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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐม
ภูมิ กลุม่ ตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามพัฒนาตามกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิมีคะแนนสมรรถนะภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยสมรรถนะ              
ทางคลินิกอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน         
ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา (p - value = 0.013) และปัจจัยสถานการณ์ คือ
วิธีการปฏิบัติงาน นโยบายของหน่วยงานสภาพแวดล้อมทางสังคม การได้รับการฝึกอบรม รูปแบบเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน            
สภาพของเครื่องมือ พื้นที่ท�ำงานและการจัดเตรียม จ�ำนวนผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบัน รวมถึงสัมพันธภาพกับ        
เพื่อนร่วมงาน (p - value< 0.05) ซึ่งวิธีการปฏิบัติงาน การได้รับการฝึกอบรม สภาพของเครื่องมือ นโยบายของหน่วยงาน                 
และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมท�ำนายสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้ร้อยละ 28.5
ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนให้พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิศึกษาต่อในระดับปริญญาโท               
รวมทั้งสนับสนุนสมรรถนะพยาบาลดูแลแบบประคับประคองในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ มีแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง                  
เป็นระบบได้รับการฝึกอบรม มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีม และมีการเสริมสร้างนโยบายสุขภาพที่เอื้อต่อการดูแล
แบบประคับประคองในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะพยาบาล/การดูแลแบบประคับประคอง /หน่วยบริการปฐมภูมิ

Abstract

The purpose of this study was to examine palliative care competencies of community nurses
working in primary care units. The sample included registered nurses working in primary care units in
the Ministry of Public Health in Thailand. Based on Mc Cormick & Ilgen’s job performance concept (1985),
a set of questionnaires was used for data collection by post mailing. Data analysis was performed using               
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Descriptive statistics, Chi square test, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise multiple
regression analysis.
The results revealed that the overall palliative care competencies of the community nurses in              
primary care unitswasat a high level. While, the clinical competence was at a moderate level. The variables
that significantly correlated with palliative care competencies of community nurses in primary care unitswere
; personal factors including education (p - value = 0.013) ; situation factors were methods of work in the           
community, policy of the organization, social environment, training, design of work equipment, condition of
equipment, work space and arrangement, the number of palliative care case , including co-worker relationship
(p - value < 0.05). In addition, methods of work in the community, policy of the organization, training, condition
of equipment, and co-worker relationship altogether could predict 28.5% of the palliative care competencies
of nurses in primary care units.
Recommendations from this study included educational support at a graduate level for nurses working in primary care units. Other supporting competencies of palliative care nurses in the primary care unit, such
as providing practice guidelines, good condition equipment for palliative care, opportunity for palliative care
training and the promoting of a good interdisciplinary team work should be developed. In addition, a health
policy supporting palliative care in the community should be promoted both at local administration level and
national level.
Keywords : Nurse Competency/Palliative Care/Primary Care Unit

บทนำ�

ปั จ จุ บั น เห็ น ได้ ว ่ า การดู แ ลแบบประคั บ ประคอง          
เข้ามามีบทบาททางด้านสาธารณสุขมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายซึ่งมีความต้องการการดูแลประคับประคองจาก       
ทั่วโลกประมาณมากกว่า 20 ล้านคนทุกปี1 ในประเทศไทย              
มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีจ�ำนวน           
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี2, 3 ส่งผลให้มีผู้ที่ต้องการ       
การดูแลแบบประคับประคองเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะในชุมชนจะมีผู้ป่วยและผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ต้องการดูแล
แบบประคั บ ประคอง ซึ่ ง จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของกระทรวง
สาธารณสุขเกีย่ วกับกลุม่ ทีเ่ ป็นเป้าหมายในการดูแลของทีมหมอ
ครอบครัวพบว่าส่วนหนึ่งมีผู้สูงอายุติดเตียง 163,860 คน และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 41,557 คน4 ทั้งนี้แพทย์ปฐมภูมิ พยาบาล
เวชปฏิบัติพยาบาลสาธารณสุขพยาบาลชุมชนกล่าวได้ว่าเป็น       
ผู้ดูแลหลักในบริบทชุมชนซึ่งแตกต่างจากบริบทโรงพยาบาล5  
ดังนัน้ พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมถิ อื ว่าเป็นบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย              
ในชุมชนและครอบครัวได้เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง
โดยบทบาทของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ น

