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Factors Predicting Quality of Care among Patients
with Diabetes at Public Health Centers, Bangkok
Metropolitan Administration*
Supamas Srihabutr1, Kerada Krainuwut, RN, PhD1, Piyatida Nakagasien, RN, PhD1
Abstract
Purpose: To study quality of care and predictive power of employee involvement, achievement
motivation, and nurse staffing ratio on quality of care among diabetic patients.
Design: Predictive correlational study.
Methods: The sample population included 106 staff nurses working at diabetic clinics in
public health centers, Bangkok Metropolitan Administration. A simple random sampling was used
for the recruitment. Data were collected using a set of questionnaires consisting of demographic
information, nurse staffing ratio, employee involvement, achievement motivation, and quality of
care. Descriptive statistics and multiple regression analysis were used for data analysis.
Main findings: Employee involvement and achievement motivation were moderately and
positively correlated with quality of care for patients with diabetes (r = .331, p < .01 and r = .447,
p < .01 respectively). Multiple regression analysis revealed that only achievement motivation could
predict the quality of care for patients with diabetes (β = .418, t = 3.507, p < .01). Both employee
involvement and nurse staffing ratio could not predict the quality of care among patients with
diabetes.
Conclusion and recommendations: As achievement motivation could predict the quality of
care for patients with diabetes at public health centers; thus, administrators should promote and
support the increase of nurses’ achievement motivation through administrative policies and related
activities.
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ปั จ จั ย ทำ � นายคุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวาน ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร*
ศุภมาส ศรีหาบุตร1 กีรดา ไกรนุวัตร, PhD1 ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาคุณภาพการดูแลและอำ�นาจการทำ�นายของการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และ
อัตรากำ�ลังของพยาบาลต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 106 ราย คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล อัตรากำ�ลังพยาบาล การมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน และคุณภาพการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณา และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : การมีสว่ นร่วมในงานและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวานระดับปานกลางทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (r = .331, p < .01 และ r = .447, p < .01 ตามลำ�ดับ) ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวที่สามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานได้ (β = .418, t = 3.507, p < .01) การมีสว่ นร่วมในงาน และอัตรากำ�ลังพยาบาลไม่สามารถทำ�นายคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้
สรุปและข้อเสนอแนะ: แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานสามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ ได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานให้มากขึน้ ด้วยนโยบาย
ทางการบริหารและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
คำ�สำ�คัญ: แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน เบาหวาน การมีสว่ นร่วมในงาน อัตรากำ�ลังพยาบาล คุณภาพการดูแล
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ
ในศตวรรษที่ 21 จำ�นวนผูป้ ว่ ยเบาหวานในโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 จำ�นวนมากถึง 422
ล้ า นคน และพบว่ า ในปี เ ดี ย วกั น ประเทศไทยมี ผู้ป่ว ย
เบาหวานประมาณ 4.5 ล้านคน1 สำ�หรับกรุงเทพมหานคร
จำ � นวนผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานครก็มแี นวโน้มสูงขึน้ เช่นกัน ดัง
กล่าวในรายงานประจำ�ปีตง้ั แต่ พ.ศ. 2557-2559 มีจ�ำ นวน
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน 194,771 ราย 235,009 ราย และ 236,110
รายตามลำ�ดับ2 หากผู้ป่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ไม่ดจี ะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา จากการสำ�รวจ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ทีส่ ามารถควบคุมนา้ํ ตาลในเลือดได้มเี พียงร้อยละ 36.33
การควบคุมนํ้าตาลในเลือดไม่ดี จะส่งผลให้เกิดภาวะ    
แทรกซ้อนชนิดเฉียบพลัน เช่น การเกิดภาวะนา้ํ ตาลในเลือด
ตา่ํ /ภาวะนา้ํ ตาลในเลือดสูง และภาวะแทรกซ้อนเรือ้ รัง เช่น
ไตวาย จอประสาทตาเสือ่ ม หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือด
สมองตีบ และเท้าเบาหวาน โดยภาวะแทรกซ้อนเหล่านีจ้ ะ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยโดยตรงคือ ทำ�ให้เจ็บป่วย พิการ และ
