. คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากรในองค์ ก าร
พยาบาล
		 คุณลักษณะของบุคลากรในองค์การพยาบาล
ประกอบด้วย สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะเฉพาะ
ของผูน้ ำองค์การพยาบาลและผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล ดังนี้
		 4.1 สมรรถนะทั่วไป จากผลการวิจัยพบ
ว่า บุคลากรในฝ่ายการพยาบาล ต้องมีความรู้และใช้
ทฤษฎีทางการพยาบาลร่วมกับทฤษฎีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสือ่ สาร และใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ ผ่าน
การฝึกอบรม/การปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานเฉพาะโรค22 มีภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
เช่น มีความน่าเชือ่ ถือ เอือ้ อาทร ห่วงใย มีจริยธรรม
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และศีลธรรมฯลฯ มีความยึดมั่นผูกพัน ให้ความ
สำคัญกับเป้าหมาย และมุง่ สูจ่ ดุ หมายของฝ่ายบริการ
การพยาบาล ทำงานร่วมกับทีมสหสาขา และบุคคล
อื่นๆ ได้ดี Urden and Monach7 กล่าวว่าพยาบาล
จำเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะในด้านต่างๆ
เหล่านี้ เพื่อให้การพยาบาลที่มีมาตรฐาน และให้
บริการพยาบาลที่เป็นเลิศ
			
4.2.1 ผูน้ ำองค์การพยาบาล  จาก
ผลการวิจัยพบว่าผู้นำองค์การพยาบาล ควรสำเร็จ
การศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องรู้
และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การเป็นอย่างดี
มีความรูด้ า้ นการบริหารจัดการการเงิน และการตลาด
มีภาวะผูน้ ำทีม่ ปี ระสิทธิผล มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี สามารถ
การสร้างแรงจูงใจ สร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ และกระตุ้น
บุคลากรให้ปฏิบตั งิ านตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์ทกี่ ำหนดไว้
สร้างเครือข่ายเชิงวิชาชีพ และมีสว่ นร่วมในการบริหาร
โรงพยาบาล ซึ่ง Urden and Monach7 กล่าวว่าผู้นำ
การพยาบาลต้องเป็นผู้มีความรู้ ทั้งในทางวิชาชีพ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจต่อรองกับ
โรงพยาบาลเพือ่ รักษาผลประโยชน์ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรรวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม
กับตำแหน่งหน้าที่
			
4.2.2 สมรรถนะเฉพาะผู้ปฏิบัติ
การพยาบาล จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
เฉพาะของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล ต้องมีความสามารถ
ในการตัดสินใจดี มีวิจารณญาณ และมีสมรรถนะ
ทางการพยาบาลตามทีห่ น่วยงานกำหนดตามบันไดอาชีพ
มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองทั้งด้านความรู้วิชาการ
และด้านบุคลิกภาพ สื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการทำงานวิจัย และ
สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการได้ สอดคล้องกับที่
นงนุช เตชะวีรากร23 ศึกษาพบว่าการดูแลผู้ป่วย การ
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เกศรา อัญชันบุตร และอารีย์วรรณ อ่วมตานี

พัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้วิชาการ วิจัย และการ
ใช้เทคโนโลยี การมีภาวะผูน้ ำ และการบริหารจัดการ
การมีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสือ่ สาร การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา การพัฒนาและประกันคุณภาพ
และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็น
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาล
ตติยภูมิ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะฝ่ายการพยาบาล
ที่เป็นเลิศ ในโรงพยาบาลตติยภูมิ จะต้องมีการ
กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และการบริหาร
จัดการในฝ่ายการพยาบาลด้านโครงสร้างที่ยึดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ การสร้างบรรยากาศ
การทำงาน ด้านการจัดการ ซึ่งเน้นการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ด้ บุ ค ลากรตามคุ ณ สมบั ติ ที่
กำหนด และมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทั้ง
ด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน
และด้านการบริการพยาบาล ควรมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ นำไปสูก่ ารบริการพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศ
ดังนั้นผู้บริหารการพยาบาลสามารถนำผลการวิจัย
ดังกล่าว เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาฝ่ายการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้าน
ลักษณะทั่วไป การจัดการฝ่ายการพยาบาล การ
บริการพยาบาล และสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะ
ด้านบุคลากร นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฝ่าย
การพยาบาลเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลควรมีการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรอื่น
นอกจากนีห้ วั หน้าฝ่ายการพยาบาล ควรมีการสนับสนุน

และส่งเสริมให้ทุกคนในฝ่ายการพยาบาลได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะและความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างบรรยากาศแบบเอื้ออาทร
เพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งผล
การวิจัยได้จากการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 20 คน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นผล
ยืนยันการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงควรนำผลการวิจัยไป
ศึกษาองค์ประกอบของลักษณะองค์การพยาบาลที่
เป็นเลิศในโรงพยาบาลตติยภูมิ โดยวิธนี ำไปสอบถาม
ผู้บริหารโรงพยาบาลตติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์องค์
ประกอบ (factor analysis) ให้ได้องค์ประกอบของ
ลักษณะของฝ่ายการพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศในโรงพยาบาล
ตติยภูมทิ มี่ คี วามสอดคล้องกับโรงพยาบาลตติยภูมติ อ่ ไป
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Characteristics of an Excellent Nursing Service Department, Tertiary Hospitals*
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Abstract: The purpose of this research was to study excellent nursing service
department characteristics in tertiary hospitals at 2012. An Ethnographic Delphi
Future Research (EDFR) technique was applied. Twenty experts including 3 hospital
administrators, 4 nursing administrators, 3 committee members from nursing
organizations, 6 staff nurses and 4 nursing instructors were participated in this study.
The study instruments were: (1) an interview guide for asking the experts to describe
the excellent nursing service department, and (2) a questionnaire developed from the
interview contents to ask a prior panel of experts for confirming the previous opinion.
Study data were analyzed by using median and inter-quartile range to summarize the
characteristics of excellent nursing service department.
The results revealed that the excellent nursing service department
characteristics were classified into 4 categories:
		 1. General characteristic of nursing service department, consisting of 4
subcategories: (1) Organizational structure: flexible to adjust toward changes, (2)
Operation: use strategic planning and emphasize on possible goals, (3) Organizational
climate: warm and caring climate, and (4) Organizational support: enhance a quality
of working life of staff.
		 2. Nursing management, consisting of 4 subcategories: (1) General
management: focus on decentralization, (2) Human resources management: effective
develop both academic and growth of staff, (3) Applying knowledge management to
work, and (4) Equal materials and budgeting management if comparing with other
organizations.
		 3. Nursing service, consisting of 2 subcategories: (1) A variety of nursing
care models and (2)Effective quality of care and continuous of quality improvement.
		 4. Staff characteristics consisting of 2 subcategories: (1) Basic competency
and (2) Specific competency of nursing director and staff.
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