มีบทบาทส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวมีความมั่นในการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยการดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยและ
ครอบครัว เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมิน      
แก้ปัญหาบอกถึงความต้องการของการดูแลพร้อมทั้งหาทาง
แก้ไขร่วมกัน ตลอดจนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม
ในการดูแลผู้ป่วยรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของทีมในชุมชนที่
ดูแลผู้ป่วย หาแหล่งประโยชน์ในการสนับสนุนการดูแลที่บ้านมี
ระบบการประสานการดูแลกับโรงพยาบาลกรณีเกิดปัญหา       
การดูแล รวมทั้งการดูแลความเศร้าโศกของครอบครัวภายหลัง
การสูญเสีย ซึ่งระบบเครือข่ายจากโรงพยาบาลสู่บ้านต้อง
สนับสนุนให้พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชน มีความรูค้ วามเข้าใจ
การจัดการอาการปวดและอาการต่างๆ เช่นเดียวกับสถาน
พยาบาล การดูแลวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดตัวกลับไปใช้
ที่ บ ้ า นและดั ด แปลงการใช้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
แวดล้อมทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ย รวมถึงต้องเข้าใจพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม6
แต่ ที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ยั ง มี ค วามต้ อ งการการพั ฒ นา     
ความรูแ้ ละทักษะในการดูแลแบบประคับประคองของบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะความรู้ ทักษะ ความตระหนัก
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ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย7,8
พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมซิ งึ่ เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่
ส�ำคัญในหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทโดยตรงในการดูแล
แบบประคับประคองในชุมชนจึงยังต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพยาบาลที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งสภาการพยาบาลก็ได้
กล่าวถึงสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลแบบประคับ
ประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไว้เช่นเดียวกัน อย่างเช่น
สมรรถนะพยาบาลทั่วไปควรจะสามารถใช้หลักการดูแลแบบ
ประคับประคอง (palliative care) ในการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เป็นต้น9
เมื่ อ ได้ ท บทวนการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาเกี่ ย วกั บ
สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองหรือ       
การดูแลในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษา             
ในบริ บ ทของโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ น้ น          
การศึกษาในบริบทของการดูแลที่บ้าน โดยการศึกษาที่ผ่านมา
ในประเทศไทยมีการศึกษาของ Prompahakul และคณะ       
กล่าวถึงการศึกษาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต        
บางส่วน ซึง่ เป็นการศึกษาในพยาบาลปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคใต้ประเทศไทย         
พบว่าด้านสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง10 นอกจากนี้แนวคิด
Mc Cormick และ Ilgen ก็ได้กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยสถานการณ์ ที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านองค์กรและสังคม
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคคล11ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่หลายการศึกษาได้น�ำมาใช้เพื่อ
อธิ บ ายปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถนะหรื อ การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองด้วย      
เช่ น เดี ย วกั น แต่ ที่ ผ ่ า นมาการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองยังมี
จ�ำกัด โดยเฉพาะสมรรถนะของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สมรรถนะการดูแลแบบประคับ
ประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิมีความ
ส�ำคัญต่อการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน แต่อย่างไร
ก็ตามการศึกษาวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาสมรรถนะ         
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองในชุ ม ชนของพยาบาลหน่ ว ย
บริการปฐมภูมิ และยังไม่ทราบถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถนะ
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา      
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เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองของ
พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองใน
ชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิและความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสถานการณ์กับสมรรถนะ
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองในชุ ม ชนของพยาบาลหน่ ว ย
บริการปฐมภูมิ

สมมติฐานการวิจัย

1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์ในการดูแล
แบบประคั บ ประคอง และความรู ้ ใ นการดู แ ลแบบประคั บ
ประคอง มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลแบบประคับ
ประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
2. ปั จ จั ย สถานการณ์ ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า น
องค์กรและสังคม ได้แก่ นโยบายของหน่วยงาน การได้รับ          
การฝึกอบรม สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อม        
ทางสังคมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ วิธีการปฏิบัติงาน       
รูปแบบเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องมือ พื้นที่
ท�ำงานและการจัดเตรียม จ�ำนวนผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับ
ประคองในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลแบบ
ประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสถานการณ์ สามารถ
ร่วมกันท�ำนายสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิได้