เสียชีวติ ได้ตามความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ 4
นอกจากผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ภาวะแทรกซ้อนยังส่ง
ผลกระทบต่อจิตใจ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ เครียด ความกลัว
และะซึมเศร้า5 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวาน ทำ�ให้เกิดภาระโรคสูง โดยค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้
ในการรั ก ษาโรคที่ยัง ไม่ มีภ าวะแทรกซ้ อ นเริ่ม ต้ น ที่ 3
หมื่นล้านบาทต่อปี ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจะทำ�ให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูงเพิ่มขึ้นถึง 1 แสนล้านบาท
ต่อปี ในกรณีทม่ี คี วามพิการ (อัมพฤกษ์/อัมพาต) เกิดขึน้
จะมีค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นปีละ 1.5 แสนบาทต่อคน
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คิดเป็น 7.5 หมืน่ ล้านต่อปี6 จะเห็นได้วา่ โรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซ้อนของโรคทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย
และประเทศชาติ รัฐจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 โดยมีเป้าหมายในการ
สร้างเสริมและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เน้นการจัดการ/ควบคุมไม่ให้โรคทวีความ
รุ น แรง และป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ/ผล และมีคุณภาพตามมาตราฐานการให้
บริ ก าร เพื่ อ ลดอั ต ราการเกิ ด ความพิ ก ารจากภาวะ
แทรกซ้อน อัตราตาย ลดภาระโรค และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเป็นโรค7
จากการที่ โรคเบาหวานส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คล
ครอบครัว และเศรษฐกิจ การให้บริการดูแลสุขภาพ และ
รักษาโรคทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได้ดี ดังนัน้ คุณภาพการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบาหวานจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับพยาบาลทีค่ วรให้
ความสนใจ จากการทบทวนวรรณกรรม คุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานประเมินได้จากการจัดการให้ผ้ปู ่วยได้รับ
การตรวจรักษาโรค และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
การได้ รับ ยา การควบคุ ม อาหาร การออกกำ � ลั ง กาย
การรักษาระดับอารมณ์และความเครียด และการคัดกรอง
ภาวะ แทรกซ้อน เพื่อให้ผ้ปู ่วยสามารถธำ�รงรักษาภาวะ
สุขภาพให้เหมาะสมกับโรค และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดี สามารถ
ป้องกัน/ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค8 เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการประเมินคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานมีหลาย
ชนิด เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยตามแนวคิดของ Donabedian9 ประกอบด้วย
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (efficacy) ประสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) ความสมดุล
ในระดับสูง (optimality) สอดคล้องกับความต้องการของ
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ผูป้ ว่ ย (acceptability) ค่านิยม ขนบธรรมเนียม กฎหมาย
ข้อบังคับ (legitimacy) และมีความเสมอภาค (equity)
นอกจากนี้ Donabedian ยังกล่าวไว้วา่ คุณภาพการดูแล
เป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) โครงสร้าง (structure) คือ การอำ�นวยความสะดวก
ด้านกายภาพ เช่น เครื่องมือ ทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
การจัดการ เป็นต้น 2) กระบวนการ (process) เป็นขัน้ ตอน
เกีย่ วกับการให้บริการการดูแลรักษา เช่น การป้องกันโรค
การวินจิ ฉัย การรักษา การให้การปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ย เป็นต้น
และ 3) ผลลัพธ์ (outcome) คือ ผลของการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ย สอดคล้องกับแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ า
รับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข ซึง่ มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวาน และ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตัง้ แต่เริม่ แรกได้อย่างครอบคลุม
ได้ แ ก่ การตรวจตา การตรวจหาโปรตี น ในปั ส สาวะ
(microalbuminuria: MAU) การตรวจนํ้าตาลสะสม
ในเลือด (HbA1c) และความสามารถในการควบคุมนํา้ ตาล
ในเลือดให้ได้ตามเกณฑ์การรักษา การให้ความรู้เพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ดูแลตนเอง การตรวจเท้า และ
การส่งต่อเพื่อการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
การดูแลหรือการจัดบริการทีค่ รอบคลุมนีจ้ ะส่งผลต่อการ
ป้องกัน และชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคให้มีคุณภาพ
ยิง่ ขึน้ 10
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาพบว่าปัจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ
พยาบาล ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ในงาน และอัตรากำ�ลังพยาบาล โดยการมีสว่ นร่วมในงาน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ และเป็นส่วน
สำ � คั ญ ของการบริ ห ารคุ ณ ภาพองค์ ก รที่มุ่ง เน้ น ผู้ป่ว ย
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง และมีก ารปรับ ปรุงการให้บ ริก ารให้ มี

คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง (Total Quality Management:
TQM) แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในงาน (employee
involvement) ของ Cummings และ Worley11 มี 4
องค์ ป ระกอบ คื อ การมี ส่ว นร่ ว มด้ า นอำ � นาจหน้ า ที่
การมีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมด้าน
ความรูแ้ ละทักษะ และการมีสว่ นร่วมด้านรางวัล โดยทัง้
4 องค์ ป ระกอบนี้ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
การปฏิบตั งิ าน และเพิม่ คุณภาพงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่าการมีสว่ นร่วมในงานระดับสูง
ส่งผลต่อผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน12-13
เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในงานตั้งแต่ข้ันตอน
การวางแผนงาน กระบวน การทำ�งาน มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั เพือ่ พัฒนางาน การได้รบั การส่งเสริมความรูแ้ ละ
ทักษะในงาน จนถึงการได้รบั รางวัลจากการทำ�งาน ซึง่ ทำ�ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความภาคภูมใิ จ มีความรักในงาน และมี
ความรับผิดชอบงานอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ผลผลิตของงานมี
คุณภาพ
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นงาน (achievement
motivation)14 เป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ คุณภาพงาน
เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทำ�งานของพยาบาลในการพยายามทำ�งาน
ที่ยากให้สำ�เร็จ โดยทำ�อย่างดีท่ีสุดเพื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสูงสุด ซึง่ ผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู จะเป็นผูต้ ง้ั ใจ
ทำ�งานเพือ่ ให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพสูง เนือ่ งจากมีความมุง่ มัน่
มานะพยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ โดยตั้ง
เป้าหมายและวางแผนการทำ�งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ นอกจากนีย้ งั ต้องการพัฒนาผล
การทำ�งานให้ดีย่ิงขึ้นอยู่เสมอ มีหลายการศึกษาที่มีผล
คล้ายคลึงกันพบว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานของพยาบาล
ส่งผลต่อการให้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีคณ
ุ ภาพ15-16
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อัตรากำ�ลังของพยาบาล (nurse staffing ratio) เป็น
อี ก ปั จ จั ย สำ � คั ญ ปั จ จั ย หนึ่ง ที่มีผ ลโดยตรงกั บ คุ ณ ภาพ
การดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มี
ความซับซ้อนในการดูแล เนือ่ งจากการมีภาวะแทรกซ้อน
ทำ�ให้พยาบาลต้องให้การดูแลอย่างครอบคลุมหลายด้าน
อัตรากำ�ลังของพยาบาลจึงมีความสำ�คัญยิง่ ต่อคุณภาพงาน
จากข้อกำ�หนดของสภาการพยาบาล กำ�หนดให้มีอัตรา
พยาบาลต่อผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการในแผนกตรวจผูป้ ว่ ยนอก
ไม่เกิน 1:10017 เป็นมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย ป้องกันปัญหาภาระงานที่มากเกินไปส่งผล
กระทบต่อพยาบาล ผูป้ ว่ ย องค์กร สังคมและประเทศชาติ
ได้18 มีการศึกษาพบว่า การมีอัตรากำ�ลังของพยาบาล
ที่เหมาะสม ช่วยให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุมปริมาณงานทั้งหมดของหน่วยงาน และทำ�ให้
การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หากอัตรากำ�ลัง
พยาบาลไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแล
เพราะคุณภาพการดูแลของการพยาบาลจะสูงสุดเมื่อ
ปริมาณงานและจำ�นวนบุคลากรมีความสมดุลกัน19
ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ใี ห้บริการดูแลสุขภาพแก่
ผู้ ป่ ว ยเบาหวานในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร บริการสุขภาพครอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟื้นฟู
สุขภาพ ตลอดจนการจัดการโรคเพือ่ ควบคุมการดำ�เนินการ
ของโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค (secondary
prevention) โดยเชื่อมโยงการให้บริการต่างๆ และ
การส่งต่อที่เกี่ยว ข้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข บ้าน
ชุมชน และโรงพยาบาล คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน
จึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อผูป้ ว่ ย คุณภาพการ
ดูแลทีด่ จี ะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และเป็นผลดีตอ่
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สุขภาพในระยะยาวของผู้ป่วย จากการทบทวนงานวิจัย
ทีผ่ า่ นมาพบว่าการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีคณ
ุ ภาพนัน้
มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางของการดูแล โดยบริการทีใ่ ห้แก่ผปู้ ว่ ยเป็นตาม
ความต้องการ หรือตามคาดหวังของผูป้ ว่ ย การสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย และมีความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการดูแลรักษา องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรมุ่งเน้น
การพั ฒ นา/ส่ ง เสริ ม ให้ พ ยาบาลได้ ใช้ ศั ก ยภาพอย่ า ง
เต็มกำ�ลัง และจัดหาให้มอี ตั รากำ�ลังของบุคลากรเพียงพอ
เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าคุณภาพ
การบริ ก ารนั้ น เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการประเมิ น ผล
การดำ�เนินงาน การศึกษาที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษา
ปัจจัยด้านคุณภาพกับการบริการผูป้ ว่ ยเบาหวานหน่วยงาน
ปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
น้อยมาก ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน จึงมีความ
สนใจในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ผปู้ ว่ ย
เบาหวานในหน่วยงานปฐมภูมิและสนใจศึกษาปัจจัยที่
สามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน เช่น ปัจจัย
การมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน และอัตรา
กำ�ลังของพยาบาล คาดว่าการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ่
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของหน่วยงานบริการปฐมภูมิ
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการของหน่วย
งาน/องค์กรระดับปฐมภูมิให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอำ�นาจการทำ�นายการมีส่วนร่วมในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และอัตรากำ�ลังพยาบาลต่อคุณภาพ
การดู แ ลผู้ป่ว ยเบาหวานของศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจยั
การมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และอัตรา
กำ�ลังของพยาบาลสามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวานศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
คลินกิ โรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ หมด 68
แห่ง มีจ�ำ นวนพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ โรคเบาหวาน
รวมทัง้ สิน้ 136 คน
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากรโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายชนิดไม่ทดแทน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า
ดังนี้ 1) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรค
เบาหวานระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2560 หรือ
2) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยพยาบาล
อนามัยชุมชน มีหน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยเบาหวานในชุมชนทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข และได้รับ
การมอบหมายจากหัวหน้างานพยาบาลให้มาปฏิบัติงาน
ทดแทนพยาบาลในคลินกิ โรคเบาหวานทีต่ ดิ ภารกิจอืน่ ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือลาพักร้อน พยาบาลส่วนนี้
มีความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ทีม่ ารับบริการในคลินกิ โรคเบาหวานเท่าเทียมกับพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านประจำ�อยูใ่ นคลินกิ โรคเบาหวาน
คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง การศึกษานี้มีตัวแปร
ทีต่ อ้ งการศึกษาจำ�นวน 3 ตัวแปร ผูว้ จิ ยั คำ�นวณขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 3.120 กำ�หนดระดับนัย
สำ�คัญ (α) ที่ .05 และระดับอำ�นาจในการทดสอบ (1-β) ที่

.80 เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ดี ผู้วิจัยใช้ค่า
อิทธิพลของตัวแปร (effect size: f2) จากการศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงานของโรงพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพของนวลรัตน์ วรจิตติ21 ซึง่ มีคา่ อิทธิพลตัวแปรเท่ากับ
.1112 ผูว้ จิ ยั แทนค่าอิทธิพลตัวแปรในโปรแกรม G*Power
3.1.9.2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 103 คน เพื่อป้องกัน
การสูญหาย หรือการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั
จึงเพิม่ จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 5 ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีม้ จี �ำ นวนทัง้ สิน้ 109 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ทีแ่ บ่งออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและอัตรา
กำ�ลังพยาบาล โดยข้อมูลส่วนบุคคลมีจำ�นวน 4 ข้อ
เป็นคำ�ถามปลายเปิดให้เลือกตอบ ประกอบด้วยคำ�ถาม
เกีย่ วกับอายุ เพศ ระดับการศึกษา ตำ�แหน่งการทำ�งาน และ
อัตรากำ�ลังของพยาบาลต่อผูป้ ว่ ยเบาหวานจำ�นวน 1 ข้อ
ซึง่ เป็นคำ�ถามปลายเปิดให้พยาบาลตอบจำ�นวนพยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านประจำ�วัน และผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ารับบริการ
ตรวจรักษาโรคทีค่ ลินกิ โรคเบาหวานต่อวัน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการมีสว่ นร่วมในงาน ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถามทีส่ ร้างตามแนวคิดการมีสว่ นร่วมในงานของ
Cummings และ Worley โดยจารุณี อิฎฐารมณ์22 มีจ�ำ นวน
21 ข้อ ประกอบด้วยคำ�ถามเกีย่ วกับอำ�นาจหน้าที่ (5 ข้อ)
ข้อมูลข่าวสาร (5 ข้อ) ความรูแ้ ละทักษะ (6 ข้อ) และรางวัล
(5 ข้อ) คำ�ตอบเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ จนถึงระดับ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ การแปลผลคะแนนคิดจาก
คะแนนรวมทั้งหมด คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 21-105
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คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีส่วนร่วมในงานในระดับสูง
แบบสอบถามนี้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .90
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างตามแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
โดยวราทิพย์ ละออง23 มีจำ�นวน 14 ข้อ ประกอบด้วย
คำ�ถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน (5 ข้อ) ความต้องการ
ทำ � งานให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ (5 ข้ อ ) และความต้ อ งการ
การแข่งขัน (4 ข้อ) คำ�ตอบเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ทีส่ ดุ จนถึงระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ การแปล
ผลคะแนนคิ ด จากคะแนนรวมทั้ง หมด คะแนนรวม
อยูร่ ะหว่าง 14-70 คะแนน คะแนนสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิใ์ นระดับสูง แบบสอบถามนีม้ คี า่ สัมประสิทธิข์ อง
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .92
ส่วนที่ 4 คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูว้ จิ ยั สร้าง
แบบสอบถามขึ้นใหม่ตามเกณฑ์ดำ�เนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานของสำ�นักอนามัย10 มีจ�ำ นวน 8 ข้อ
ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกีย่ วกับการตรวจตา การตรวจหา
โปรตีนในปัสสาวะ การตรวจ HbA1c การให้ความรูเ้ พือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและดูแลตนเอง การสอนให้ผปู้ ว่ ย
ตรวจเท้าและดูแลเท้าตนเอง การตรวจเท้าอย่างละเอียด
โดยพยาบาล และการส่งต่อเยี่ยมบ้าน คำ�ตอบเป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ ระดับ 1
หมายถึง ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย
จนถึงระดับ 4 หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการดูแลครอบคลุม
ทุกเป้าหมาย การแปลผลคะแนนคิดจากคะแนนรวม
ทัง้ หมด คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 8-32 คะแนน คะแนนสูง
แสดงว่าคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับสูง
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ แบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน
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ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา ความถูกต้อง ภาษาทีใ่ ช้
และความสอดคล้องระหว่างคำ�ถามกับคำ�นิยามเชิงปฏิบตั ิ
การของตัวแปร แบบสอบถามนี้มีค่าดัชนีความตรงเชิง
เนือ้ หา (content validity index) เท่ากับ .87 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ในพยาบาลที่มีลักษณะคล้าย
กลุม่ ทีศ่ กึ ษาจำ�นวน 30 ราย นำ�มาคำ�นวณหาค่าสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
เท่ากับ .77
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษานี้ได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (COA No.IRB-NS2016/56.0509) และคณะ
กรรมการจริยธรรมวิจยั ในคนกรุงเทพมหานคร (U037q/59)
ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้พยาบาลกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
โครงการวิจยั โดยมีหนังสือชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ
วิจัย วัตถุประสงค์ การดำ�เนินการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจ
โครงการวิจัยและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยขอให้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งลงนามในหนั ง สื อ แสดงเจตนายิ น ยอม
เข้ า ร่ ว มการวิ จัย ทั้ง นี้ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งสามารถออกจาก
โครงการวิจยั ได้ทกุ เวลาโดยไม่ตอ้ งอธิบายเหตุผล และการ
ออกจากโครงการวิจยั จะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการทำ�งาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
จะเก็บเป็นความลับ การนำ�ข้อมูลไปอภิปราย หรือตีพมิ พ์
เผยแพร่จะทำ�ในภาพรวมของผลงานวิจยั เท่านัน้
วิธเี ก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือชี้แจงผู้เข้าร่วม
การวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
ให้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสุม่ อย่างง่ายผ่านทางช่องรับ-ส่ง
หนังสือเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข ผูว้ จิ ยั เตรียมซอง
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เอกสารแยกเป็น 2 ซองสำ�หรับรวบรวมแบบสอบถาม 1
ซอง และหนังสือแสดงเจตนายินยอม 1 ซอง กลุม่ ตัวอย่าง
ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที เมือ่ ตอบเสร็จ
กลุม่ ตัวอย่างนำ�แบบสอบถาม และเอกสารใส่ซองทีผ่ วู้ จิ ยั
เตรียมไว้ ปิดผลึก และนำ�ไปฝากไว้ท่ีฝ่ายธุรการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้วิจัยให้เวลากลุ่มตัวอย่างใน
การตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ เมื่อครบ 2 สัปดาห์
ผู้วิจัยจึงรับแบบสอบถามคืนจากฝ่ายธุรการ เมื่อได้รับ
แบบสอบถามมาแล้ว ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และนำ�ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป กำ�หนดระดับ
นัยสำ�คัญที่ .05 โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล และตัวแปร
ทีศ่ กึ ษาโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
และอำ�นาจการทำ�นายของการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ์ และอัตรากำ�ลังของพยาบาลต่อคุณภาพการดูแล
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression) ซึง่ ผลการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามข้อตกลง
เบือ้ งต้นของการใช้สถิติ