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้แนวคิด Mc Cormick        
และ Ilgen ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสถานการณ์
ที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านองค์กรและสังคม และปัจจัยด้าน         
สิ่งแวดล้อม จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคล11 โดย        
การวิจัยครั้งนี้กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสถานการณ์
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน      
ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ

Competencies Of Palliative Care Among Community Nurses In Primary Care Units

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

รูปแบบงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ
พรรณนาภาคตัดขวาง (Descriptive cross - sectional study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน        
หน่วยบริการปฐมภูมิจากเขตบริการสุขภาพ 12 เขต จ�ำนวน
10,238 แห่ ง สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตบริการ
สุ ข ภาพที่ 13 ศู น ย์ / คลิ นิ ก ทั น ตกรรมศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ         
แพทย์แผนไทยและศูนย์วิชาการจ�ำนวน 8 แห่ง) โดยก�ำหนด
หน่วยบริการปฐมภูมิแทนหน่วยประชากรพยาบาลวิชาชีพ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน              
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดสุ่มมาหน่วยบริการ   
ปฐมภูมิละ 1 คน โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพประจ�ำการหน่วย
บริการปฐมภูมิที่มีบทบาทหน้าที่ในการเยี่ยมบ้าน/ดูแลผู้ป่วยที่
บ้านมาอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์ทางการพยาบาลในหน่วย
บริการปฐมภูมอิ ย่างน้อย 1 ปี และยินดีเข้าร่วมการวิจยั และร่วม
ตอบแบบสอบถามมีการสุม่ ตัวอย่างจากหน่วยบริการปฐมภูมใิ น
เขตบริการสุขภาพ 12 เขต พื้นที่ 12 จังหวัดก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel และ Cross12 จากการค�ำนวณ
ได้กลุ่มตัวอย่างคิดเป็น 385 คน และได้เพิ่มจ�ำนวนในการเก็บ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและข้ อ มู ล            
ไม่ครบถ้วน การศึกษาครั้งนี้จึงมีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 586 คน

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผูว้ จิ ยั เสนอโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ใบรับรองเลขที่ COA. No. MUPH 2015-194 เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2558

การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากผู้วิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย แล้วส่งไปยังส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 12 จังหวัด เมื่อได้รับอนุญาต   
เก็บข้อมูลจึงส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้พยาบาลหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมใส่ซองติดแสตมป์          
ให้กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับใส่แบบสอบถามและใบยินยอมเข้าร่วม
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วิจยั (จธ. 4) เพือ่ ส่งคืนมายังผูว้ จิ ยั ซึง่ ก�ำหนดส่งคืนทางไปรษณีย์
มายังผู้วิจัยภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับ
แบบสอบถาม และหลังจากผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 1 เดือน            
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบการส่งแบบสอบถามกลับคืนและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามส่งคืนไม่ครบ
ถ้วนจึงมีการโทรศัพท์ติดตาม 1 ครั้ง โดยเก็บข้อมูลระหว่าง      
เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
สร้ า งขึ้ น มาจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ต� ำ รา            
บทความวิทยานิพนธ์ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
โดยได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒ      ิ
ด้ า นการดู แ ลแบบประคั บ ประคอง 4 ท่ า น จากนั้ น ได้ ม                ี
การปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ และน�ำไป
ทดลองใช้กับพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ 30 คน ที่ไม่ใช่         
กลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและปัจจัยส่วน
บุคคลของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�ำนวน 12 ข้อลักษณะ
ค�ำถามเป็นค�ำถามแบบให้เลือกตอบและเติมค�ำในช่องว่าง
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความรู ้ ใ นการดู แ ลแบบ         
ประคับประคอง วัดตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 13-17 ค�ำถามประกอบด้วยด้านการดูแล
แบบประคับประคองทั่วไป การบรรเทาอาการปวด การจัดการ
อาการอื่นๆ และด้านจิตสังคม จ�ำนวน 20 ข้อ ลักษณะข้อ           
ค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิด เลือกตอบจาก 3 ตัวเลือก คือ              
ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20         
เท่ากับ 0.70
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามด้ า นปั จ จั ย สถานการณ์           
ตามกรอบแนวคิ ด ของ Mc Cormick และ Ilgen และ                 
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยปัจจัยสถานการณ์ 2 ด้าน
ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรและสังคม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ ง หมดจ� ำ นวน 26 ข้ อ ลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามเป็ น ค� ำ ถาม         
ปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ          
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย       
อย่างยิง่ ค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.90
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามด้ า นสมรรถนะการดู แ ล        
แบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2560
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สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ

จากการทบทวนวรรณกรรมกรอบสมรรถนะการดู แ ลแบบ         
ประคับประคอง9,18-22 โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็นสมรรถนะการดูแล
แบบประคับประคองในชุมชน ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะทั้งหมด
6 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะทางคลินิก สมรรถนะทางจิตวิญญาณ/
จิตสังคมและสังคมสมรรถนะทางการสือ่ สารและท�ำงานเป็นทีม
สมรรถนะทางจริยธรรมสมรรถนะทางวัฒนธรรม และสมรรถนะ
ในการสอนให้ความรู้ รวมทั้งหมดจ�ำนวน 32 ข้อ ลักษณะ             
ข้ อ ค� ำ ถามเป็ น ค� ำ ถามปลายปิ ด ชนิ ด มาตรประมาณค่ า                 
(Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุดมากน้อยและน้อยที่สุด
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค       
(Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.96

ผลการวิจัย

พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิส่งคืนแบบสอบถาม
และสามารถน�ำมาวิเคราะห์ผลได้จ�ำนวน 398 ฉบับคิดเป็น        
อัตราตอบกลับร้อยละ 67.9 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ผล
จากพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ 398 คนโดยมีอายุเฉลี่ย
41.64 ± 7.56 ปีส่วนใหญ่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือ
ประกาศนี ย บั ต รพยาบาลศาสตร์ แ ละการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น สู ง          
ร้อยละ 92.2 บางส่วนจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพร้อยละ 7.8 มีประสบการณ์เป็นพยาบาล
วิชาชีพเฉลี่ย 14.07 ± 7.01 ปี พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ       
ส่วนใหญ่เคยดูแลผู้ป่วยต้องที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง
ในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 93.5 ส่วนใหญ่มจี ำ� นวนผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ ง
ดูแลแบบประคับประคองอยู่ระหว่าง 1-5 คนร้อยละ 69.8         
และพยาบาลหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู                 ้
ในการดูแลแบบประคับประคองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนภาพรวมทุกด้าน 0.68 ± 0.11
คะแนน
พยาบาลหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ก ารรั บ รู ้ ป ั จ จั ย
สถานการณ์โดยรวมในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.02 ± 0.41
คะแนนเมือ่ จ�ำแนกพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยสถานการณ์ที่
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์กร
และสังคมได้แก่ การได้รบั การฝึกอบรม ( = 3.21, S.D. = 0.59)
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ( = 3.10, S.D. = 0.62)           
นโยบายของหน่วยงาน ( = 3.07, S.D. = 0.67)  สภาพแวดล้อม
ทางสังคม ( = 3.04, S.D. = 0.51) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ สภาพของเครื่องมือ ( = 3.11, S.D. = 0.55) และวิธ        ี
การปฏิบัติงาน ( = 3.06, S.D. = 0.61) และมีปัจจัยด้าน             
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สิ่งแวดล้อมบางปัจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ จ�ำนวนผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบัน                 
( = 2.85, S.D. = 0.71) รูปแบบเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน     
( = 2.81, S.D. = 0.62) และพื้นที่ท�ำงานและการจัดเตรียม         
( = 2.77, S.D. = 0.70)
พยาบาลหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ก ารแสดงออก
สมรรถนะการดู แ ลแบบประคั บ ประคองในชุ ม ชนโดยรวม             
ในระดับสูง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนภาพรวมทุกด้าน        
3.10 ± 0.35 คะแนนเมื่อจ�ำแนกพิจารณารายด้านพบว่า            
ส่วนใหญ่มีคะแนนสมรรถนะอยู่ในระดับสูง ส่วนสมรรถนะ        
ทางคลินิก ( = 2.87, S.D. = 0.40) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน        