ผลการวิจยั
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจำ�นวน 109 ฉบับไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างผ่านทางช่องรับ-ส่งหนังสือเวียนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำ�นวน 106
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.25 แบบสอบถามทัง้ 106 ฉบับมี
ความสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทัง้ หมด 106 ฉบับมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ม ตั ว อย่ า งเป็ น เพศหญิ ง
เกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 99.1) อายุเฉลีย่ 37.95 ปี (SD =
8.55) ส่วนใหญ่ส�ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
89.6) ตำ�แหน่งงานปัจจุบนั เป็นพยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ร้อยละ 50.9 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการร้อยละ 49.1
สำ�หรับการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรต้น และ
ตัวแปรตาม พบว่าการมีส่วนร่วมในงานมีคะแนนเฉลี่ย
83.56 (SD = 10.76) แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานมีคะแนน
เฉลีย่ 57.11 (SD = 8.34) อัตรากำ�ลังพยาบาลต่อจำ�นวน
ผูป้ ว่ ย พบว่าพยาบาลในคลินกิ โรคเบาหวานทุกศูนย์ บริการ
สาธารณสุข 1 คน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานไม่เกิน 23 คน
ต่อวัน ผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยเฉลีย่ ต่อวันเท่ากับ 11.90 คน
(SD = 3.77) อัตรากำ�ลังพยาบาลต่อจำ�นวนผูป้ ว่ ยโดยเฉลีย่
เท่ากับ 1:12 และคุณภาพการดูแลมีคะแนนเฉลีย่ 26.38
(SD = 3.58) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าตํา่ สุดและค่าสูงสุดของตัวแปรการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ในงาน อัตรากำ�ลังพยาบาล และคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน (N = 106)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. การมีสว่ นร่วมในงาน      
2. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน
3. อัตรากำ�ลังพยาบาล
4. คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ค่าเฉลีย่
83.56
57.11
11.90
26.38