ระดับปานกลางเพียงด้านเดียวดังตารางที่ 1
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถนะ          
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองในชุ ม ชนของพยาบาลหน่ ว ย
บริการปฐมภูมิ มีเพียงปัจจัยเดียว คือ ระดับการศึกษา ( = 6.2,
p-value = 0.013) โดยคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( = 3.24, S.D. = 0.40) สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ( =3.09, S.D. = 0.35) ดังตารางที่ 2, 3
ปัจจัยสถานการณ์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั สมรรถนะการ
ดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ประกอบด้วย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางได้แก่ วิธกี ารปฏิบตั งิ านนโยบายของหน่วยงาน สภาพ
แวดล้อมทางสังคม (p-value < 0.001) ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างต�ำ 
่ ได้แก่ การได้รบั การฝึก
อบรม รูปแบบเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องมือ
พืน้ ทีท่ ำ� งานและการจัดเตรียม จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีด่ แู ลแบบประคับ
ประคองในปัจจุบัน (p-value < 0.001) และตัวแปรที่มีความ
สัมพันธ์ทางบวกระดับต�่ำ  ได้แก่ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
(p-value = 0.011) ดังตารางที่ 3
นอกจากนี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยพหุ         
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
ของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคอง
ในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่า ปัจจัยด้าน
องค์กรและสังคม ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรมนโยบายของ
หน่ ว ยงาน สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและปั จ จั ย ด้ า น
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ วิธกี ารปฏิบตั งิ านสภาพของเครือ่ งมือสามารถ
ร่วมท�ำนายความแปรปรวนของสมรรถนะการดูแลแบบประคับ
ประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่าง         
มีนัยส�ำคัญทางสถิติร้อยละ 28.5 (R2 = 0.285, F = 31.176,
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�ำแนกตามสมรรถนะการดูแลแบบ        
ประคับประคองในชุมชนรายด้าน (n = 398)
ด้านสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
โดยรวม
สมรรถนะทางวัฒนธรรม
สมรรถนะทางจริยธรรม
สมรรถนะในการสอนให้ความรู้
สมรรถนะทางจิตวิญญาณ/จิตสังคมและสังคม
สมรรถนะทางการสื่อสารและท�ำงานเป็นทีม
สมรรถนะทางคลินิก

3.10
3.37
3.33
3.23
3.10
3.07
2.87

S.D.

ระดับ

0.35
0.49
0.45
0.46
0.44
0.44
0.40

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการดูแลแบบประคับประคอง                
(1 ปีที่ผ่านมา) กับสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยสถิติ Chi-square (n =
398)
ตัวแปร
		
		

สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
ปานกลาง
สูง
χ2
จ�ำนวน
จ�ำนวน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

180

187

ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8
ประสบการณ์ในการดูแลแบบประคับประคอง (1 ปีที่ผ่านมา)
ไม่มี
16
มี
172

23

p-value < 0.001) โดยปัจจัยทีส่ ามารถอธิบายความแปรปรวน
ของสมรรถนะได้มากที่สุดคือ วิธีการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 19.7)

สรุปและอภิปรายผล

พยาบาลหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ก ารแสดงออก
สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนโดยรวมใน
ระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.10 ± 0.35 คะแนนทั้งนี้เป็นเพราะ        
ผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยหรื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งการดู แ ลแบบประคั บ
ประคองในชุมชนมักมีปัญหาและความต้องการดูแลที่ซับซ้อน   
23-24
โดยพยาบาลที่ ใ ห้ ก ารดู แ ลที่ บ ้ า นมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ใน              