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
10.76
  8.34
  3.77
  3.58

ค่าตํา่ สุด
60
40
5
17

ค่าสูงสุด
105
70
23
32
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เมือ่ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานรายข้อ
พบว่าผูป้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลได้รบั การสอนให้ตรวจ และดูแลเท้า
ตนเองจากพยาบาลมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (X =
3.51, SD = .65) และผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การรักษาแล้ว
มีผล HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 7 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด
(X = 2.92, SD = .69)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานและการมี
ส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กั บ คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ป่ว ยเบาหวานอย่ า งมี นัย สำ � คั ญ
ทางสถิติ (r = .447, p < .01 และ r = .331, p < .01
ตามลำ�ดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน และอัตรากำ�ลังพยาบาลกับคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน (N = 106)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. การมีสว่ นร่วมในงาน
2. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน
3. อัตรากำ�ลังพยาบาล
4. คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน
  **p < .01

1
1
       .677
       .108
          .331**

2

3

4

1
       .042
          .447**

1
       .140

1

ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย p < .01) โดยตัวแปรที่ศึกษาสามารถร่วมกันทำ�นาย
เบาหวานพบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน เป็นตัวแปรต้น คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รอ้ ยละ 19.2 (adjust
ตัวเดียวทีส่ ามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน R2 = .192, F = 9.318, p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 3
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β = .418, t = 3.507,
ตารางที่ 3 อำ�นาจการทำ�นายของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ การมีสว่ นร่วมในงาน และอัตรากำ�ลังต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวาน (N = 106)
ตัวแปรทีเ่ ข้าสมการถดถอย
B
Constant
13.815
1. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน
   .180
2. การมีสว่ นร่วมในงาน
   .012
3. อัตรากำ�ลัง
   .112
R2 = .215, Adjust R2 = .192, F = 9.318, **p < .01
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SE b
2.663
  .051
  .040
  .084

β

.418
.035
.118

t
p-value
95%CI
5.188
<.001      8.534, 19.097
3.507      .001**   -.067,    .091
  .295
  .769       .078,     .281
1.339
  .183   -.054,    .278
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การอภิปรายผล
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นเครื่องชี้วัด
การให้บริการในคลินกิ เบาหวาน หากผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รบั
บริ ก ารครบถ้ ว นอย่ า งครอบคลุ ม ทั้ง ด้ า นปริ ม าณและ
คุณภาพ จะสามารถป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อน
จากโรคได้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนคุณภาพ
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวานโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง
(ร้อยละ 72.64) ถือเป็นผลการปฏิบตั งิ านทีน่ า่ พอใจ เมือ่
พิจารณาคุณภาพการให้บริการรายข้อพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ได้ให้บริการผูป้ ว่ ยเบาหวานในเรือ่ งการสอนผูป้ ว่ ยและญาติ
ตรวจเท้า และดูแลเท้าตนเองมากทีส่ ดุ (คะแนนเฉลีย่ =
3.51) สอดคล้องกับนโยบายการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุข กล่าวคือ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ โรคเบาหวาน จะต้องได้รบั
การอบรมการดูแลเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวาน เมือ่ อบรมแล้วจะ
ต้องทำ�การตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานตามแนวปฏิบตั กิ าร
ดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ถือเป็นภาระงานประจำ�ของ
พยาบาลในคลินกิ ส่วนคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานข้อ
ทีม่ คี ะแนนน้อยทีส่ ดุ (คะแนนเฉลีย่ = 2.92) คือ ผูป้ ว่ ย
เบาหวานทีไ่ ด้รบั การรักษาแล้วมีผล HbA1c < ร้อยละ 7
แสดงให้เห็นว่าการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้ควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดตามแผนการรักษายังไม่บรรลุเป้าหมาย การศึกษานี้
พบว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีส่ ามารถควบคุม HbA1c ให้นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 7 มีเพียงร้อยละ 30 สอดคล้องกับการศึกษาของ
ราม รังสินธุ์ ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ และคณะทำ�งาน
เจ้ า หน้ า ที่ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยที่พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถ
สอนเรือ่ งการดูแลเท้าให้กบั ผูป้ ว่ ยเบาหวานได้สงู ถึงร้อยละ
71.7 ส่วนการควบคุม HbA1c ให้น้อยกว่าร้อยละ 7

สามารถควบคุมได้เพียงร้อยละ 24.5 เท่านัน้ 3 แตกต่างกับ
การศึกษาอืน่ ในประเทศเอเชียทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ี
ภาวะแทรกซ้อนสามารถควบคุม HbA1c น้อยกว่าร้อยละ
7 ได้ถงึ ร้อยละ 42.39 ซึง่ แสดงว่าคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวานของเจ้าหน้าทีใ่ นประเทศจีน ญีป่ นุ่ ไต้หวัน อินเดีย
ทำ�ได้ดกี ว่าในประเทศไทย ทัง้ นีอ้ าจเป็นไปได้วา่ ในประเทศ
ดังกล่าวมีระบบบริการสุขภาพที่ผู้ป่วยเข้าถึงได้สะดวก
ทั้ ง ด้ า นการคมนาคม และระบบสารสนเทศต่ า งๆ
ความพร้อมของทีมแพทย์และทีมพยาบาล ตลอดจนผูป้ ว่ ย
มีความรูแ้ ละความสามารถในการดูแลตนเองได้ดี เป็นต้น
การศึกษานี้พบว่าการมีส่วนร่วมในงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในงาน และอัตรากำ�ลังของพยาบาลมีความ
สัมพันธ์ด้านบวกต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย แต่พบว่า
มีปจั จัยแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นเพียงปัจจัยเดียวทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ดังนั้นหน่วยพัฒนาคุณภาพของสถานบริการ
สุขภาพควรพิจารณานำ�แนวคิดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน
ไปส่งเสริมให้พยาบาลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานเพิ่มขึ้น
เพราะการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานเพิ่มขึ้น จะช่วยให้
คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของหลายการศึกษาทีพ่ บว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิตของงาน หรือ
คุ ณ ภาพทางการพยาบาล 15,23-25 และการศึ ก ษาของ
ชบาไพร แก้วกงพาน เรณุการ์ ทองคำ�รอด และจารุพร
สาธานีย์26 พบว่าคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
พยาบาลอยู่ใ นระดั บมาก สามารถทำ � นายสมรรถนะ
การทำ�งานของพยาบาลได้ ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ย การศึกษานีพ้ บว่าพยาบาลส่วนใหญ่มคี วาม
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในคลินกิ เบาหวาน เนือ่ งจากงาน
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เบาหวานมีตวั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน ทำ�ให้การปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เป็น
ไปตามตัวชีว้ ดั ของคลินกิ เบาหวานมีทศิ ทางและสะดวกต่อ
การทำ�งาน เมื่อพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็ย่อม
พยายามทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วงทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ สำ�หรับด้านการต้องการการแข่งขัน พบว่า
แรงกระตุ้นจากฝ่ายบริหารในการประกวดนวัตกรรม
สุขภาพประจำ�ปี การจัดเวทีให้แข่งขันกันในระดับศูนย์
บริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ศู น ย์ ภ าค จนถึ ง ระดั บ
กรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องท้าทาย และเปิดโอกาสให้
พยาบาลคลิ นิ ก โรคเบาหวานของแต่ ล ะศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขได้คดิ ค้นนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาแนวทางการดูแล
ป่วยเบาหวานให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้
อย่างไรก็ดี การศึกษานีพ้ บการมีสว่ นร่วมในงาน และ
อัตรากำ�ลังของพยาบาล ไม่สามารถร่วมทำ�นายคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ แตกต่างกับการศึกษาของ
Kutney-Lee และคณะ13 จารุณี อิฎฐารมณ์22 และวราทิพย์
ละออง23 ทีพ่ บว่าการมีสว่ นร่วมในงานนัน้ สามารถทำ�นาย
ผลผลิตของงานได้ท้ังสิ้น อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ครึ่งหนึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ 49.1) และอีก
ครึง่ หนึง่ เป็นระดับชำ�นาญการ (ร้อยละ 50.9) ทำ�ให้การมี
ส่วนร่วมในงานมีความแตกต่างกัน เช่น ระดับปฏิบตั กิ ารจะ
มีคะแนนการมีสว่ นร่วมในด้านอำ�นาจหน้าที่ ด้านความรู้
และทักษะน้อยกว่าระดับชำ�นาญการ สำ�หรับการมีสว่ นร่วม
ด้านรางวัลพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจาก
การเลือ่ นขัน้ หรือเงินโบนัสประจำ�ปีของกรุงเทพมหานคร