10
200

p-value

6.2

0.013

2.3

0.131

การสนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว มี ค วามมั่ น ในในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย               
ที่บ้าน6 พยาบาลจึงต้องมีการบูรณาการบทบาทหลายด้าน           
ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ ทักษะ รวมถึง
สมรรถนะในการดู แ ลแบบประคั บ ประคองเพื่ อ ดู แ ลตาม              
บทบาทดังกล่าว ประกอบกับพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ           
มีโอกาสดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชนโดยใช้อาศัย
สมรรถนะที่มีแสดงออกในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวผ่าน      
การเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ส่งผลต่อพยาบาล        
ในการประเมิ น สมรรถนะตนเองว่ า มี ก ารแสดงออกของ
สมรรถนะอยู่ในระดับสูงแต่เมื่อจ�ำแนกพิจารณารายด้านพบว่า
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สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ ความรู้ในการดูแล  
แบบประคับประคอง และปัจจัยสถานการณ์กับสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation coefficient) (n = 398)
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
ประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ความรู้ในการดูแลแบบประคับประคอง
ปัจจัยด้านองค์กรและสังคม
นโยบายของหน่วยงาน
การได้รับการฝึกอบรม
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
สภาพแวดล้อมทางสังคม
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
วิธีการปฏิบัติงาน
รูปแบบเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
สภาพของเครื่องมือ
พื้นที่ท�ำงานและการจัดเตรียม
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบัน
สมรรถนะด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับสูง ส่วนสมรรถนะทีอ่ ยูใ่ นระดับ
ปานกลางคือ สมรรถนะทางคลินิกเพียงด้านเดียว อาจเป็น   
เพราะว่ า สมรรถนะทางคลิ นิ ก เน้ น ในการดู แ ลเพื่ อ ให้ เ กิ ด         
ความสุขสบายจากอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจนกระทั่ง       
เสียชีวิตโดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ผู้ป่วย
แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างของโรคและอาการต่างๆ ส่งผล      
ให้พยาบาลประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีในการดูแลได้         
ยากมากขึ้น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลแบบ
ประคับประคองในชุมชนของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล คื อ ระดั บ การศึ ก ษาและปั จ จั ย
สถานการณ์ คือวิธกี ารปฏิบตั งิ าน นโยบายของหน่วยงานสภาพ
แวดล้อมทางสังคม การได้รับการฝึกอบรม รูปแบบเครื่องใช้           
ในการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องมือ พื้นที่ท�ำงานและการจัด
เตรียม จ�ำนวนผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบัน       
รวมถึงสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความสอดคล้องและ
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สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
r		
p -value
-0.08
-0.05
0.01