จะพิ จ ารณาจากภาระงานในทุ ก งานของศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข เช่น งานตรวจผูป้ ว่ ยนอก คลินกิ โรคเบาหวาน
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเรื้อรังอื่นๆ คลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยชุมชน และงานอนามัยโรงเรียน
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เป็นต้น ถือเป็นการพิจารณาผลการทำ�งานอย่างเท่าเทียม
ทำ�ให้การปฏิบัติงานในคลินิกโรคเบาหวานไม่มีความ
แตกต่างไปจากงานอืน่ สำ�หรับปัจจัยอัตรา กำ�ลังพยาบาล
พบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุข
มีอัตรากำ�ลังที่เพียงพอ คือ มีอัตราพยาบาลต่อผู้ป่วย
เบาหวานเฉลี่ย 1:12 ส่งผลปัจจัยนี้ไม่สามารถทำ�นาย
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ ในขณะที่การศึกษา
หลายการศึกษาพบว่า อัตรากำ�ลังมีความสำ�คัญต่อคุณภาพ
ของการดูแลผูป้ ว่ ย กล่าวคือ การมีอตั รากำ�ลังของพยาบาล
ที่เหมาะสมต่อปริมาณงานเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดูแล
ผูป้ ว่ ยและการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล ช่วยพัฒนางาน
บริการผูป้ ว่ ยและช่วยให้พยาบาลมีความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน ตรงกันข้ามหากมีอตั รากำ�ลังไม่เพียงพอจะส่งผล
กระทบต่อการดูแลผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Cimiotti และคณะ27 ทีพ่ บว่าจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีม่ ากเกินไป
ทำ�ให้อตั รากำ�ลังพยาบาลไม่เหมาะสม ส่งผลให้พยาบาล
เกิดความเหนือ่ ยล้า และทำ�ให้อตั ราการติดเชือ้ ในทางเดิน
ปัสสาวะ และติดเชือ้ แผลผ่าตัดของผูป้ ว่ ยเพิม่ มากขึน้ และ
พบว่าสัดส่วนของพยาบาลทีเ่ หมาะสมจะส่งผลให้สามารถ
พัฒนางานและการคงอยู่ ในงานของพยาบาล และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยได้ โดยพบว่าการ
เพิม่ อัตรากำ�ลังของพยาบาลขึน้ อีกร้อยละ 10 สามารถลด
อัตราการติดเชือ้ และอัตราพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ในงานของพยาบาล มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวาน พยาบาลสามารถนำ�ผลการศึกษานีไ้ ปเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร และกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากรในการ
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สร้างนโยบายที่ส่งเสริมให้พยาบาลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในงาน เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานนำ�ไปสู่ความ
พึงพอใจ และคงอยูใ่ นงานของพยาบาล นอกจากนี้ การจัด
ประกวดผลงาน หรือการแข่งขันการสร้างสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม ตลอดจนการเปิดเวทีในการนำ�เสนอผลงาน
ต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การเพิ่ม คุณภาพการดูแ ลผู้ป่วย
เบาหวาน จะทำ�ให้พยาบาลได้รบั การส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้ดขี น้ึ และการพัฒนา
จะเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งจากการได้เข้าสูเ่ วทีประกวด หรือ
การนำ � เสนอผลงาน อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ม ตั ว อย่ า งใน
การศึกษานีเ้ กือบทัง้ หมดเป็นเพศหญิง อาจไม่สามารถนำ�
ผลการศึกษาไปอ้างอิงถึงกลุม่ พยาบาลเพศชายได้ ผูว้ จิ ยั
เสนอแนะให้มีการศึกษาต่อไปโดยให้กลุ่มตัวอย่างมีเพศ
ชายมากขึน้ และควรศึกษากับพยาบาลในหน่วยงานอืน่ ๆ
เช่น หน่วยอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน หน่วยผูป้ ว่ ยโรคทัว่ ไป หน่วย
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชน หน่วยอนามัยโรงเรียน
เนือ่ งจากการมีบริบทการทำ�งานทีแ่ ตกต่างกัน อาจนำ�ไปสู่
การเรียนรูว้ า่ ปัจจัยการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
และอัตรากำ�ลังของพยาบาลจะมีผลต่อคุณภาพการดูแล
ผูป้ ว่ ยของพยาบาลทีเ่ หมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ความ
รูใ้ หม่ทเ่ี กิดขึน้ จะช่วยให้พยาบาลนำ�เสนอผลการศึกษาเพือ่
การพัฒนาคุณภาพของงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ ไป  
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