0.097
0.309
0.905

0.41
0.39
0.13
0.41

< 0.001
< 0.001
0.011
< 0.001

0.44
0.38
0.36
0.35
0.25

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

สนั บ สนุ น ด้ ว ยการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาโดยจากการทบทวน
วรรณกรรมเห็ น ได้ ว ่ า เมื่ อ พยาบาลมี ก ารศึ ก ษาสู ง ขึ้ น และ              
ได้รับการอบรมเพิ่มเติม จะท�ำให้พยาบาลมีความรู้และรับรู้
ความสามารถตนเองมากขึน้ ในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
และครอบครัว25 สอดคล้องกับการศึกษาของ Nguyen และ
คณะที่พบว่าการได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับ
ประคองมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะตนเองสูงขึ้น           
ในกลุ่มของพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมะเร็ง ประเทศ
เวียดนาม26 รวมถึงด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและ      
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม จะเห็ น ได้ ว ่ า ความร่ ว มมื อ ของ          
เพื่อนร่วมงานและการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อ
สมรรถนะพยาบาลวิ ช าชี พ 27-28 ขณะเดี ย วกั น นโยบายของ         
หน่วยงานสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย         
ซึ่ ง อาจจะช่ ว ยเอื้ อ ให้ พ ยาบาลมี ก ารแสดงออกสมรรถนะ           
และพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน29 ส่วนวิธี
การปฏิ บั ติ ง าน รู ป แบบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน        
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สภาพของเครื่ อ งมื อ และพื้ น ที่ ท� ำ งานและการจั ด เตรี ย ม           
กล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีเครื่องมือที่พร้อมใช้ มีสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติการพยาบาล ตลอดจนสภาพของ
เครื่ อ งมื อ ในการดู แ ลแบบประคั บ ประคองก็ อ าจส่ ง ผลต่ อ
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่พยาบาลสามารถท�ำได้30, 31 ในขณะที่
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีด่ แู ลแบบประคับประคองในปัจจุบนั ซึง่ การศึกษา
ครั้งนี้กล่าวถึง ความรู้สึกของพยาบาลที่รู้สึกว่าผู้ป่วยที่ดูแล      
แบบประคับประคองทีบ่ า้ นในปัจจุบนั มีจำ� นวนเหมาะสมช่วยให้
ดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงบ่งชี้ได้ว่า ภาระงานของพยาบาลมี
ความเกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน โดย           
มีความสัมพันธ์ทางลบต่อสมรรถนะของพยาบาล29
นอกจากนีก้ ารศึกษาครัง้ นี้ ยังพบว่า วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
การได้ รั บ การฝึ ก อบรม สภาพของเครื่ อ งมื อ นโยบาย          
ของหน่วยงาน และสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมท�ำนาย
สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของพยาบาล
หน่วยบริการปฐมภูมิได้ ร้อยละ 28.5 ซึ่งมีความสอดคล้อง           
กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้อธิบายว่า ปัจจัย
สถานการณ์มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคล11        
และแม้ว่าในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
การดู แ ลแบบประคั บ ประคองในชุ ม ชนของพยาบาลหน่ ว ย
บริ ก ารปฐมภู มิ พ บว่ า ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สมรรถนะ แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ อ� ำ นาจการท� ำ นายโดยใช้ ส ถิ ต        ิ
Stepwise กลับไม่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ ทั้งนี้       
อาจเป็นเพราะสัดส่วนของระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี
มีเพียงร้อยละ 7.8 จึงยังไม่มีอิทธิพลมากพอในการท�ำนาย
สมรรถนะของการศึกษาครั้งนี้

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

1. ด้านการบริการควรมีการส่งเสริมให้พยาบาล
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ส มรรถนะทางคลิ นิ ก เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น         
การตอบสนองในการดูแลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความสุขสบายทาง        
ด้านร่างกาย ดูแลและจัดการอาการปวดและอาการทุกข์ทรมาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการรู้หลักการจัดการอาการปวด และดูแล            
ในระยะใกล้เสียชีวิตโดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นพื้นฐาน
2. ด้ า นการบริ ห ารควรมี ก ารก� ำ หนดสมรรถนะ        
การดูแลแบบประคับประคองหรือมาตรฐานพยาบาลในการดูแล
แบบประคับประคองเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลให้ชัดเจน        
มากขึน้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาลในการปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองต่อไปและ

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

81

ส่งเสริมปัจจัยเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะในการดูแล
แบบประคับประคองของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย
เฉพาะการสนับสนุนให้พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมมิ แี นวทาง
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้รับการฝึกอบรม มีอุปกรณ์
พร้อมใช้งาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับทีม และมีการเสริมสร้าง
นโยบายสุขภาพทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
3. ด้านการศึกษา ควรจัดให้มีการอบรมการดูแล
แบบประคับประคองอย่างต่อเนื่อง มีการสอดแทรกเนื้อหา          
เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองในหลักสูตรการศึกษา     
ของพยาบาลรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ส�ำหรับพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล
หน่วยบริการปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สมรรถนะพยาบาลหรื อ          
การปฏิบัติงานของพยาบาล ควรมีการศึกษาในรูปแบบที่หลาก
หลายมากขึ้น โดยนอกจากถามด้วยแบบสอบถามโดยพยาบาล
ประเมินตนเองแล้ว อาจจะมีวิธีการเก็บข้อมูลลักษณะอื่นๆ        
ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์จากหัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน
เป็นต้น เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้ชัดเจนและครอบคลุม         
มากขึ้น
2. การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมอบรมการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนของ
พยาบาลหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละการศึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั พิ ยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง
ในชุมชน เช่น การพัฒนาความร่วมมือของชุมชนในการดูแล
แบบประคับประคองในชุมชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นภาคส่วนชุมชนที่มีความส�ำคัญ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ และรองรับสถานการณ์       
ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนที่เพิ่มขึ้น
ต่อไปได้
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